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INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 18 de fevereiro
de 1971
Notificação
Depois de decorrido o prazo de -60
dias, a partir da presente data, para
recurso ou impugnação, e se nenhum
interessado do mesmo se vaer, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecer a êste
Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final, dentro do
prazo de 60 dias, contados da data
em que tiver expirado aquêle prazo
de recurso:
Marcas deferidas
N9 509.498 - Adubos Ipiranga loisa S. A. Ind. e Com. - cl. 2. Registre-se.
N9 666.684 - Bocopla - Duplex
, Ind. Fotoquimica Bove S. A. ci. 1.
Registre-se.
N9 689.104 - Cabornon Química e Farmacêutica Nikho do Brasil Ltda. - el. 3. - Registre-se.
NO 674.318 - Plastimex - Incomex S. A. Produtos Químicos -- cl.
46. - Registre-se.
Marcas indeferidas
N" 483.322 - Sabiá - Moinhos
Unidos Brasil Mate S. A. - cl. 41.
- Indeferido em face do reg. número 408.501 .
No 607.334 - Promovendas - Oswaldo Caldas de Carvalho Zimer ci. 38. - Indeferido em face dos
registros 387.191 e 293.972.
No 618.871 - Extrato de Alcachofra - G. B. Pezziol SpA
cl. 42.
- Indeferido em face do art. 76 número 2 do CPI.
N9 654.186 - Movelar Movelar
Çom. de Móveis Ltda. - cl. 40. Indeferido em face do reg. número
234.625.
N9 656.142 - Conbras Conbras
Construções Brasileiras S. A. -- cl.
38. - Indeferido em face do registro
n9 367.873
NO 661.852 - Laboratórios Griffith
do Brasil S. A. - cl., 19. - Indeferido em face do reg. 249.206.
N9 661.857 - Griffith - Laboratórios Griffith do Brasil S. A. ci. 42. - Indeferido em face do registro 249.206.
No 661.858 - Griffith - Laboratórios Griffith do Brasil S. A. - cl.
43. - Indeferido e mface do registro 249.206.
No 668.755 - Rex - Panificadora
Rex Ltda. - 41. -- Indeferido
em face do reg. 260.564.
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9 699.000 - Abage Abastecimento'N Gerais de Produtos Alimenticios
Comércio e Indústria Ltda.
Cumpra o_artigó 73 bem como sua
insciTs:ão no CGC
N9 365.980
-Ç The
-Torrefação e MoaNO 666.109 - lloaCYr Ferreira
NO 670.859 - Baby Ruth
em de Café Tiradentes S. A.
Curtiss Gandy Company - el.
Dottori.
61 -"Paulo Sant'Ana.
- Indeferido em face do registro
N9 665.909 - Aquecedores Conwe.),
A
lã
•
Caninlho
do
N9 379.527
n9 327.373.
lus Ltda.
Rêgo Barros.
N9 671.751 - Tele Manchetes
N9 665.973 - Duplast
A. Dit..
No 419.099 - Mercea
tNn Étliftgem _e Plasticização.
Rádio Televisão Paraná S. A. - cl.
32. - Indeferido em face do registro Ltda:.
Fundição de Aços
N9 665 -2894
N O 455.501 - Moageiras Pia SPS Fasa Ltda.
n9 258.981.
Ltda.
N9 666.074 - C:remido Gomes clitN9 672.508 - Speetru -- Joaquim
N9 455.605 -- Paulo Roberto Vallu.
\Tecidos S. A.
Campelo Marques - el. 32. - InN9 466.401 - Americarroz Repre-.`566.126 - Triangulo Constru-.
deefrido em face do reg. 236.12o.
sentações Cereais Ltda.
tora e Imobiliária Ltda.
NO 677.198 - Sabor - Directa ProNO 532.282 - Francelino
N O 666.203 - Metalúrgica Eco Lipaganda Arte Gráfica e Negócios So- & Cia.
mitada.
ciedade Anônima - cl. 41. - InN9-551.641 - Antonio Chaves.
NO 066.228
A. Indústrias 11 . udeferido em face do reg. 358.171.
N9 557.342 - Cerealista Ibitinga nidas
F.- Matarazzo.
N9 677.943 - Santana 4 A - An- Ltda.
- N9 666.229 - S. A. Indústrias Reugelo Liguori - Cl. 41. - Indeferido
No 568.756 - Bar e Café Polar Li) nidas
F. Matarazzo.
em face dos registros 191.123 e .... mitada.
No 666.262 - Verco Vendas Re-)
292.700.
No 578.817
J. Ra i,mundo ek.
presentaçoes e Corretagens Ltda.
NO 678.006 - Bosch - Robert Souza.
NO 666.311 - Osmar Ribeiro Bui-.
NO 584.689 - Comercial Atlántida
Bosch GMBH - cl. 32. -.Indefericão,
do em acôrdo com o art. 174 da Ltda.
NO 666.346 - Joframa Comércio
Constituição Brasileira.
N9 591.949 - Generosa Pereira;.
de Artefatos de Alumínio e Utensi..
No 678.915 - Fotobol - Luiz AlN9 592.549 - Cristais Prado S.A. lios Domésticos Ltda.
berto de Carvalho Alves - cl. 32. NO 600.008 - Cinesa Com. Ind.
NO 666.425 - Malharia Nossa Se-.
Indeferido em face do registro nel- Exp. S. A.
nhora da Conceição S. A.
merao 316.803.
NO 607.217 - Francima Alves de
Np 666.456
Companhia lie Cl.
N9 683.564 - Fidelidade - Fideli- Queiroz.
mento Vale do Pai-aluo,
dade S. A. Crédito Financiamento e
NO 609.747 - Elza Dal Roveri SarNo
666.480 - Brasitex Polimer In.
InvestiMentos cl, 38. - Indefe tori.
dústria.s Químicas S. A.
rido em face do reg .267.902.
N9 615.098 - José Félix Sobrinho.
NO
666.546 -2-- Comercial de Ferre
N9 687.229 - Cruzeiro do Sul NO 637.455 - Abel da Ce.ártaa'a Siqueira Sueno Ltda,
Serviços Aerofotogramétricos Cruzei- Martins.
N9 666.615 - Riantex Inclirsttla e
ro do Sul S. A. - cl. 38. - IndeN9 638.729 - Peo Trade Comercial C-n-,(51.r., da Roue ,-. Ltda.
ferido em face dos regs. 155.690 e
No 667,424 - Fundição Pati:le,a,
Importadora e Exportadora Ltda.
399.425.
NO 650.367 - Vilmeosney Aparecido Ltda.
N 9 687.267 - Canário - Ind. e Rigo,
NO 667.524 - CIMAC
Comércio)
Com. de Bebidas Primavera Ltda. e Indústria de Materiais e ArtefaBeneditti
ImportadoN9 656.646 cl. 42. - Indeferido em face do re•
tos
de
Cimento
Ltda.
ra Ltda.
gistro 264.826.
NO 667.540 - Metalúrgica Linde
No 658.017 - Confeitaria Lynce
N9 694.082 -- Brasília - Fábrica
Brasil Indústria e Comércío Ltda.
mitada.
de Produtos Alimentícios Brasília LiN9 667.581 - Lanifício Sutrio4
NO 657.494.-. Produtos Alimentícios g randense
mitada - cl. 41. - Indeferido em
S. A.
Couto
Barbosa
LItda.
face dos registros 336.264, 245.913
NO 667.702 - Einpreiten: a Nova
N° 659.731 - Pedro Canisio Kun- Era
245.615, 320.833 e 289.375.
de Revestimentos e Alvenaria
N9 697.702 - A Paulistana - An- eeth.
Ltda.
gelo Pellizon & Cia. Ltda. - el. 41.
N 667.749
O 667.740 - Emprol de São Pau- Indeferido em face dos registros Trigo Fino Ltda.Com, e Participação loNS.
A. Incorporadora e Comt runs. 206.728 e 357.326.
NO 683.140 - Cia. Agro Industrial tora.
NO 667.759 - Incoaço le.dastria
N9 698.295 - Vigor - Café Solúvel de Goiás.
Vigor Ltda. - cl. 41. - Indeferido
NO 4.43 - Carlos José Barreto Comércio Ltda,
em face dos registros 253.806 e .... Cabra .
NO 668.288 - • Nw-u h res Alimenti.
294.902.
,N 684.442 - Almerinda do Amaral cios Ltds.
NO '778.433 - Café Prolar -- An- Pimentel.
NO 668.553 - SONAP
Socieclatônio Faustino Filho & Cia. Ltda. -de Nacional de Propaganda S. A,
N9
686.638
Teixeira
&
Ribeiro
ci. 41. - Indeferido em face do re- Ltda
N9 668.873 - Sociedade Em p reigistro 275.349.
No 686.825 - S. Guião Kunrath. teira de Ponturas Ltda. - dEPL.
NO 668.876 - ":ransporte Rodo.:
N9 687.164 - L. Ferreira & Cia.
Cumpra o art. 73 e CGC, bem
NO 689.055 . Antônio José da viário Condal Lfria.
como sag, inscrição no I113-C7 (reN9 669.'12
Transmagoli Trans-.
.'"osta.
solução 465):
n otadora de Veículos -Ltda.
N9
692.916
Super
Abasteaelar
No 335.048 - Torrefação e Moa Lida.
NO 669.624 - Rádio Difusora Saco
iern de Café Tiradentes S.A.
Paulo S. A.
NO 360.879 - Ind. Caxiense
NO 696.001 - Bar e Mercearia
No 669.972 - Carlos José Moja
Café Ltda.
Jardinense Ltd a.
de Albuquerque.
N9 365.480 - Torrefação e Moa
NO 698.337 - Imexa impo( tação
No 669.973 - Carlos Júsé trioja
gem de Café Tirapet,tes S. á..
a Exporta0e America S. A.
de Albuquerque.
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NTE

ti- O expediente aas repartiçoet publica, destinado à publicação,
• será recebiio na- Seção de Comunicaede; até às 17 horas. O ateuDEPARTAMENTO DE IMF-, RENSA NACIONAL
! dirnentc do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
DIRETO
anNAL
.
.
1
2) es osietinats para publicavas,
i‘k LEIER TO DE
RITTO PEREIRA
r -devi-demente autenticados, deverão
e*r da&ografados diretamente, em
CHEFIE DA swçÂo oR RWOAçÃO
Cd peço dois, em papel acetinado GHEAE DD SERVIÇO GE P4J111.1GA biz
ou apergaminhado, medindo 2233 J.13. DE ALMEIDA CA
FL ORIANO GUIMARÃES
O
centím(tros, sem -emendas ou racomsuras c,ite dificultem a tua
preensão-, em especial .tando conDIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SEÇÃO
Sereia admitidas copias em tinta
ier
114444p
00 inibi/Cid...1d dO 414dela0110,~11 oo OdpinrItarddidt0
preta 4 . indelével, a critério do
AlAolenai do Proprladado Induatriai do Minlatir4o
D I N.
de 4ndEatrla • de Gornd4-Age

EXPEDI

tre p nbbo qes oficinat ao Deparou) teto .ai iinprtasa Nadaria)
3) A g leciamacões pertinentes.
• mate-la retribuída, nos casos de
BRA.StLi
erro on omissão, senão encantinhadas pai escrito, à Seção de Reda.AS NATU RAS
ção até o quinto dia 14 71 ritPSCç iiente à publicarão
FuNCIONARyls
, REPARTIÇÕES 8 PARTICULARES
•
4) ,g ...rzrnaturt” tomaCr$ 30,00.Semwr
das nc D 1 N ),,:ransporte por Semestre
...... Cr$ 22.50
via fle..20 sera Contratado separaCr$
60.00'11-rt()
Cr$ 45,00
Ana
4ao4441,0,..
(Iriso -a e ccra a Delegacia da Em1/4
'
preso i:tasileira de Correios e Te83,3119,"
Exterior
em Brasília esta poderá
\
se encerreçar também de enrcarni- Ano
Cr$ 6,&,00!Ann • .4 ;844 0411 •••.• • Cr$ 50,00
ti r*Kr`re0 de assistitura ao
ie,•
N 'vesh caso o ftg,:i.nriaté-ia;
PORTE; ABRE°
.1.7 I) 1 2.7 o pédido de assi•
do
valor
o
parlamento
, líandt é
Cr$ 204.00
Cr$ 17,00 Semestral •r$ 102,00 I Anual
Mensal
COrit7o ,identr, Or furai° do item
NÚMERO AVULSO
R P o Pnumero
avulso /lavro na ultima yd-gni° de cada
O
preço
do
.r
51 A remesso de vaiares paro.
exemplar
tiSSinCOWra, que será acompaniseda
serei acresctdo de •Cr$ 0,01,
de esclarecimentos •quanto à sua. - O preço ao exemplar -atrasado
te do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 poi ano se de anos anteriores
oplicaMo, será feita . sómente por

cneque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do' Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da EmPresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) ,No. -caso .cle poste aereo para
localidade não servida por esse
meio 'de transporte, a Delegacia
Regional da Empr6sa Brasileira de
Corre
....jak e 7.'eW7retios em Brasília
Se obriga . 1 ebmp/etar o encaraitt,,,/---i,ento ao destinatário por
siaras is;p,s, independentemente de
aerèNe- tí,lo no preço.
11,1 A Delegacia Regional da
lArnpresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
-o direito de reajustar os 'seus pretos, no caso de alevaeálo de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprépio aos assinantes

f

•;

1 9 683.093 - Cooperativa, HabtaN9 614.834 - Escol Turismo LiTransrodo Transportional Auxiliar de São Paulo ai
tes Rod( viários Ltda.
N9 675.282 - 'Raul Fernandes In- -0011ASPA
N9 670 !.305 Planvendas PLeuela:N9 593.098 - Cromodora a :lu e 1.,t'a.
Zientos ,1ançamentos e Vendas iii- corporações e Participações
N9 675.314 - Divertirrie'.to: Baliu( lin Ltda.
Xaitada
• N9 653.3.17 - .Plavenco S. A. .inBola cho Ltda.
dústria ,e Comércio.
N9 6701 306 - Iinóeis Nery Si SilNT) 675.605 -. '33ona,rva
,9erratur Serviço Na'Wire LI ia.
N9 ,633.a10
N9 67(1.308 - Promise ›rodut,cal dota de Titul ns e Valores fmn'ot0a- cional de Turismo Ltda.
,
rios Ltd.'
Ff-)';', -5 Nacionais Hena
•
,frj2....':3'.;
de Milhe' S. A.
•
N9 676:228 -- Sociedade Conercial
N9 67.503 - Finacenter S. A.
Kibon 8. A. - in7inancia alento Crédito Investimento. S. S. Ltda.
'
129 683:421.
Sansurci
PrornocioN9 676:944
dústri s Alimentícias.
N9 671 .944 - Tronil 'Transportapai Ltda.
129 583..424 - -Ciente ,(•:ompanhia
Cora On Ltda
N9 671.952 - Troml Traitspo-ta- • 129 '6'76:949 - "Integral •Publi-idade Nacional de Ecormreda te EmprésCientifica Ltda.
timo.
dora 014 Ltiza.
129 ,677.394 - Manibras Serviços
Onisa Olganização
129 683.427 'CL na,c Companhia
N9 671).955
de MU, de libres Ltda.
Nacional de Econoraia e EmprésNeg6J.,ios e Incorporaçfta S. A.
N9 671.246 - Consorcio ',uso BraN9 671:9'70 - Beges S. A, Orga- timo,
41:fieira e Incorporações !mobiliária nização de Empresas e Mobilização 1129 63 . 895 - Milson S. A. Adniinistração.
E. A.
de Capitais.
• N9 683.898 - Conessi á" i a ' de
N9 671.514 - Companhia "National
N9 680.098 - Raul Coimbto
de Econnia ,e Crédito Cianec
CT.If - Consultoria Revestimentos -Convest Ltda.
N9 680.164
, N9 ..683.097 • - Bar ,e Restaurante
671.141 - Combrasil Transi. or- Técnica de investimentos Ltda.
Heiel33erg Ltda.
les Ltclt
ia
N9 680.153 -- Contei ConsuLtaxia 129 583.941 - • Cera atina 13
129 6i2.006 - Oibis Publicações
Técnica de 1nvestiu,entos Ltda.
Ltda.
.A.
N9 680.920 - Serpo Emprêsa de N9 -664.266 Instituto Sant,a • CrisN9 671..99? - Placar 'S. A. Em- Serviços Portuários Ltda
tina de Medicint. e Cirurgia -S. .C.
preenelinVo`toR Imobiliários e 1:2).orrierN9 (681.15T) -- Novus Terraplena- Ltda.
Ciais.
gem Ltda.
N-9 684.850 - :Rádio Ipiaanga de
N9 672.965 - Admiral kdministrs.
129 681.338 - TE.anproésa de Publi- iCatan.duva Ltda.
t.ão e Empreendimentos Ltda.
cidade Gentil Ltda.
129 ,R4...1151 - Rádio C,uzeiro
129 672.968 - Recapagem de Pneus ,N9 581.473 --- .Capital S.. A. Cré-de Atiamaritina
(Unta Clara Ltda.
dito Financiamento e Investimentos. N9 585:644 -- Primavera Adminis29 6'72.971 - COMOT, 129 581.532 - Companhia de In- tração de Bens S.
.
tora Mcana Ltda.
dústias Brasileira Cibras S. A.
12P 035;747 - Margem S. A. VaN9 .67,-975 - lienexa 4rcinii'exura
N9 1681..775 - Cof7.--..tbra Buena & lores 'Mobiliários.
Xngenlaaria .e :Construções Miau.
('iii • Ltd •
-F•• Ir C "1. .
.. ,
Mu1tivl
N9 481,118 - "ludu4P:wdiai Aetni- inancirmento e Inves timento' 'S. A-.
-A 5°'
5*
;698
IttedOe uanoAdra.
:1:distração ,e Participmeies Ude.
1 . kr 0.86 .41-6 -- Consulara e Atinai• 15T 9 67 -564 - daRocinTà0 13 ~n- N9 682..160 - Dane° NO 4nordo. •saistradora. Etiriaauraa 1 a.
ciente ( UtantrOrtle.s., Emir -Se Ou- fs, A
N9 586.420 - Montante Constai,.
tabro.
1 119 41$2..1.613
3315.aeo .19404) Mundo (Odes iRea1"-enulaiis .e Corne (c..r.is
*g? 674,-176 '- 13eui Bulaslio 13eMieibe S. A. •
itg? 8e6 .1862 - bfattokra •Mater1d.5
41mitadr5.
-N9 i682,.:374
Confeoktexes' de Rau- apttra Co~ko c 'Serviços :de 29.14)
, IP £74
A. Em- sus atrintaanais leen.
401P rAbra Ltx3a.
lareendimentos Comeres te indua129 :64.396 - :13,r.tku.. e
W 1683.045
Paoilria1 iauliMels e
•
Ágfela e 1atviamenta0o Vida.
lokái.a.
2..trriinIgtração 14a. -

Í N9 670;14.1

81 Os p/:azas ela assinatura poderão .ser Se771€Stini :Ou anual e se
iniciarão sempre 'no primeiro (lia

útil do MêS .-Subseifilente .0 ptelido
de porte aéreo poderá .ser mensal,
-semestral ou armai O prazo das
.asstnaturas para o Waterior e sómente anual e nrio 'haverá transporte por via aérea
s) A reltOtaaociD óelier ser sotzcitada com nu-tf:cedência de 30
dias do vencimento da assinatura
.e do porte aérCI) 'Vencidos, serão
suspensos indeUrnrientemente de
aviso-prévio
n Para recCIzerenz Os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão si:dic./1y, los no ato da assinatura.
N9 687.494 - Arco Iris Publicidade Ltda.
.N. ( C28..542 - .Clube dos 21 Irtuaus
Amigos,
N 9 688.544 - Kobyashi - Habitacional e Cornerc:• al Ltda.
N9 688.662 -- Ersa Estadias fceurridas S. A..
N9 688.892 - 'Banco -da Cidade de
ao Paulo S. A.
12 9 689.126 - Sergio "TiVeiss.
N9 689.643 - • São Jott'o Agro Indu:trial Ltda.
N9 689 223 - Cartonagem Fiar de
Maio Ltda.
Volante 4:lu pe 'do
14 9 ,680:U08
Brasil.
.129 689:916 - Cooperativa Rabitacional de Mato Trosso Ltda.
12 9 .690.156 lbralar Indústria,
Brasileira de Lavagens •ide Roupas
Ltda.
'129 590.448 - (Cirno Wiby • Prornocár e Propaganda Ltda.
'129- São Luiz Agre Industrial Lida
12 9 630.511 -- 'Pão de ,Açtr ,r B. ...A.
•
"Indürtria e Comércio.
""9:543 - Rani° Moi umni Limitada.
- Soc. Brasileira ne
•
Escritórios Médicos.
C, t tuto
.'129 591:422 -,113.i.:ASP
Brasileiro da Sec..taria Pi(o
129- .W.cASP B';aejleiro 'da .Serziretaria. Pronsái(mal.
N9 691.424 - 135.ASP - lInsttuds
Brasileiro da Secretaria
179 991..71-6 - 1 lamh)io
da
•Aloueruerque.
• W 694.225 - .Passa Tras 11.t5is e
,i.liurisrrio 1/id5.
-"ail1 ' 'IV 594.46%1 -e Pl•cagejamento .3. C..
879 694.405 - CC./151,11MM
•
e .R.esirejarrastato ,S. C.
ZJ 4395..,592
Admiatistr..a.ties
1 .Pmalliipações Lolti aldah.
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walfer N9 683.643 L. Joseph lianeroft ; )
N9 695.184 - Planalto EL. A;1 91,: , ' artigos, sem alusão a expressão se- N 9 683.986 - Laboratório
Sons Coi- _
Cumpara art. 96 t.
Lida
handamento crédito e Investimento. néritxt. _
N9 665.643 - Canadian Ilaechet fer
~ao
.de
889.091
Annan&
Nt,
N9
601.5311
Viação
52rintano
Li
•
699.441Jau
Blizin.
749
1
- Ltd.
(1964Y
exempla:me
tare
Ofiveira
Apresente_
Apresente
exemPlare.s
corte
Imóveis
et
mitada
695.127
Aparecida
N9
I
•
'`
classe 50
'
NP 681.100
etiquêtas.P
luodo Ltd.
Adminfstzação Ltda.
2P • 889.092 '-- Armando, Sereno de 149 690.284 .-- Soa. P. Az Egidio
N9 696.170 - Auto Posto SimpaN9 602.050 - Laboratório Penni, Oliveira -- Apresente sixemplareli na
. GalbanL
tia Ltda.:- ----Cumpra
o
art..96,
59:
•
S.
classe ,50.
149 890.285 .- Sor-. -'P. Az Egidia
IP 696.305 . --Escrita:10 Imobiliá;t ,
49 820:489 - Idoraes Imporração
om.
e C ~bani. .
'
•rio Angusto Leda
9. 889.880 - Athenas Inti,
Ltda.
Apresente
exemplares
Como,
22
'N9 496.483
Phianeeira fregignal marca de serviço na classe 50.
:29P - Soe
de Produtos Qatiniecs- rttilfs.'-»-""
'' P. Az Egidie
e. A..Crécntos lariandamentos e In. na- N9 890299
elimine os artigos.
N9 624.402 - Oscar Amaral Ca- , N9 689.986 - Armando¡erma de GalbaaL
•-2estimentes.
Me Ceet.i, -Co. 1,1:1.
bral - Apresente exemplares como %-,f
%.,e4rreira-- - APresente exeraphres na r 691?85.0• :N9 696.499 - Roma B. A. Admi- mama
Szigências
de
se
viço
na
clame.
r
50,
lelclasse
50.
nistração e Partielpaçbee.
•a atividade de acendo
SZolikoLskt
N9 696.509 - Promoser Promoção •vindicando
tei.oza Ipirartga'S:A. armes- N9' 348.422e -./Irnaãoe
apresou...
com o gênero de .negócio
'Apresente .0
Comi,.
.
e
.Pinanctentenfo
S.A..
Indi,
e Serviços Ltda. exemplares primitivos p,..timentoe Crédito
ode
,nos
..
d 54.
na classe 50. número de triscriçãa no, CGC: o 1
N9 895.844 - Auto riétrieo Aeros- blicidadei • p ropaganda e: *omoçoes Apresente exemplarei
•
tato Ltda:,:
!
•
.
Intimegzia, Ninem 21 9 693.714 - Publistar Promoções deréPazeedeN9 697.204 - Admites Adminis- N9 :328.946
535.5418
Rosenthal
Porzellian
Clima
Pilblicidade'
e
Minemos
Ltda.
Ltda. - APMente 'exemPlares.
tração Testes ES A
Cioners o are
Áktiengeeensenaft
•••
Jusque as &traços-Auxiliaz
,
de Em- tigo 162 tio CPI*.
•_IV 897.329 - Direção B. A. cre- marca de serviço na classe 50.-C1a
N9 1394.233
Maxirniano Ernesto presas de Mineração„:- Justifique os
dito Financiamento e Investimento.. 1(9 636.847
N9 .617.531 - Indo. Sariloche S.A.
• N9' 697.927 - Leme - S. A: Crédi- da Silveira Bagdocinzo - Co1e. eti- serviços.
Apresente novos *exemplares sem
to Piram:elemento e Investimento.
qUêtate•
b.
--- Paraná Equipamen- referência a Mama genérica e ase
,N9 898.113 - Skay 's S. - A. imitis- •1(9 840.676 -• Temam Terraplena- tos'
Dam/mine os.artigos km criminando os artfgOsa Pretaaels , laia e Comércio • e Representações. geM, meraierseea
ffir 629.831 - Alurnininar CorLiany,
Justifique 1§0NOS e,xereplares.••
N9 • 698.235 . - Rádio rirrapês Ltda. os, serviços.
INAsioiladene, Ernesto, 01 America - Apri&lente novos
(9 699.898
1
N9 N 698.019 - Padrão nruIveia Li"apen.vb os
gradil ardiveis idcia. da Silveira Bagana!~ -- Cale ti- _exztioplares iteiringicando
9. 641.838
- - NJustifique
mitada.
gos „pretègidas pela registro do'
arti
quêtes.
4)8 .serviços. :
:
NP 892.992 - - Beneficiamento de'
Pais, de origem.
Dr 660.095 - GeraIdh de Assis -149 680.008 -- S.A. Fábrica CoFios SoPeige
434-346 - The Cle,ècland 1:uá.st
lombo - Apresente novos. -eaiurrPirg- LV. Co' mpapy Apresente, vzocuraNP 699.816
Discrimine os artigos..
22tackatemento Ma- Paiva
N9' 609-834 - 001 de $á Imóveis res sem referência a inaam genérica çãe sem meação ao art. 162 do 1L'
-.• ther Ltda..
.
Ltda. - A
de 21.10.69
• No 699.897 -- .Guanaláll Distribui- etiquêtes. presente exernigeres com • cumpra os Arte- - 81 e 1641 dc CP: creta-lei, 1.906
,
tegtique o ,tteciuneato de fia.
_366.859 - La Paz •13.A.
dora Guanabara de Valores: Ltda. •
N9 678.493
Datis. titilares S.A. 1(9 415.170 - Corilins calam *219' 636.155 - Space
NP 666.= - Ordeatildora Piscai
. ar Espuma do
MUCO..
Com.
• at ~taba. Sul Areerkm - Ltda. 0. e. •- Apresente_ exemplares ria ditara 50 Works.
Nylon • S.A,
ta-fleti:11as Serie 0We . 0 -dc~atO o RÉ. 9.•
NP 590.7131 .• 639.097 No -. - Demovi Laborai:á- emlle ularee` de serviço
APresente. neves eramir7L040 ,rentsa Démetria Ni- reon9MY c0859.9retko W 636.974 Ci 1. CDS• }ta Gua.
-dee E.
' Veres 'com ettcluêtas. sem constar o. Mau S.A. Planejamento e Contrele - • PP 592.545 Maiwavrer Ira; o) nyna - Autentique da documento!)
t
Tabac
Rebrand
m
nome da antiga titular, .curnPre
- justifique a ciasse 50 :era novos 1(9 681.574
de tis. 28-31. t
Corroratilm lOversees,t; L/ei.
•
exemplares.
,
art. 96, i5 9..
Ir 632.053' Confecções ralgrt.1,1.
• •
Mitada -Diga a reqüerárite sObrá O
1(9 '660.465 lattoratóriq Tose - 1(9 78.967 - Leonarde 7.:74grilev: N609€08 - Ser eeri c:furter-rim
registro n9 zia..esa quanta a _ermanol Ltda. .- Cumpra o disposto no Leoa koreelri - Justifique a pedido 21. 9 632.73/ Transcentitiental
dada-do mesmo.
.
Systeni Inc.
coma marca de serviço.
• met,- 96, 159.
1(9 , 662.144 - Prefarbe Produtos N9 681.719 - Imobiliária Gomes N 9 848.460 -- Ma ga' interitatrettaI
149 '639.553 - NetePii›st lerl- de
Plinuacénticos e Indústrias Ltda.. - Pereira Ltda. - Prossiga-se, sómenCalÇadosa Piás:leoa ' Ltda.. - Aoteetin
1
e
0
5
.
O*.
,
r1 '12 41-2 --- ébrE4áita')1k
te para aidministrição de bens e pró- ,
Apresente novoaexennabzes
mie. os documentos - de lis.
- 1 km/ -AR.
m ndo os produtos, junte ae. =toei- paganda.
Cia.' iri:',Jerrugme.
150 440.4440
•

di

•

•

-

-

A4

n•

•

.

` tração 'fornecida pelo RIPEM Paga
meamos. ou cumpra . o disposto no arl
Sigo 96, ,. 159 do CPT.,- • •
'N9 696.62e - Máquinas Itcmar Liregula- - Apresente novos exeritplarei discriminando precisamente os
instrumeatos.
289 687.031 -. Oficinas Rit . Auto-.exemplares discriminando Precisa• Móveis - .Ltda. ,-- Apresente meros

•

Arderattwe os, Oomt

, carresdor de fls. 25,14.

'

659,134 - leo Produkri.
Preste escea'edeneiitos
Irrita

• U2:

REVISTA TRIMESfil)11.

quanto: ab número de lewnçia•

alresoluçãO 4654.

•
bu,,.6i..sea -4 'Reinando ettiragliek

•DUArfbuidora: S.A - RP:.erfretne ua
artigos coa novos exerrtpes.
553-. 271 elrwire Ce
Ifitirtristra

DE

Mente os vercaliaa

IP 607.191 Cemérela dc Máquir,
nas' °Desatreles Esperança Ltda. 'Apresente novos -exemplares ditaria/brando precisamente as Peças Para
• geftquinas indusertals.
Metalúrgica Indier1(9 "698.312
Aprese:ate
' tida Donanaritda.' novos exemplares ,excluindo os diaszes Título como, 'acima repreaeataide
.465.587 - Ditaras> Associados
Ltda. - Apresentei exemPlarlas luee
=ceado
a classe 50, isto é. reivin•
•Ceando eoneurse: coma atividade.
-,, NP 445.538 - Diários' Asseetaides
' jarda. - Justifftme a chuta sa em
ov exemplares
nos
229 462.787 - 1111MIL .-Emparása
'Mercantil de-- Inata/ações Ltda.. Apresente exemplaras como imas•
de serviço, na classe 50, reivindicara.
do apensa a'segtdrd.e. atividade ins-;
latales irddráulicee e . elétriaosi
1(9475.233 - Ria °refle:á e Editara. Ltda. - Apresente exeinPlares
. na classe 50 •como Iiiarea de venalizo..
Strunele
• N9 492.587
Coarérele , de Máquinas .e Attereines.
Apretente e:~
•Elletronicos
piarei como marca de 'serviço . asog
•mime do nevo titaras- fiír.''
149 524.607 - ambularia Monta:
• Oastda • Ltda. - _Cele etiquetas Ma
exemplam' de /EL rr e,17:
~tires • Weileag,
'TC 587.425!
RIfiie. INCetalgt0,'Salgar Ltda.. AFed
: res disalininandeo- isirecies~oi'dan

•BeZn-mineira

n

IBRISPRODÈN,Clit

,art. 81 do CPI.
14? '-683i,556
ipararwa-sie o rart. /ala da
Ltd.•
or
CTI.. • •

DO

664.28 '

SUPREMO : TRIBLINAL ..FEDERAL

'le s9 665. 320 - Ind. liís Tintes
•Vá/lises, Pscirassl - APreseritc, x.1. coa
:Mata social primitivo, a firma Eólia-,
tante, 'tendo em. vista o dcenineritc:
apresentado, não constar on'isleto- dit
;.1
•
.
Sociedade
• 1e9 667.566 - Vlib • Volleeengea
Sento de .itegwor Declaro
nnúmero de inscrição- no CGC..
! _
~nen
Ni 667
arraigo ie Seguema
o reantero de ineerlOaa
tnP t1 ”..404 - Ouraras
e coro.. _ - encete' *CS4~15120*.
(2mee
13
Mfidadiet ft =MU no, L.C.
lação 485).
Ind de Madeira
N9 693.911
nemaboade 5 A; IMA - Dedara 01,
Minera de ~fio no COC.
________
' 1i9 697.047 -

Valo 54 (Paga. 561-860 Dezembro da .1970
PREÇO: Cr$ 10,00

Venda:
Na Guanabara
Seção, de Vendas: Av. Rodriguez Alves. r
Ministalo da Fazenda
Agência'
Atendemos-a pedidos Não Serviço - de Reemb6lso Postal
1
arrete,
-••

.

Na Serk,,d0 0,11.3P,

ao,t.
,•

rn"ap à •

Jorge inv. • dd

Plasliere Ltda. - itpreteate eon•i
trato social, a firma depolâtaint4 M.ec
' -Cyn • vista o documento' &emane
tab não constar o objeto s oba acatas

.

esdareetinergtO,
elantõ a "sua' s'; ,trát1101'Y nOr.•ÍGGI

'enw

-~Cir 410.•
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149 681.661 - Polimatia Eletrome- i 1n19 683.201 - Porcelana Talavera
N9 674.680 - Erni-as Varicor SoDiversos
' Ind. e Com. Ltda.
talúrgica. Ltda.
i dedada Anônima.
N9 685.499 - Stop Club Bar Ltda.
149 681.706 - Distribuidora de
N° 801,.792 - Jacob IVILieme N9 1 -3 .622 - Eletro Mecânica 'IbreI N, 685.603 - Renato de Oliveira.
Aguardente Oraponga Ltda.
Arquive-se o presente. pedido por fal- ma Ltda.
149 685.646 - Brinquedos Miracolo
N2 681.753 - Baptista Franco Rota de c:mprimento de exigeneia.
N9 675 342 - Paulino José Angelo
Ltda.
drigues.
N" 786,723 - Valvo GMBH. - Ar- Cito.
N9 681.320 - Claudio Amaury Barquive-se o presente pedido por falta
N9 685.665 - Pinboliche Ltda.
N9 676.347 - Eletro Mecanico 'prebosa Lima.
de cumjrimento da exigentia publi- ma Ltda.
N9 685.797 - Bar e Restaurante
149 681.866 - Luccazone Ind. e Príncipe do Catete Ltda.
67e 366 -- Cia. Imperial Com.
cada no D.O. de 10.11.fi.
Com. de Bebidas Ltda.
IV 685.956 - Empresa de Transi e Ind
Arquivados
N9 681.924 - Iza Vi(eira Rodri- portes de Carnes Frescas Cova de
N 9 b76 459 - José Mendes Fergues.
N" 793 863 - A. Gorga Dlapiolar . reira.
Iria Ltda.
-• Arqui..e-se o presente mocesso por
N 9 676 506 - Cia. Mercantil e
681.958 - Promoções Novo Rio ;
Henrique da Costa
,
N 9 686.045 t•er sido anotada a pronoaação no Industrial Arapua.
.
Lida
registro sob o n' 198.546 de arcado
N9 682.363 - Lito Recordo S. A. ,Lima'
N9 676.543 - Cia. Mercantil e InN9 686.085 - Emilio Giroldo.
com a 1 agislação em vigm.
N9 682.461 - Plarnig PlanejamenN° 686.188 - João Paiva GorneS.
dustrial Arapuae.
ias
Gerais
processos.
se
- Arquivem-se
N° (76 . 662 - Ind. de Plásticos to Participacão e Com. Mn
N' 803,469 - TheJ. B
Ltda.
Arquive-8'. Ore:. Elka Ltda.
Compan y Inc.
INT9 676.812 - Pesquimec Pesquisas
N' 682.537 - Geter Representa.cões
sente p recesso por ter si ic anotada
a prorroaação no registro n , 204 346 e Planejamento de Mercado Ltda.
SECRETAMA DE PATENTES
e Administração Ltda.
N9 677.200 - Directa Propaganda
de acord 1 com a legis:açáo ' eis V1
N9 682.540 -- Transportadora Ja!
Arte
Gratica
e
Negócios
S.
A.
tay Ltda.
gol'.
Em 18 de fevereiro de 1971
N9 6r.340 - Representações Pa-N9 682.633 - Comercial Ragazzo
Na' 806 046 - Laboratório Sarros
i
Reconsideração de despacho
S.A. - Arquive-se o prasente pro_ meba
Ltda. - S. A. Fábrica Leite: Ltda.
1\19 677.932
N" 682.736 - H. Mendes LimiStandard
Electrica S. A. (no pecesso, por ter sido anotada ade
prorro1 tada.
aaaa_ & Alves Industrial de Fumos.
gação no registro n° 198.321
N9 678.071 - Importadora e Ex- • 1 N9 682.739 - Bazar Pérola Brin- dido de reconsideração do despacho
que aiquivou as patentes PI termo
do com ,i legislação em vigor.
' portadora Caldas Correia Ltda.
quedos e Papelaria Ltda.
180.172 - PI termo n° 180.540 -N9 678.942 - Serafim Araújo Ra,149 682.800 --- Futurama Comercial n"
N' 806.047 - Laboratórios •ae.troa
PI' termo 180.730 - PI termo núS.A. - Arquive-se o d reser, te rio. mos &• Cia. Ltda. 1 e Importdaora lida.
Desarquivado.
mero 186.149).
cesso, pbr . ter sido anotada a paorro- • N9 678.798 - Corretagens H. Ballo i N9 682.989 - Metalúrgica Neivan
Diatron Eletrônica S. A. (no pegação no registro n° 194.936 de acor- . Ltda.
Ltda.
' 1\1`• 679.621 - Djalrna. Dias da rail-!I N° 683.115 - - Companhia Eletro- dido de reconsideração do despacho
legislação em vigor.
com
.. do
' que arquivou a pat. PI termo núme- Arquive se de acôrdo com o ar- va
Desarquivado.
2' do Código:
• N9 679.821 - Djalma Dias da SRA.. mecânica Calma.
ro 195.0121 .
tigo , 99,
'. .
N9 683.153 - Leopoldo Araújo SouN 9 664A4.1 - Ind. e Com. de Pro- va.
Frederico
Ribeiro
Santos (no petetores Lilminosos Chock Light Li- ': N9 680.053 - Cunha & França. za Rá,brica de Charutos Walkyria. Li- dido de reconsideração
do despacho
149 680.088 -. Aplican Aplicadora mitada
notada.
arquivou a pat. P1 iêrmo núN9 683.221 - Naurn Ma.ndeltraub. que
666.
i57
Dargel
Empreendide
Capitais
de
Desenvolvimento
do
14 9
149 683.249 - Açougue Itatiaia Li- mero 195.084). - Desarquivado,
,' Norte e Nordetse Ltda. e Aplicap
José de Almeida Marques (no peia
mentos In.obiliários Ltda.
149 666.355 - Distribuidora de Be- Aplicado] a de Capitais de Desenvol- mitada.
dido de reconsideração do despacho
,
vimento
Lida.
N°
683.646
Riocred
Crédito
Fique
arquivou a pat. PI termo núbicias São ,Victor Ltda.
N° 680.093 -- Aplican Aplicadora nanciamento e Investimentos do Rio mero 195.582). -. Desarquivado.
N° 667.C28 - Aval S. A. Admi. rde Capitais de Desenvolvimento do S. A.
nistração .le Valõres.
Notificação
Norte e Nordeste Ltda. e Aplicap
N 9 683.665 - Copar Limitada Re- •
.1-):ienVO;667.7)9
Mário
Carazzato.
Aplicadora
de
Capitais
de
N9
presentações.
Ficam
notificados
os requerentes
‘71.-- virnento
N , 668.(97 - Manuiatura cie
Ltda.
'
N9 683.750 - Joaquim José Pinto. abaixo mencionados para comnancer
I
,er
Ltda.
dros Minis
N9 683.837 - Caturete, Cereais e a este Departamento a fim de efeN Ç 680.107 -- Duplex S. A. Ind.
N9 668.2,• 0 - Vidraçaria Interlagosa e Com.
N° 683.872 - Expresso São Joaquim tuar o pagamento da taxa final e
'
668.331
Calau
Distribuidor
N.
Alimentot Ltda.
da primeira anuidade dentro do praN9
680
120
Duplex
S.
A.
Ind.
e
Ltda
de Bebidas
Ltda.
zo de 60 dias:
Com.
Alper
S.
A.
Ind.
de
N9 668.64'8
680 124 - Duplex S. A. Ind. e
Nç
149
683.878
Crelin
S.
A.
Crédito
Privilégio de invenção deferido
Conexos.
e
Bebidas
Finai
rearrento e Investimentos.
Narciso Mattiuzzi da Com
N° 668.8:1
N' 680.213 --Alexandre Jaramillo•
149
132.938 - Aperfeiçoamento em
N°683.881 - Sociedade Industrial
Costa.
ou relativo a filtros para fumaça de
N9 680.332 - Antiga e Venerável Ipora Ltda.
N 9 669.03 .3 - Nunzio Odoardi & Ir- Ordem Fraternal dos Santos Amare
N9 683.915 - Bras Humus S. A. tabaco de fumo - The Eastrnan Ko:dak Company.
los do Oriente.
mão Ltda.
Adubos e Químicos.
N 9 148.212 - Processo para fazer
ar• 669.11j - Pereira Rocha & Cia.
N" 683.923 - São Cristóvão Ra149 689.234 - Bargamini Ind. e
artigos acolchoados United States
Limitada.
diadores Limitada.
Com.
de
Bebidas
Ltda.
N9 669.241 - Distribuidora de BeN9 683.934 - Ademar Rodrigues 1Rubber Company.
N 9 680.311 - Marcos Keutenedjian
N° 149.743 - Processo para a probidas SantÉ. Maria Ltda.
Braga.
Ind.
e
Com.
Ltda.
N9 669.24 it - Distribuidora de BeN9 684.014 - Polimatic Eletrome- dução de olefinas duoradas - MonN° 680.347 - Marcos Keutenedjian talúrgiea Ltda.
tecatini Societá Generale Per ',Inbidas Sant Maria Ltda.
N9 669. 462 - Educandários Reu- Ind. e Com Ltda.
9 684. 015 - Polimatic Eletrome- dustria Mineraria e Chimica.
N
nidos S. A Eras.
Ns. 680.34.9 - 689.353 - Marcos talúrgica Ltda
N9 161.086 - Processo e dispositiKeutenedjian Ind. e Com. Ltda.
N° 684.019 - Bar e Restaurante vo para o carregamento de adições
. Ia" 669.61a - Mário Vellani.
N9 680.398 •-Delphhim Salim de Jerupiaçaba Ltda.
na fundição de metais Concast
Tintim:
61 iMário
669.8
.1- N 9 670.06
- Granil Granitos do Oliveira.
N9 684.069 - Claudio Kriger Sch- Ag,
149
Brasil S. A.
N 9 163.209 - Processo continuo
: N 9 680.415 - Casa Soares de Be- neider.
N9 684.074 - Industrial de Ireca para a aplicação de um revestimen' bidas Ltda.
Itabras
Granitos
do
N° 670.04 .
N9 680.416 - Casa Soares de Be- S. A.
to para proteger um artigo metálicO
Brasil S. A.
Ltda.
N9 684.075 -- Extrato de Branco contra corrosão Esso Resefirch and
N° 670.10 .1 - Guilherme Garcia biclas
, Ns. 680.417 - 680.418 - 680.419 -/ Ind. e Com. S. A.
Engineering Company.
da Silva.
Grap
Ind.
Alimen680.41a
680
421
-Casa
Soares
dei
Marpi
Com.
e
ReN°
684.080
N9 165.009 - Composição de cera
N9 670.28,
• Bebidas Ltda.
Dow Corntnç Corp.
de silicone
tieia e Corr . Ltda.
BP- presentações Ltda.
N`.
680.475
-.
Ind.
e
Com.
de
N9 684.137 - Distribuidora de Cia
N" 165.452 - Dispositivo portátil
N. 670 323 - Lanterna g em N. S. bidas Pontiac Ltda.
garros Quebr asa Ltda.
para a calcinação de minerais - Asc;a Penha 1,,cla.
-lat •, 149 684.143 - Sebastião Farias da cension Bocharan Gateia.
N 9 672.812 - José Ricieri Freire. ' N 2 680.620 - B-ip19.st Ai aos
Silva.
N° 165.483 - Forno rotativo aperN9 673.250 - Presentes Mitzi Li- ' de Plásticos e Metes Ltda.
N9 684.427 -• Elias Jorge Hazim.
feiçoado Allis-Chalmers ManufacN° 680-.624 - Vidrog Ltda. Ind.
tintada.
João
Inocancio
Ft-.
N' 684.430
N" 673.255 --- Presentes Mitzi Li- .• de Apare.lhos de Vidros Para Labo •
turing Company (com exclusão do
lho
ratorios Quimicos e Industriais.
ponto 10).
nulacia.
•
Claudino
dos
SanHarmonia
684.431
9
N
N°673.635 - Imobiliária
N9 165.507 - Dispositivo alimen680 670 - Distribuidora de Be' tos.
•
N9
para ensilaa:ern en t ornada:1 cie
Ltda.
Wander Bar Drinks tarlor ein
N° 673.842 - Companhia América bidas Villa Gaivão Ltda.
N° 684.531
- Odoardo Cariani • (com
forraa.
680.671 - Ad wa Dular Com. , Ltda,
.
N.
exclusão do ponto 2..
Fabril S. A •.
e
Repn
sentações
Ltda.
Durval
Barbosa
Alves
684.636
Editora
Civica
Ltda.
N9
N 9 674.092 - Companhia Brasilei149 165 896 - Máquina para a moiN9 680.673 -• Webil Distribuidora' Parreira .
N'' 674.094 . de Whisky e Bebidas Internacionais, N° 684.637
Ah eu devem a o tomai ica de objetos em
Durval
vo
ao
Turismo.
•
ra de Incent
p1 •1:•aico expandido -- I ria Auausto
Parreira .
•
N° 674.096 - Finconsult Socieda- Ltda.
Franco de Maria (com exclusao do
Ns.
684
638
684.639
684.640
Consultoria.
Financeira.
N9
680.746
Armando
Michel
Gade Civit
•
ponto 3).
684.641
684
642
684
643
-DarLecan
Ind.
e
Com.
, briel Cury.
N . 679 381)
N 165 077 • Pcierfeiçoaniento ,, viu
Parreira.
. N9 680.936 - Matadouro Avicola vai Barbosa Alvesj.:".tlio
Awanio
LI
aarrinhos par i comua Lazzarc41,..
684 671
9
N
,
São
Jo.É•
L•da.
149 684.993 - Oswaldo dos Santos de P7i.0 com exclusão do ponto 2).
N' 674.13 4 - Márcio Ifirsel) Mais. ; Ni 681.029 - Lojas Eivo S A.
149 167 973 - Aperfeiroamento em
N° 674 5la - Vidrofix Com. e Fi- i N9 681.056 - lojas Rivo S.A.
Leão.
Vid:cs Ltda.
Fiança Cia. de Cré- ,:roces,o e anavalho pa aa efetvar
N9 '685.038
Lojas
Saráf)
Na.
681
058
•
681.063
•
Sinco Administração
dito Financiamento e Investimentos' juncão, a vente, das ponlas sobreN 9 674.55e.
Rivo S.A.
685.146 - Peixaria Rio Braatco , ,ostas face e face de cin t a- rolimé--'
dc Pelas S.
N9
681.492
Fr\ TC Corp.
i ricas orientadas
N" 674.634 -•-- Enipresa . Gráfica "O dora de Tabacos Wcolta Ltda.
F\ç'°"4'
Lida.
9
Cruzeiro" S.
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N9 169.158 - Nôvo processo de
cromagem e composição aplicável no
mesmo - M & T Checilas Inc.
N9 169.527 - Processo para a produção de ferro gusa líquido e aço a
partir de material - substancialmente
ferro não fundido - Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag.
N9 169.548 - Processo e extrusador
aperfeiçoados para extrusar material
plástico - Shell Internationale
search Maatschappij N. V.
N9 169.616 - Aperfeiçoadas com-•
posições de poliester e processo para
fazer tais artigos -•"British Industrial Plastic Limited.
Exigências
N 9 169.053 -- N. V: Philips'Gloeilampenfabrieken. - Cumpra a exigencia técnica.
N9 179.932 - Martin-Marietta
Corp. - Cumpra exigência técnica.
N9 161.567.- Oikawa & Filhos Limitada. - Reivindique como modelo
industrial.
.N9 194.112 - Euclides Medeiros.,
- Pague a taxa relativa ao depósito
do pedido.
N9 159.361 - PPG. Industrie, Inc.
- Mantenho a exigência publicada
no D. O. de 9 de janeiro de 1969.
N 9 165.599 - Hooker Chemical
Corp. - Volte à lorma original do
titulo: "Processo para formar revestimento de conversão quím,ica sôbre
-superfícies metálicas", de acôrdo
com o parecer técnico.
N9 167.597 - Elliott Electronic
Tubes Lirnited. - Exclua das reivindicações o pont on" 7.
N9 177.872 - Farbenfabriken Bayer
'Aktiengesellschaft. - Fica sem efei'to a publicação de 17 de fevereiro
de e1971, por se tratar de exigência
técnica.
Oposições
Catalana, S. A. Industrial de Madeiras (opoente da pat, PI termo número 172.344).
Percival Lafer (opoente da pat. PI
termo 172.344).
Diversos
N9 .142.600 - Motins Machine Com-% pany Limited. - Recatisiderando
despacho de indeferimerieo.notifi-,
car o requerente para atender a exigência do parecer técnico.
_
Seção de Transferências.
e Licença
Em 18 de fevereiro de 1971
Exigências
£bras Ind. Brasileira de Seringas
S. A. (junto ao registro 214.56). Apresente o. contrato social de Ibras
Ind. Brasileira de Seringas Ltda. e
declare o nQ de inscrição no CGC.
Pol Roger & Cie. S. A. (junto ao
registro. 249.726). - Preste esclarecimentos em face da divergência
entre o nome da requerente - Pol
Roger & Cie. S. A. - e o que consta
no documento de fls. 12-17 - Société
Foi Roger & Co. S.
Pôsto de Escapamento Unico Ltda.
(junho ao registro 284.906). - Deciar e o n 9 de inscriçao no CGC e
apresente procuração.
Su.perkaveá S. A. Transformadores
(junto ao registro 287.969). - Declare o n9 de inscrição no CGC.
Casa Coelho Ltda. (junto ao registro 289.549). - Declare o n'' de'
inscrição no CGC.
Ultraquimica Ind. e Com. Ltda.
(junto ao termo 638.775). - Prove
o licenciamento de produto no
clec.are o
,aacrição no
CGC, complete a taaa es t anotação
ele fls. 10 e apresaata
eaatatmento
de procaração.
Sondar do Bm .:: :g a. Ind. Farmacêutica(titular •.*".(:, termo número i
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678.462) e Cintoquímica Produtos
Químicos e Farmacêuticos Ltda.
(junto ao termo 678.462) . - Provem
o licenciamento do produto e a
transf. do licenciamento no SNFMF
e declare o na de inscrição no CGC.
Quanto à Sintoquirnica Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda., apresente a procuração e prove que o
signatário do . documenta d, fls. 16
tem pódêres para alienar a marca.
Id. • Brasileira de Pinturas S. A.
(junto ao termo 640.021). - 1) declare o nome do sócio que assinou o
documento de cessão, junto ao T.
579.952; 2) prove que o referido sócio tem poderes para alienar a marca; 3) prove o seu ramo de atividade; 4) declare o n a de sua inscrição
no CGC. Quanto ao têrmo 579.952,
arquive-se o pedido, de anotação de
transferência, de fls. 24, tendo em
vista que a requerente não cumpriu,
integralmente, a exigência publicada
no D. O. de 30-10-70.
Diversos
Hans Johann Kutn (junto ao registro 225.376). - Arquive-se 'o pedido de anotação de alt. de nome
em face do parágrafo único do artigo
161 do CPI.
Wilton Cunha & Cia. Ltda. (junto
ao registro 378.143). - Arquive-se
o pedido de anotação ded retificação
de nome em face do parágrafo único
art. 161 do CPI.
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N9 138.822 - Processo para auN9 158.406 - titeino Caramori
mentar a viscosidade de poiauidas Diga o que realmente inventou.
lineares sintéticas - 1VionsanIt Com-.
N9 176.50p - Flavio Sudbrack da
pany.
Gama - Cumpra a exigência e riãO
.N9 142.138 - Filamentos ebnapostos se esqueça de assinar os documende poliamidas lineares e procesao pa- tos que apresentar. .
ra preparar os mesmos - E. I. Du
N9 159.204 - Ab Tetra - Elimine
Pont De Nemours and Company.
os pontos 10 e 11.
N9 147.292 - Dispositivos controN9 184.19'
Rádio Corp. of Ame.
ladores dos fios para a fon nação dos
cantás em teares - Maschinenfabrik. rica -- Notificar o requerente.
Na 156.928 - Eastman Kodalt
Ruti A. G. - (com exclusão do prim.
Company - Cumpra exigência técto 4).
nica.
N9 153.296 - Aperfeiçoamentos em
fôrnos elétricos de arco - PechineyN9 143.115 - N. V. Philips' GilaCompagnie de Produits Chirniques Et
eilanfabrleken -- Apresente a uni.
Electrometallurgiques.
N9 159.116 - Processo para pre- formidade citas pontos característicos
paração de 2,2-bis-(4,4-dibbutil ter- ou seja aperfeiçoamentos em dispo.
ciario peróxi-ciclohexil) propana sitivo e usina. Retirando os demais.
N9 168.752 - Inventa Ag. Fur
apropriado para ser usado como
agente de ligação transversa - Ka- Forschung und Patentverwertung
ninklikke Industrieele Maatschappij Zurich - Apresente a utilinção industrial da Ciclopentano Omega
Noury 8.z Vau Der Lande N. V.
Eu a ntolactarua" .
N9 163.551 - Recipiente de seguN9 184.769 - Pitney Bowes
rança para líquidos inflamáveis -- Descreva os meios reivindicados.
Metalgráfica Canco S. A.
N9 190.487 - Mapla S. A IndúsNa 164.336 - Aperfeiçoamentos na
confecção de recipientes - Mossi & trias de Materiais Plásticos - Pague
a taxa relativa ao depósito do peGhisolfi Cóntenitori Italia, S.p.A.
N9 167.330 - Aperfeiçoamento em dido.
processo para produzir tubos retenN o 190.988 - Remo MOtelli - Patores de massa ativa, para placas de gue a taxa relativa ao depósito do
acumulador, de bôlsas ou bainhas, pedido.
tecidas, de malha, ou trançadas de
N9 192.393 - Indústria Inajá Ar..
fibras termoplásticas em que hastes tef atos, Copos, Embalagens de Papel
ou árvores formadoras são insertas Ltda. - Pague a taxa de depósito,
em ditas bôlsas ou bainhas - Svens,
Oposições
ka, Ackumulator Aktiebolaget Jungner.
Plastifon S. A. Plásticos e DeriSeção Legal
N 9 168.405 - Nova cadeira odonto- vados, ITAP - S. A. Indústria
lógica
com assento para o profissio- Técnica de Artefatos Plásticos e HeExigências
nal - Jair Martinelli de Oliveira. vea S. A. Indústria de Plaaticos
da patente MI termo
N° 170.108 - Aperfeiçoamentos em Opoentes
Luiz Madureira Sewaybricker (titu190.487.
lar do registro 311.633). - Diga. so- ou relativos a processo de fixação de mero
Stermax S.A. Comercol e Indúsaldeido sôbre material textil celuló- tria
bre o pedido de caducidade.
- Opoente da patente MI ler010 190.988.
N 9 543 585 - Crompton Kinowles sico - West Point-Pepperell, Inc.Na 170.162 - Processo de' recupeCorp. - Apresente procuração com
Reis Indústria e Comércio de Arração secundada por fluido de den- tigos
poderes. para desistir.
Festas Ltda. e Arpa Ar.
sidade aumentada - Buck Joe Mil- teratospara
de Papel e Papelão Ltda.
Diversos
ler.
Opoentes da patente MI tertni»111W. A. Cheafter Pen Co. (titular, Na 170.549 - Processo para a se- mero
192.393.
dos registros 220.759 e 225.759). - paração
dos produtos úteis de misCancelem-se os presentes registros. turas procedentes
Colmeia
S. A. Indústria Paulista
da reaeáo entre
,Cunali Ind. e Com. Ltda. (opoen- ácido adpcio e amornaco
de Radiadores - Opoente da patente • da marca Jato X-3 termo número
te PI termo 166.260
691.479) . - Arquive-se a oposição Rl-..odiathee S.p.A.
Fichtel & Sachs Ag. - Opoe.tite
por falta de cumprimento de exigênNa 170.696 - Processo de efetuar
cia.
operações de lavanderia - The da patente PI termo 168 092.
Calibras Equipamentos Pára Ra
N,891.982 - Teikoku Dempa Co., Procter & Gamble Company.
-çõesLtda,.-Opoentda e
Lirriited.: - Arquive-se por falta de
PI termo 172.131.
cumprimento de exigência.
Privilégio de invenção
indeferido
Recursos i77 I er pos to
REPLIBLICAÇAO: PRESIDENTE SECRETARIAS E SERVIÇOS
N9 184.247 - Dispositivo de conIndústrias Elétricas e Musicais
D. O. de 15-2171
trôle automático de entrada d'água Fábrica Ode' ti S. A. - No recurso
adaptado a reservatórios - Reynardo interposto ao dedefirnênto dl paten.
Em 18 de fevereiro de 1971
Einsfeld.
te PI termo 173.371.
Reconsideração de despacho
Exigências
- Diversos
Ilultividro S. A. (no pedido de reNa
183.187
aJohn
R.
Pegan
e
Borg
Warner
Corp. - ritular da
consideração do despacho que deferiu Charles E. Newcomb - Notificar o
patente PI termo 72.752, no pedide
a pat. PI termo 135.125). - De requerente.
de reconstitYlição - Autorizado,
acôrdo. 2 - O pedido de reconsideSmithpar, Corp. - Junto à peten..
N9 133.595 - Glaxo Group Limited
ração apresentado e aditado a fôlhas
23-27, do qual desistiu expressamente - Acrescente- no relatório descritivo„ te termo 194.418 - Arquive-se o pea signatária, conforme petição de tô- esclarecimentos sôbre a utilização iria: dido de anotação de transferencia,
lhas 42, poria termo ao processo, não dustrial dos produtos químicos obti- em face da petição de fls. 129.
Na 162.388 - Daires Ferreira de
fora a circunstância de ter sido a dos' pelo processo alegado nesse peAndrade - Arquivado por não ter
hipótese reexaminada em conseqüefi- dido.
eia mesmo daqüele apelo. 3) Desse
N9 173.610 - Farbenfabriken Bayeri modificado : natureZa do pedido.
reexame resultou afinal a verificação{ Aktiengesellschaft.
no
N9 195.'756 - Francisco Ortiz fs..;
e qea prtensão não encerra qua relatório- descritivo aEsclareça
utilização in- quierdo - Arquivado por não ler
quel novidade, dai porque não dever( dustrial
produtos químicos resul- pago a taxa de depósito Cr$ 78,00.
ser patenteada. 4 - A vista do ex- tantes dodos
processo alegado nesse pe- - N9 195.758 - Francisco Ortiz Is.
posto, resolvo reconsiderar o despa- dido.
quierdo - Arquivado por não ie.?
cho de fls. 19v para o fim de indeN9 175.385 - Fritz Linde( - Pa- pago a taxa de depósito,.. Cr$ 78.00.
ferir o pedido de
' patente.
gue à taxa delativa à petição nuN9 156.97_ - Perstorp A. 13 me_ c 45.557 Cr$ 37,59.
Notificação
Arquivado em face do parecer lec.
N9 190.681 - Aglobel S. A.. Agrí- nica.
Ficam notificados os requerentes cola
-2- Pague a taxa relativa ao deabaixo meniconados para comparecer pósito
Retificação
de P ontos
,
do pedido.
•
a este Departamento, a fim de efeN9
193.011
Eduardo
joãa,
HumN9
165.319
Uni
aparelho para
tuar . o pagamento da taxa final e da
fôrça de tração poi meio cie
primeira anuidade avo ia" cio prazo phries - Pague a taxa reietiva aao produ
depósito do pedido.
flutuadores In água estagnada
de 60 dias:
Angelo MarCelli - Pontos pilhara..
N9
193.016
Eduardo
Joãa)
HumPrivilégio de invenção deferido
Phries - Pague a taxa relativa- ao dos em 23-12-70 - Depositado ein
15-12-64.
N9 128.173 - Processo de produzir depósito do pedido.
poliamidas e.saavels á oxidação - .J.
N9 145.767 -- Wayerhaense- Com--1 Nx 178.171 - Eixo condimdo corri
R. Geigy S. A.
pany - Atenda à exigência Jls. 57. foip' rndi5l deu ira c .2. uai Uhn (a.
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tetor — V. D. O. Tachometer Wer.
lce Adolf Schindling GMBH e H. T.
o1 de GMBH. — Pontos publicados
>mi 7-1-71 — Prioridade depositada
,un 2-4-65, sob o :29 V 28.191 XII-47b
' N9 169.410 — Nôvo tipo de ele:,nento de quadro para partes de pa:mdes — Schweizerische Aluminium
A. G. — Pontos publicados em 4 de
xlezembro de 1970 — Prioridade depositada em 8 de maio de 1962. sob
() n9 6.045-64.
N9 163.940 — Guarnição Articula"Ca para regular a inclinaçao do esradar de um assento, particul ament) do assento de um veiculo motoraeagio — Recaro Ag. — Pontos public?dos em 17-12-70 — Depositado em
4,11-64.

nEPUBLICAÇAO: PRESIDENTE —

SECRETARIA E SERVIÇOS
R. O. de 15-2-71
Erri 18 de fevereiro de 1971
Recurso interposto
Imperial Chemical Industries LimiVd (no recurso extraordinário inteçposto ao deferimento da marca
Icsa têrmo 546.191). — Denego pro3imento ao recurso interposto.
Pedido de preferência
anecão S. A. Promoções e Resta trante Musicado (no pedido de
pr'derência da marca Baile da Pesalla têrmo 936.462). — Em face do
parecer de fls. 23v., qw., instruCram
o pedido de fls. 19, defiro o pedido
no, têrmos do art. 152 do CPI.
Diversos
xpresso Mauê, Transportes Ltda.
(mi pedido ode reconsideração do
despacho que deferiu a 'parca NidroMel Mauá têrmo 328.292. — Ar-

MARIO OFielAL (Seção 111)
quive-se o pedido de reconsideração,
de acôrdo com os pareceres.
Exigências
Cumpra o art. 73, hem como sua
inscrição no CGC:
N9 663.686 — Escritório Técnico de
Engenharia Ltda. Etel.
N9 683.906 — Ind. Artefama S.A.
N9 693.481 — Incora Ind. é Com.
Radiolar Ltda.
N9 664.840 — Argos Industrial Sociedade Anónima.
N9 660.614 — Eletrex Ind. e Com.
Ltda.
N9 688.399 — Promisa Ind. e Exp.
de Produtos Minerais S. A. — Apresente novos exemplares discriminando
os minérios.
N9 688.369 — Orlando Presentes
Ltda. — (novos exemplares discriminando os artigos a proteger).
N9 688.311 — Pinturas Major Lim,tada. — (novos exemplares discruninando o material a proteger).
N9 688.113 — Mineração Ouro Brasileiro S, A. Ourobras. — Discrimine
os minérios em novos exemplares.
Exigências diversas
Vigorelli do Brasil S. A. Máquinas
de Costura (junto ao registro número 240.297). — Diga em face da
Informação da S. de Prorrogações
que diz não constar prorrogação do
presente registro.
N9 658.995 — Ind. Mecânica Joarlbe Ltda. — Cumpra o 'art. 73, bem
como sua inscrição no CGC.
N9 593.080 -- Gebr. Bohler & Co.
Aktiengesellschaft. — Apresente a
prova do art. 81 do CPI.
N9 546.326 — Deering Milliken Research Corp. — Cuurra o disposto
no art. 81 do CPI.'"

DP' 588.043 — The Dow Chemical
Company — Cumpra o disposto noa
arts. 81 e 162 do CPI.
N9 616.435 — Fieldcrest Mills, Inc.
— Apresente procuração com podêres para receber citações judiciais.
N9 464.117 — Société De La Marque J. & F. Martell. — Cumpra os
arts. 81 e 162 do CPI.
N9 693.550 — J. & P. Coats, Limited. — Apresente a prova do pais
de origem e procuração de acôrdo
com o disposto no art. 162 do Código.
NP 687.227 — Nippon Co., Limited.
— Apresente a prova do pais de origem, novos exemplares discriminando os artigos e nova procuração nos
térmos do art. 161 do Código.
1n19 695.902 — Hanna — Barbera
Productions, Inc. — Apresente a
prova do pais de origem, procuração
de acôrdo com o disposto no artigo
162, do Coci,go, e novos exemplares
discriminando os artigos.
N9 694.104 — Richardson-Merrell
Inc. — Apresente a prova do pais
de origem, procuração de acôrdo com
o disposto no art. 162 do CPI e o
licenciamento do produto. •
Diversos
N. V.. Likeurstokerij Wijnand Fockink (titular do registro 251.905).
— Indefiro o pedido de prorrogação, eis que a procluração apresentada não satisfaz o disposto no artigo
162 do CPI.
N. C. Agência Marítima Norlines,
Ltda. (titular do registro 252.641).
— Arquive-se o pedido de prorrogação do presente registro, em face
do disposto no § 29 do art. 166 do
CPI.
The Ambassador Publishing Company Limited (titular do registro nit-
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mero 256.835). — Arquivado o pedido de prorrogação do presente registro. por falta de cumprimento de
exigência.
Comércio de Balanças e Máquinas
S. A. Cobama (no pedido de caducidade do registro 286.222). — Indefiro o pedido de caducidade em
face dos pareceres e dos elementos
que Instruem o processo.
• Ind. e Com. Ting Ltda. (no pedido de caducidade do registro número 267.831). — Indefiro o pedido
de caducidade, em face dos pareceres e dos documentos que instruem
o processo e da prova produzida pela
titular do registro.
Alberto de Secco & Cia. Ltda. (titular do registro 297.137). — Em
face dos pareceres de fls. 31-31v., e
tendo em vista que o clichê apresentado com a réplica de fls. 26-28
não é mais o que foi objeto do registro, e, por outro lado, considerando o que dispõem os artigos 106 e 122
do CPI, defiro o pedido de caducidade, impetrado por Benedito Godinho, declarando a caducidade do
presente registro.
N9 539.893 — A — Máquina e Equipamentos Mello S. A. — Arquive-se
tendo em vista o que dispõe o artigo
99 § 29 do CPI.
Retificação de cliché
NO 875.998 — Emblemática — Cia.
do Metropolitano de S. Paulo Metrô
— cl. 18 — Clichê publicado em 19
de março de 1964.
N9 875.678 — Tecnologia, HurtIà
e Política — Cetic-Rio de Janeiro
Cia.. Edições Técnicas, Industriais e
Cientificas do Rio de Janeiro — cl.
32 — clichê publicado em 18 de março de 1969,,

CÓDIGO DE OBRAS
DO ESTADO DA GUANABARA
LEI NP 1.574 — DE ,11'.12-6Z
DECRETO N • 1:077 — DE 8-6-68
DECRETO N° 1.095 — DE 12-7-68

LEI N° 1.692

DE 194-68

DIVULGAÇÃO 14° 1.061
PREÇO: Cr$

USO

A VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas : Av-. Rodrigues Alves,
Agênda I: Ministério da Fazenda •
Ittende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai
Bm Brasília
Na Sede do DIN

_
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
nnnnn•••n

111•nn••n•• nn•••••117•••••n

'EP"O Nia 168.273 de 29 de março de 1969

ttamo N. 168.272 2* 29 de mirçe d. 1965

Requerentes ZEUS S/A. INDCSTRIA MECÂNICA . SIO PAULO

Requerente l ZEUS S/A. INWSTRIA MECÂNICA . SIO PAULO it
Medel o,Industrials *NOVO MODELO DE BERÇO PORTÁTIL•

Modelo Industriali " NOVO MODELO DE CADEIRAS PARA BEBES "
REIVINDICACDES'

OZIVINDICACt24

I . NOvo modelo de cadeira para bebas, caracterizada

Nevo modelo de berço portátil, caracterizado por
compreender uma chapa de base retangular, sabre a qual 4 disposto um co2
chão de espuma de plástico, preferívolmente, ' e, a uma corta distancia a., .
cima da mesma, 4 disposta uma armação metálica retangular Is cuias dimensões correspondem is da dita base, armação essa eus 41 fixada i mesma ba.
to por meio de hastes metálicas máveis, sendo ainda a dita chapa de base
Movida do duas travessas longitudinais em que sao fixadas ambas Ia estr.
'idades livres de hastes em U de um par de pía de suporte. tambem e6vois.
providos de parafusos de,encOsto.

Por ser formado por duas armações tubulares, trapezoidais, cruzadas,
do uma mais alta que a Outra, .a mais alta tendo Um •stofamente de ancas.
to de formato sul./ancialmente hexagonal, e a mais baixa servindo semens
extremo superior

GB

apOio para um aparadoi articulado na primeira arma*

acima mencionada, aparador este feito de armação tubular ess_0, tendo em
seu ramo central uma placa substancialmente retangular, com reentrlIncia/
em arco no lado interno; em altura adequada, ambas as armaçães são dotg
das de hastes trarsversais parasplicacão d.o assesíto estofada retangular,
assento este do qual pende um . suporte de apeio para o! pes, aste tendo/

Ponto nd 1 de 4 pontes apreaentado,-

em sua face superior, uma deceração formada por duas áreas iterligadae/
por um losango central, saliente, e totalmente Providas de salas/cias 1.
prismáticas; tudo substancialmen-t'e como descrito e ilustrado nos
on'cn, anexos..
Inico ponto apresantado.

•

o.
12

F IG. 1

4r
o

TERMO NP 168 274 de 29 de março do 196;
Requerentes ZEUS S/A, INDOSTRIA MECÂNICA"

SIO PAULO

Privilegio de Invencão: "NOVO BERÇO PORTÁTIL'

Nevo berço portátil, caracterizado por ''oompreender
em seu conjunto, ama placa de fundo retangular de qualquer material rígido, forrada internamente cor um colchão, preferivelmente de 'sepulta de Iates: ou immelhante, placa casa em cujos lados sãoaplioados os laterais do /

TERMO NO 168.339 de 30 de earçu ee 1969:

conjunto, feitos de tecido plástico ou o6tro material flexível, tendo as

Requerentes ANTONIO CORREIA LIOS SANTOS . nAu PAULO

bordas superiores fixada numa armação eetálica mantida em posição verti-

Modelo Industrial

.

" NOVO MODELO DE BAR"

cal ou estendida por meio de armações em U, máveis em tórno de um ponto
te fixação na dita armação metálica.
Ponto n p ide

REIVINDICACOES

n pontos apressmtados.
1 - Nõvo modelo de bar, caracterizado por compreender
018

barrica ou tos...I de vinho, composta pelos usuais elementos longitud/

na?, arqueados, Interligados por cintas anelares contornantes, extremas e
Inter:mediárias, e assentada sabre trás pes de apeio, de pequena altura O'
equidistantes, barrica esta em cuja superfície lateral 4 recortada uma
grande s:bertur, ardsatancialmente retangular, •atendida por quase t;da à
sua-eltura s_com largura aproximadamente igual terça,parte de sua circule
fereincia, na.qual são aplicadas duas poruinholas articultidas, feitas coai
a prOpria parte dela destacada, • equipadas com um dispositivo de 'Víeis:,
com cadeado de Seg.fança; e . ainda, no interior da barrica sendo previstos
um .su mais p. Oteleiras'aorizontais em 1, dispostas em diferentea alturas,

FIG, -1

Constituindo su portes parayls garrafas, onquanto que ae'pertaa articu1adae4

e
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crito e ilustrado

tudo substancialmente

•••••••••••n•

5,•

TERMO N o ton.340 do 30 de março de 194*

reo equipadas, em suas ftte•e 101:britas, com estante, para copos, formadas
ior montantes laterais vertical*, interligados Por prAteluiras horizon
i. a is de secção em L;
tos desenhos anexos.

Feve..a.ro de 1971
• ~mo

•

Recuerente:

soito Da SOUZA JdNIOR

S;Ste

PAULO

9i. iv1lésio de Invencéo, * NOVO APARELHO PARA LIMPAR VELAS DE MOTORES I

1

UPLOSA0 E OUTRAS *

únicc sowto aprenentado,

REIVINDICACCES

L.

NOVO

aparelho para limpar velas de motores à exP151".

lan e outras,caraeterliado por uma caixa com formato adequado, aber. t£: supg
riormente a dividida, parcialmente, por uma mrede transversal vertical dg
tada com um furo central, e por possuir dita caixa, infertor. e lateralmen-

te, duas saliencias providas -Com furo para fixaçio do aparelho, o oor um
coroo orcionga' vel por uma de suas extremidades, provido de um canal interligado ao interior da caixa, onde tem ligado
QM

UAI

tubo Que é envolvido por

,utro tubo de maior dametro fixador p or uma das extremidades no furo

da p arede divisória da caixa e, nesta, pela extremidade oposta, e por ser
dito tubo dotado da um orifício na sua parte superior; 'e por apresentar o
canal, pelo lado externo do corpo, bocal Matado onde . í atarraxado um bi:
co removível provido de válvula a ser ligado no alimentador de ar comprimi

do t e p or ser a extremidade oposta da caixa p ossuidora de uma abertura cir.
cular com rebordo externo no qual é fixado, por meio de anel metálico preso por parafusos ou outros meios, um disco de borrracha ou outro material/
elá'stico centralmente p rovido de uma abertura circular; a por ser o bocal
da caixa, externamente, p rovido de um rebaixamento onde é adaptado um saco
4
4 _

.4o

de Pano fixado ao dito rebaixamento por melo do uma cinta adequada.
Ponto n O 1 de 2 pontos apresentados.

FIGA

TERMO NO 168.3113 do 30 de março de 1965
Requerente: ANV0NIO LOINCOMPER . SIO PAULO
Privilégio de Invançãor I. SUPORTE INTERMEDIÁRIO DE CARDE *

o

REIVINDICACOE5

1 . Suporte intermediário de carda, caracterizado
pelo fato do ser formadmor caixa circulat portadora de rolamentos e sou.
dária com estrutura metái.tea que oor borrachas amortecedoras 4 ligada, pot
¡ parafusos a uma sapata transversal ao eixo-cardá, O qual 4 cortado em dois
• segmentos de comprimentos conveniantes.
+ culto n g 1 de 3 pontos aorasentaLoa.

_

TERMO NO 165.344 de 30 de 'garço de 1965
I
Requerente r ANTONIO LUIZ CAMPEEI . SIO POLO
Priviligio . de /neancEo; "APERFEiÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ACOPLAMENTO* "1k

0

Vi

9B

7

,a111

VirWICACORS

t Apertelcoament p s em ou relativos a acoplamentos,

45/

,aracterizados pelo fato de se apresentar o acoplamento constituído por doi*

grilar, com faces ligeiramente :onvexas, sende que pelo encaixe reciproco das
Isaliencias dos dois discos, antr . '', tais saliáncias taram espaços pue permitem
alojamento das aletas de anel, aletas e anel conformando p eca Unica de borra.

•

3
1f

P,16.1

discos metálicos dotados ruma das faces de saliencias Junto Is bordas • iguaj
mente espaçadas, saliíncias essas de secção transversal aproximadamente triaz

II

MillUMWWWW.

.TERRO N g

168.393 de 30 de dezembro de 1964.

Requerentes MORRER A CIA LTDA. - SX0 PAULO
Privilégio de Inyençãos "MÁQUINA DE ENSACAR CAMISAS"
REIVINDICACOES

cna.
Ponto n o 1 de

2

pontos apresentados.

- Máquina para ensacar camisas, caracterizada por compreender 1
nicialmente uma caixa prismática retangular, a qual e articulada inferiormente -por um de eeus laterais menores, em uma bancada ou meea,dita
caixa podendo inclinar-se angularmente, e tendo a posição desejada,eetabilizada através de regulador, oom parafusoe com borboletas, previatas no outro lateral menor da mesma; e ainda, una placa-guia, e6bre

4.

ctual é aseentado um funil, o qual é formado por duas partes simétricas,
fixadas na placa gula 6, por meio de molas, do funil projetrndo-se /
para a região central da caixa Prismática retangular ., permanecendo eá-

Sext
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bre uma chapa intermediária, eob a , qual é previeta uma plataforma, pro
vida de movimeutoe de elevação 'e deecida, comandado Por ume alavanca /
externa, de acionamento manual.

qual circula fluido desloaado pela dita bomba dó i6ntr-t1e, na g eena )11

Ponto n2 I do total de 3 ponto .s apresentados.

meio ajustável formador de oriffcio associado com o dito circuito princimi
pai preparando um 0-riffeio pelo ;uai circula fluido /deslocado na

operaçú

do dito motor, mecanismo que responde 1 taxa de nulo de fluido no dito
•circuito de contrOle para contréle, tanto dos meios que formam O °ride

como para variar as áreas dos orillelos no mesmo sentido em que varia
referida taxa de circulação, e meios que regulam a pressão no dito eira(
tn principal para automaticaMente regularem a queda de prosei° atravís4N
4,‘
erifSelo no ditocircuito.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dj
poeitado na epartlção de Patentes dos E stados Un140s da 8merle41 em 2 d(
abril cie 1964 sob o n 9 356.851
ponto n9 1 de 19 pontos apresentado.

FIG.)

ttamo No 168.445 de 51 de março de 1965
UA

Requerentes GENERAL ELETRIC COMPANY

Privileg io de Jnvencãw ° APERFEIÇOAMENTO EM CARREGADOR DR BATRRIA •
'REIlfINDICAC5Ea
. Um aperfeiçoamento em carregador de bateria, caro,

terizado por compreender um receptáculo

de

material permeável magnéticamen

ta, um primeiro enrolamento elétrico em uma extremidade do dito receptáculo formando um enrolamento primário de um transformador, um eetclio de mate
ciai

permetivel magneticamente montado no centro do dito primeiró enrolaMen

to e

MI

estendendo p--a dentro do dito receptáculo, um segundo enrolamento

eletrico adaptado para ser "tad°

no

dito receptáculo em relação indutiva

com dito enrolamento primário.
Reivindica-se prioridade do correspondent* pedido',

des.

Positado na Ne,partivio de Patentes dos Molados' Unidos d 8 America ' do Norte,
4/9

2

de-abril de 1964, sob o n a 356.822.
n o 1 de . 5 pontos apresentador',

o

14%27:

~O m0468444 de 31-de março-de 196;
Requerentói GENERAL ELETRIC COMPANY . EUA
Privilegio de Ihvencjos " APERIMIÇOAMENTO EM CONSTRUO° DE MOTO1t.E1TTRICO4

/

glayiN4aUalri!
1 - Aperfeiçoament O, am conatrUglo de motor ellitetoó
(
mora Uso preferencial . emuma esetva da dentes aletria*, dotada de uma cif
ma externa, dito motor compreendendo um •stator de imi pereanente tendo r

Áf.

Tadvl° N 9 168.412 de yridiarço

.•
- 1965-

-

d n1

Requerente' THOMPSON RAMO WOOLDRIDGE fNC,

1 OA

Pr3v1i4cio de invenção' 0 SISTEMA EI1)R4II00

:tgvavpIcAçus,„

.

•
., ',
Om_slatema , hidráulico caracterizado por compreen...
de contréle, um
don" um clicun.o de contr5le.de fluido Incluindo uma «cabe
4

circuito principal inclUindo uma,bcabemecánicamente operada e um motor',"
hidráulico, meios primeiros ajustáveis,formaA9reS.deorgicl osi .‘ aetoCia dos com o dito circuito de eontréle pare. aparentaft",ffli.o. qrif lots 4/""

I

ca aberturaN central com um motor estendido na mesma e uma carcaça adapta.
da para muportar mancai, espaçados pare dito motor, caractorisado.pelo
4
to de que 'c'estetor da hmk farmaetnte_tam um par de .superfíciam planas /4
1
diametralmente opostas e espaçadas formadas na periferia externa de dite
r;

t/stator,, ditas superfícias planam sendo unidas a porç8es suportes espaça.
das da carcsiça,"dita carcaça ainda incluindo uma seção em forma de calhat
'tendo Ulma nertira de ligação, 41,ta saçãO em forma do calhá tardo neta sima
•ado ur elemento suporte da"-,escOva e mancai no qual . o motor 4 munfionado
do aum. 94 projetam as escovsis pata ' eticostar'cil , um, colftter-do motor,
,k1

630 Sexta.

OFICIAL (Seçào III)

Fevereiro de 1971

TERMO N0 168. 446 , 4e 31 de março de 1965
Requerente: GENERAL ELETRIC COMPANY Rileindica-ae prioridade 4o earrasponoente pecado,
Watitade

na

11

E.U.4.

R.

Pivi14alo da Invençíot *APERFEIÇOAMENTO EM DISPOSITIVo un umaoAttuA

'"Optirotiçío (Vicia]. de ^atarnats, dos Estadas Unados de kmírine

mima

io Norte, mm 2 de abril de 1964, sob o n o 356.904

A VÁCUO 0

AEIVINDICACOW

falto n o 1 da 5 ponto* aprettentadc'
a, . apeaaaaçoamenao em diapositivo da descer etapa.
4,

ar

1'

aával a vácuo, adaptado para ser evacuado carregado de gaa ativo em ume )1
NN;

\`(n\

alce operação, caracterizado pelo fato de que o dito diapositivo comprar,
da um invalucro; um par de eletrodos primarios dispostos ali • afininda
wna fâlga primária entre :lett um eletrodo de disparo compreendendo um
_

lar

corpo de cerâmica tendo uma camada metálica um macho • estendendo-st em

1111

lita cerâmica de forma a apresentar um par da marcos de ceriosica-metal ia

—~1111MIirik

tolados entre os quais pode ser iniciada uma descarga de disparo para In.
jatar partículas carregadas em dita folga primária, compreendendo dita ca.
TERMO NO 168.44O de 31 da março de 1965

cada de um metal selecionado do grupo consistindo de ftrio, arda:), halsda

fiequerentet GENERAL ELETRIC COMPANy - EUA

lutacio, disprasito, talio e escânido • ligas dos mesmos que tão altas /

Privilagio da Invenola. 0 APERFEIÇOAMENTO EM DISPOSITIVO MANUAL OPERADO
POR BATERIA

temperaturas de disposição; meios para ligar ditos eletrodos primários,
1/14/1

fonte de dita folga; e meio para conduzir um potencial de operação

dita folga de disparo para injetar ditas partículas em dita folga prima .

REIVINDICACOES

ria.

1 - Um aperfeiçoamento em uispotativo manual operaoaa
para bateria Incluindo um envOlucro Oco para um motor, montado dentro do
Mesmo, uma bateria recarregável, caracterizado por compreender que dito /

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, da
" positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amata lae

Um

Octate

aa 3 de abril de 1964, sob o n o 357.090.

•nvOlucro contam ainda uma bobina que' constitue o enrollne n to secund4r10
de

e.

Ponto n o 1 de 6 pontos apresentados

transformador
Raivindica-se prioridade do cbrrapondente pedido, 41

'Vomitado na fl epartição de Patentes dos Catados, linido8 da
40 2 de abril de 1964, sob o n o 556.842

Awklea

4o Norte

•

Fonio n o 1 de 10 pontos. apra,arreadós.

°;\ , 1 k
it,Lk
,Z2

tkx
X,

IRMO Na 168.550 de' 2 de abril de 1965
Requerentes GENERAL ELETRIC COMPANY . EUA
Privilagio de Invencíot *APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE DESCARGA D1:
PAR1VEIS A VÁCUO E PROCESSO PARA EVACUAR TAIS /
DIiPOSITIVOSa.
alIVINUCACX0
- AperriipoamentPs ia Clispuult..0703 CM assoaras oispffl
Um dispo.
em nue
! tais di;positivos,
víveld a vácuo e processo
pa4 evacuar
altivo de descarga dispar6ve4a vacuo !'aperfeiçoado inclui uma folga primarla atravás da qual uma descia 4 inirciada por Injeção dessa g4s ativo ip
nizado, caracterizado pelo,, faao de 1114 1 0 dito dispositivo á adaptado para
o reabastecimento de dito gas5tivo setti romper o facho hertatico de dito /
invalucro, compreendendo um iiivtilucro ¡Jedado hermètricamente, um par do *
letrodos primários dispostos V. dito isiváfilcro e definido Una folga primí.
em
ria; moio de disparador adapVado parjl injetar partículas carregadas
aio/
dita folga primária para ini4ar uma d scarga, compreendendo dito
il
disparador um metal carregadode gas Oivo; e uma qumntidade.adicional de
mesmo metal aarregado de. gás r!tivo... di: osta ma dito inv6lucro a um local À
de motivo da 4rea de dita"-deaparga ac panhaao o a quecimento de fortim 11
manter dita quantidade adiclohal_de ametal abaixo da média de 'mosstratura 4,
em que Uma mão substancial de. dito. gàs esca pa do Interior
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•r

laivihdica.jse Prioridade do correspondente pédid4 . depositado na apartição de Patentes' dos Estados Unidos da Américo do Norte.
se do abril de '1864, sob'o ne•357.089.„.
ponto no 1 de 10 pontOs'apresentadot•.'
FONTE O
Reit sA Core

4

~O No 168.564 da 5 de abril do 1965
: Requerentes CEZIRIO JOSE Dá ROCHA • 11E0 vffine
Pr1vi1ágio de Invengios 0 à oRRTEIe0AMENT4i4 BOMBA 11111t1114111A 011 PIRTDE3*1
„•
ffigivtguicacose:.

., 1 . aporfolgoanadtca r em DostiOnkidraullia, SIO "atoe% .
caraebórz.aul,,*'~a siOotituiqío domilindros,'ati ontío vazado' e;.retio
timão. no pr6prio'cot, po da bomba, por camisae (2) isoladas . * substituí •
,rels,-simplesmente
rosqueada na base - (1) qut Pecha o depísito do fluído 41
_
iier bombeado, om baixa -mu alta prosa°,
PontomP,1 de 4 pontos apresentados.
41

Na 168.539 de 8de abril de i965,
Raquerentee:PIRELLI SOCIET1 .
,Priviligio de Invengios *, UNQUE 'LLIMENTUOR DE ÓLEO PARZ ' CaBOS ELNTRicOg.
•
DE
ALTA TENSIO o.- •
• "
TERMO

8ZIVINDICACDE$

,
-1'm

.

• -f
• alta tonai°, conZtituindo,poruà cilindro em duas partes(1,2) 'ligadas fira
demente entro ' iCiact.arizado Polo•fitcf'de que entra ditaaduas 'pertin; /
esti interposta uma lirre:aetílicn(5) tença iniernamente,doia grupos dis
e
án, as
tintoe • de,guarni8oe anulares. (5) Spie asseguram évedayío estanqu
14 244
pIstio cilíndrico interno (n)
Ow's'air•romidada,,,gue podeyáss
zli
sar/I,
'-de uma extremidade de 'Ungiu para a •outra-lizteodo predomina :a P rosa* do; 6.' leo do cabo que , ágo_sohra- o'dito-itsndo, Asójra a • Contra-prostlo Prí-estabe.
locida de um gís que ocupa 'tanto'ts interior do pistío somo a parte...rent/1n,
te do tancjuó. •
• ..
41?
•
equarinto xelvindica prioridade do pedido de pateSi.'
.Ooo depositado na 11111riob , nme 15 09l0 4. julho de 1964,
4111.jiontos aprecem/ido*.
n
'
'
I
da
4

Ir

2

•b
.s

.=:t7+

•

• 7-114
2

e.
onsiO, *Ia

ecos* --:
3oze*... ,m
eee,te

11:51.e,e.1
11,!, C4242

eclab.
4a 4 .-4,5 41N1:6 ,i3;T
oilb 9
1,P,1 414" 0 5.1 .P 1.4,,J.iro obas.fn
C empoe e 07,11* 11 02U ah ,..,,,maa.c.ètàqyzwort
-Ined °bobe oecrAv
an oCnew,1*.gaze ,o4SenNVni
• e OTOL4i)
0:lb
54teliaqwth, ea:-14:11q
, mi.earetp/ voq,obe ab* aoavisqekb 44, isl.*/ 2411
Is! al/4
‘1 .41.t1m0^3..'til
.W3 tel • ebe
2Mit
alg
mo er;:iov
aelzaa 121**14na nobsizassaib
' tb is ala
Sio oW.Ohlioells .- PaSeln *nove
- • • o . ob
ob"..e/í rÁlseLsoa isc •
I'-5ø51-4
o xlaost
oteSpa ebabIsnatrp as/b_zeicao,,,
eeeeee éh oaa otrialunii4adiia sarsçq íasil enp mo
FIG 11

a, •

.111

, o

T n ue'alimentadorld*, e/eo Pr
aa.cabos-elítricos de

TERMO No 168.567 de 5 41 abril 4e'196$
Requerentas RISER.IARI0410 ija.. $IO PAULO
Priviligio à* InVeSntios * NOVA VILOWLs" PARA AS'PRSORIS EM GERAL'
REIVINDICACDEB

ft;

• 1 '. Rala vílvula para aspesoreaam girai, carpeteriiade
compreender, essencialmente, um esmoo tubelai.-,-tendo, numa de aias os "andados, orelhas do •ncaixa," do tipo baioneta ou qualquer outro !emalham
Po'. 'para fixagio do aspesor, e, r4 outra extremidade, um prolongamento
ambem tubular, maiii* menor dieleetro que o do tube . anterior R provido (sate&
imente de r8scas para aplicaçío da mangueira ligada 1 fonte do-lindlOo
- ir aspergido, sendo ,ainda ejdito'corpo"tubularáo diínatro maior provido
eternamente de'uma coara, dotada de lUtle parede transversal, com ume,abor.'
ira contai, em que . 6 aplicada una caneca provida de na flane, o qual cone
1Sge uma extremidade delimitadora do ' deslocamento-da dita esmoa dentro dó
ito corpo tubular, atraVis da abertura central, sondo a referida caneca /
arovida me sui 'parode ' terminal de tuadisco de vedaçio para /achamento
do
passagem do liquido conduzido atravis da mangueira atarrachada na 'Arte tu.
Solar melo estreita,.toodo,aind suar paredes laterais aberturaz"de passe .
geado líquido, quandd, ei . Nneionameoto, zando Mula a dita caneca atarraxa .,
...da por meio do porca anu: pino nu haste central,' eaMoxtrenidado roscada, /
haste-essa que se .proiOnga'ine 14terior do corpo tubular iti , ene ertromidado •
, Provida das orelpas•di .fizagio jo aspersos. . ,
.",
• - PcntonO id 3 'ponto.t aosalentadni.
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Mr0114 168.570 de 5 de abril de 1960
SX0 POLO
iquerontos INDdsTRIAs VILLMES S/A. .. '
*NOVA MÁQUINA DE ELVADOR*
de
Invenção:
tvilégio
I

MUNOICACtr$

i

P
g . Nova maquina para elevador, ,c•aracteriaaalà pelo ra
)11 de possuir ue anel de tração, suspenso num eixo acionador, sendo o dl.
dO tramsalasSo i
sue/ Raede em rolos, sendo ao dito anel de tração ou
adoe aos cabos de tração' do elevador.
Ponto n a 1 de 5 pontos apresentados.

Fevereiro de

1971

no maneai axial, uma placa anelar de rolamento, uma de cuja* meles metitu/ 'uma via de rolamento axial, • cuja outra face se aplica a una suporfle
ci .. anelar de apOio que faz parte do flanie rebordado, e cuja exteneão Na..
.'33 inferior ao comprimento das geratrtzes doe elementos de rolamento e'
sendo de preferencia situada sensivelmente perpendicular região mediana/
dissaa geratrizes.
Reivindica-as prioridade do correspondente 'pedido. Mb.
posiudo na Rapartição de Patentes da Trança, em 7 de abril cho 1964,
sob
n g 969.967.
'hausto n g 1 de 17 ~otos apresentado.
.4 7

a2

F49.1

n•••

'

d

r

fERMO N E 168.637 do 21 do janeiro u* 1965
lequerente y LIO LUNG SEAN . Ela PAULO
BRINQUEDO Na vuoriuunaU0 fie
'Privil:gio de Invenclo . * UM NDVO TIPO D2.

JM BUMBO QUE CORCOVEIA"

FIG.'

ErVIND7CA0E5
NO 168.646 de 6 de 'abril de 190
Requerente: KOLOE METALGRIFICA LTEk.
¡Privile.lo de Invenc5o: "APERFEIÇOAME4TO EM PASTAS

ÇT
. IRMO
1

r

groi.e.

g*

UrVINDI.402-3,
- Aperfeiçoamento em pastas escolares, cornmandeneb
o untei fichario formado pela capa, contra capa e lombada, cara cterizada /
de se
peio fato de na face interna da contra capa, g bem prOxina ao vineo
de I
convenienté
fareçZ o com a lombada, ser prevista a fixação de maneira
. .
\ tferragae prendedora das fkhas de papel
Ponto n g 1 dl 2 pontos apresentados.

1 . Novo tipo ce brinquedo na con2iguraçao a4 eUrve
que corcoveis, consiste num asno propriamente dito, cavalemdo por um bjg
mee tipicamente vestido, caracterizado pelo fato do burrinho ter o cava
dado, abdominal, dotada do um tubo sanforado, o que permite ao asem (bgg
rinbol, movimentar-se em saltos, limitando o corcovear dos Qui:mala norda
dn i ro ll, assim como, cavalo e outros,
Ponto n g 1 de 3 pontos apr*sentados,
ft

5

-4
t,
.7Gehrxet ,r,ro4
,C1,4t. 1 e e/o , leta.nto
tt oetzlia Ga .tutta1a214

E2RM0 No 168.574 de 5 de abril do 1965
Requerente, ALPRED PlTNER . MEÇA
PrJvIlitglc, 00 3nvenrÃo,1 r AVIN d A L COMIgNADO RMXLÀt AXIAL*,

'

tolyttl

MINDInènE4

I . Rolamento combinado tonal • radial, ~portando -O
agulhai en peogenmeNik4tos, e um mancal aviai de 4531
.
.
e
csial
et"
r'r
e
fc. ' ,i;r
Gualdo de um flane rebordado radia/ que fax corpo ece, o
c..;,..,......; n, 1,,.. taumento ritual. ~motorizado velo fato de tenortar.

retrog
• 1 '4 dre

f..±nehi

et: • •

eLeht

éelt,niviel eine.
Jg- •Ppral
•b /mim oh 1
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•
'PREMO Et 168.664 de 6 . de abril de 1965
Requerente: JEREMIAS MUDO
- SX0-TAUI0
•
rrim11410 da inTeneiesi."APERPEIÇOAMENTO INPRODEZIDR ER PEREURAS PiR4
)0LEAS DE CATALOGO 3- , MO5TRU4RIDS E SXMILARIS"

EISRMO Ne 168.898 as 9 de abril de 19ob
MAÇA,
— SSOSAT.1 L'ENERGIE STOICIQUE Rocinerontot COMI4L

Priviligie de , Invenção 'DISPOSITIVO DE MANOTENÇU PARA n18711.40E8 D
08.94 ELEMENTOS C0M8USTIv8I8

EM

REATOR

TOWA8mq

NUCLEAR"

REIVINDICACDES
•EIVINDICEÇOES

1 Aperfeiçoamento introduzido em presilhas para Pilhas
do catálogos mostruários e ' einilares, caracterizado por serem duao,tris
eu main alçar fixamente montada abre mna estreita placa, cada um:Coa •
Mente por uma de ruas ex-tremidades,enquanto que, as extremidades opor •
ter, de cada alça terminam recurvadae para fka, livremente, e'ao-nesa0
nível que o da pleroa .dos fixação.
Ponto mit 1 de 3 pontoe apresentadas:. ,
,

4,

4,

1 Dispe;s1t1 , 0 de manutenção pare instalação de recarga de roa.
Cor nuclear arrefecido por circulação de.um £41 em canais verticais contende

os elementos eombustfvels, dispositivo caracterizado pelo fato de comportar.
Um braço nOvel rotativo em tOrno de um eixo vertical num saguão existente ne
interior do poço do resist;ncia i pressão e de proteção biolOglea à n reatorl.,
levada
e mas niquim de manutenção *Ovai ao bago de na caminho de rolamento
inseri:vil
nos
ao
elementos
pele braço * *unido de um Orgão do-proonsão doe
4
eixo
vertical
mala, estando o dito cal:~ de rola mento inalinado do dito
para a periferia o sendo os movimentos centrípetos da niquins só conandadose
positivamente, estando os deslocamentos centrffugos da niquins assegurados e4
pelo péso.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
Repartiçio
de Patentes da França, em 9 de abril de 1964, sob o
positado na

Nb

•

eQ 970407
Ponto n o 1 do total de 8 pIntos Nprosentados.

TERMO N e 168.792 de o de abril de igh,
Requerente: VERNON DAVIS ROOSA - E 1.7A
Priviligi p de Invençãos ' BICO DE INJEM DE

comBtsTIVEL"

REIVINDICAÇOIS

1 Bico de injeção de p ontua-cavei para m4quina de Cominterna do tipo que g e localiza rum. orifício receptor de bico na
cabeça do cilindro ou , bloco da adquira e que utiliza um 'embolo ariSlmen
te m6221 num orifício no carpo do bica com relação e uma sede de vílvula com um or ifício. através aa qual flui combustNel sob -pre g ai° • no
corpo do bico para descarga através:o das saidao de injeção de combuatívei.
ca ponta do bico que dd para a climara de combustão de um cilindro de rd
quina ~tato, caracterizado pelo fato de a parte externa do corpo do
bico que é =tida mo orifício receptor do bico ser provida de um redes
CliffitS0

timanto fino de material polizadrico que tem um baixo coeficiente de /
fricçío estabilidade térmica na gama de-temperatura:: normalmente em •

contradas no seu ambiepteoperacional.
• Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depo•
•
fitado na Repartiçío de Patentes doe Eistadxce Unidos: da América do Norte
em 13 de etz41 de 1964 sob o sif 359.V01.
Ponto nt 1 de 7 pontos •preeentadoei
ÇIG 1

TERMO N g

01111111r#',,'
lel "a
Z8

37d

168.950

de 13 de abril de 1965

.Requerente : PHILCO CORPORATION - E.U.A.
Privilegio de Invençâo "DISPOSITIVO TRANSISTOR COMPOSTO INTEGRADO E PROCEk

NO PARA FAZER O MESMO'

*'ffV#771 Ale ew
4111101111004.1

REIVTNDICAÇUES

I , , DIspositivo transistor composto integrado compreendendo um edil);
.Je material semicondutor de um tipo de condutivldade tendo em uma superfict.

eitOW j8

e planar do mesmo regiões proximamente espaçadas de tipo de condutividado

o-

posta à do dito Corpo. Caracterizado pe l o fato das ditas regiões compreende.

ERMO de 168.812.: .(1* , .18-de abril, de •-190
-

Requerentes ALLIED.HEPTi4L,:CORPORATI$311".„2.0.1.
'jt `,"7
L
Privilégio de Invençío,!!PWOcaSSu44-rRERARA,,,10.103

ICIDOWNEdICO PELA OXIDA..

tir açio de transistoi

CIO DE BENIENON ALWILADDS"

f'

ter uma ragiâo centrai de configuração em geral retangular cujos lados voes.
tos sio abarcados sor regales com iormato geral de C . espaçadas da dita pri
estreitas, para penai.
MOIT4 vagão por porções do dito'corpo'suficientem e nt e
entre as mesmas regiões, e por disposições provendo

REIVINDICACREa

1 - Dá prèhssO para a preparação de ácido bensofeo,‘e coMpreende,
• ogidaçao de um benzeno Monoalquilado 1(quido, por exemplo, @nono, com of.
sig;o10 ou um gás contendo oxig:nio, por exemplo, ar, ele preso ça de no cata._
Illoador de vetar pesado polivalente, preferentemente aaa sal de cobalto de i•
eido *nanico, caracterizado porque s'oxidação 4,realizada us , do cido benaéloo como único iniciador para a reação, o ácido bensálco of./..bando presente-,
inicialmente numa quantidade no mínimo de 60% em péso, rela 'vazante ao pisa

ões.Oom formato de G. e para o dito corpo.
p4cl1do deposl
A requerentc. reivindica a prioridade do correspondente
og 13 de abria,
tadu'ha.Repartiqâo,de Pateni g qkes E i' .ados Unidos da, América.
_
•

de 1964,

nt 359.159.
Ponto n' do total de 8 pontos apresen.ados.
fl

/6 2 l;

n)", t

total da mistura de reação:

..,
A requerente-reivindica

idade identi

•

eonexâo eletricas respectivas para a dlila regiâo central, para a$ ditas reei

pedido deposi 'tda na

IQ
Al
abril de 1964, sob :s t -EITO . Obilétte~ f ís~ é
Ressartição de Patentes norte - • étt! ,
r0a4 chs4act oxdosete!!
14
1101 .apresentadca:
ÀO.
.. Tento et 1 do total de
eh
ilzi
LODOAC nu e ,seAkg7dínéEpaq ua dadue gst
'
R5
........"
atro inibi otablodev *watt ám oh chtrwas
ufoé ohotrIm$Rate

•
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f

i fteiViBdtele a prioridade do correspondente MINO, doRpOitliade na

OH* 169.030 de 19 de abril de 1965

gnorante, SPOLt SOCIEDADE PAULISTA DE MÁQUINAS O gQ1lIPAMMOTO5 IXDOSOUTD
I

k

—

f LIDA • . SIO PAULO

,bepartiçào de Patentes doa Estados Unidos da America do Norte, ma 8
setembro de 1964, sob o mimar° 394 859:

, elivilegic de Invenção; ', APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM Ik OLAMTE AJUDO& f

Ponto no 1 do total de 16 pontos apresentados.

PARA TREM PRODUTOR DE CABOS, PIOS E stmxuasso.d

11,3

REIVINDICACDES

1 - APERFEIÇOAMENTOS INTROTOXIDOS EM VOLANTE PUXADOR PARA /
59

"Ty0.5 PRODUTOR DE CABOS, FIOS R SIMILARES, caracterizados por, na extrecida..
de ; em qtio o cabo se enrola, Isto e, no tipo do cone do' volante, prever-se /

wi
iirza
~5".mm

./~! I;
4'

.i., .
/ eià
% A.% 1,, "%A - • / 6
DIELM.1111, .

1,
7'
0.4f,'91. ' 4
I 6Ç

pai anel •xcntrico axialmente a :ase cone, de modo a aplicar suave • rIp1(14

frillW/A210
h.selnIZMINied,
he,
..

PIS

f1a"..1r)571:

81

w

Me l,ata um deslocamento axial das espiras, abrindo espaço para nova espire •
Ailo Prejudicando a *acção do cabo.

Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

TíRMO Na

169.074 de 20

do abril de 1965

Requerente: MORTA CAROLINA NATIONAL BANE

E.U.A.

Privil4gio de Invenção: JUNTA UNIVERSAL DE VELOCIDADE CoNSTANTE APERPIIÇOil

P"

DA

Ir

ARIVINDICACDU

• Uma Junta universal, aperfeiçoada, empreendendo tta membro
c. -ele de rolamento externo; um membro de via de rolamento interno, emantado
do dito membro do Tia de rolamento externo, • podendo ser angtámrm
te movido ora relação a ;ase !ativo, sendo que o membro de via de rolamento/

dentro

externo tem ua auperfície interna, provida de uma pluralidade de
geralmente axiais, ao passo

que

ranhura*/
n.14

o membro de via de rolamento interno tem

ee superfício externa, tambem provida de uma pluralidade de ranhuras mel.
calmante axiais, aend9r1ve as ranhuras no membro

de

via de rolamento ~ora

no corresponderão com as ranhuras no membro de via do rolamento Interno, /
quando ambos os ditos; mewbros estiverem em alinhamento o p.axial, provendo /
•titio pares de ranhuras correspondentes; um ruo, disposto dentro de e,
par das ranhuras, correspondentes, a fim da transmitir o Cortine entro na /
membro de vis de rolamento e o outro, caracterizada POr incluir um adio dei

Pio
; N o 169.084-

de 20 de abril de 1965.

cama, fixo , om um dos membros de via de rolamento, *com 41e podendo mov•r.as/

enitiriamante, para atuar sabre os ditos rolos, determinando a posigio dos/
.

Recusrente: INTr.RNATIONAL HARVESTER COMPANY. .. U.S.A.
Priv leso de Invenção: " DISPOSITIVO DE CONTROLE OPERATIVO EXTERNO

mesmos em um plano que i a bissetriz do ;ngulo formado pelos planos de

ro-/

tação dos membros de eia de rolamento.
' Ponto na 1 do total de 10 pontos apresentado.

RA TRANSMISSÂO HIDRÁULICA".

1

REIVI.NDICACOLS

I Um disposítiVo de

contrele operativo externo ' para transmissão i

hdr+uilce com relação de velocidade Infinitamente variável, caracteriza

do Or ter uma unidade de

bomba de potencia hidráulica acionada por um
eixo Ide potencia de entrada, e uma unidade de motor de Potencia hidráull
1
co ligado para acionamento'a um eixo de saída de potencia, sendo ditas u

.39

nidadIas interligadas hidraulicamente por meio de um circuito de trabalho
1
hidra lico tendo um lado de alto pressão e uma lado de baixa pressão opA
rativ s para transmitir ' potenclia hidraulicamente, inclilindo um embolo h,1.
draulíco tendo uma primoironte de ihiciação da prateio de fluido dia.:
postalpara variar o deslocamento dê fluido dó aomeno0 uma das ditas un&
dados ol uma válvula de contraia dó'Oslocamento . seihnada por pressão de

fluid, ,respondente a uma fonte de sAade prftsio de fluido, ligada operat,vamente e mesma, pelo que a relaclão dó- veloCidade da dita transmik
são ,I, uma função do valor da dita ronde' de sinal áee pressão de fluido;/
i

TF:RMO N o 169172 de 23 de arri--..,e.
!L
sistema de contraio c , ra controlar , seletivamente o.,.nalordita ,foa: r, .5, Requerente: Kl:VS PlRi;R CrOMPANi..— j.g".A.,,;,?.
.
1., .".' te delsinal de pressão do fluido, compreendendo Um ,rogh;lad9r..M.Prroa,.,. me-, Pr1v11,5,1710 de Inrricao
aPAREQ,,P44A
U
UCHAMENIO Pr.ÃIXA-S DE

um

a(' .-=--

de 51 ' al trtSti`,1WNCF 1.9'e:M- e,,,T,?-Wia .ç!rM , P9914. 4 d ° çt,M1,9, q fqn q3vtoon, , : ,,,
ma sel'ufl da fonte de fluido sob p resaão"rSaçã3,orterativa, e um dispositivt para ajustar dito regulador para controlar seletivamente dita prfts

t r ,. \,..
s..,; -.'" -:
1 .. LiM ap arêl

1- '2:-'

.1;15t 5'1447)1 c' ác.93,9F

,rje:::::::1;calmis ii 4rtonageM tendo par

::(1,,,t„ ..,,,f..:.',
tu cio naraJe adjacentes, ama -de Inale spredenta aberturas de travamen
rwiação de velocidade das dites transmissões são
- , ? t, ,
'".
n
te e a outra OaS quais ,lpreseta aembros de travameote a serem inserido!
dotara nadas seletivamente por dito regulador,
. e . 1, .,.. O .i l....,,
i
•:- ',,,e,
,Ç e .". t••.,. • 1 ks:`
tn,atsp l ,., - 0,t h t :
são de sinallaeltTque
, 4 OvPi

a

di'' , ;in2,1

c2r,u, t

/

de

:

","-•

AL
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TERmo . N 2 1693.80 de 26 de abril de 1965
- SX0 PAULO,
Requerente: ANTONIQ DEQUPCH
LIMPADOR
DE CACHIMBOS°.
irivilegio de Invenção: " DISPOSITIVO
REIVINDICAOES;

nas aberturas de travamento 'para travar as partes conjuntamente, compre

- Dispositivo limpador de cachimbos, cax'acterizado per cbMpreene,

andando dispositivos de acionamento mecânico para transportar as caixa:,
ao

longo de uma trajetória predetermihada pasSando por.uma estação de /

--

der uma peça faina

em

metal ou Material adequado qualquer, dita peça /

travamesto, dispositivos de inserção do membro de_travamento na estação

sendo formada a partir de dois setores, os quais sao semrsdos por

de travamento deslocáveis junto a trajetória predeterminada e na mesma/
direção das caixas passantes, dispositivos de acoplamento com a caixa /

anel saliente, sendo o setor inferior provido de um citi'to trecho cilín.
coo
drico rosqueado, prolongando-se em trecho tronco-cimico invertido

ligaBos para deslocar os dispositivos do Membro de travamento a uma ve-

a sua superfície plana; e por sua vez, o setor superior apresenta um /

locidade correlata com a velocidade das caixas passantes, e dispositi-

curto trecho cilíndrico rosque ido, dito trecho sendo provido de uma ha!

voe. ligados pare estenderem os dispositivos de inserção do membro de trc
vamento lateralmente e para a trajetória das ' eaixae passantes para inse

te circular alongado, a qual tem em sua extremidade um corte reentrante

', irem os membros de travamento nas aberturas de travamento.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado /

prevista' a aplicação nos trechos rosqueados dos setores inferior e num
rior acima de3crit, de dtws ta:4os feitas em matará:Ai plástico, sendo
tampa que é aplicada no setor inferior, em formato cilíndrico com fa.

na Reparticao de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte. em 1
de maio de 1964, sob o número 364.075
Ponto n 0 1 do total de 10 pontos apresentados

levemente inclinado, formando dessa maneira uma ponta; e finalmente, é/

ce externa plana, e a tampa que e aplicada no Setor superior, em formatu cilíndrico afunilando-se superiormente e terminado em ponta.
Ponto n 2

10

total de

2

p&ntos apresentados..
1(

84

F

TERMO N Q

16a .18 4 de 26

1

v.1

abril de 1.965

Requerente: BLACKSTONE CORPONTION. - U.S.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA ALIMENTAR MATERIAL

TERMO M a 169.176 do 26 de abril de 1965

SITIvo A UM FORNO DE CÚPULA"

Requerente: P.R,MALLORY ca CO. INC.

AEIVINDICACDES

Privilégio de Iovenção:"BM MOTOR ELÉTRICO VIBRADOR
REIVINDICWJES
t Um motor elétrico vibrador, de baixa velocidade caracte-,
rimado pelo fato de compreender:

uma

bobina enargisada por corrante alterna-

i& para Tormar um fluxo magnético alternativo, aagnetos permanente/ em justa
iosição com

as

extremidades da dita bobina para formar um fluxo'slagnético

cacionério, uma armadura associada com a dita . bobina tal que a interação an.
tre o dito fluxo magnético pulaativo da dita bobina e e dito fluxo magnitice
astaelonírio dos ditei magnetes permanentis faça a dita "armadura oscilar, ee
)reagem unddirscional ligada e uma *atras:idade, da dita armadura, um eixo a./

1. Processo de alimenta' material . aditivo C um oanho aerretioo,em
em forno de cúpula, caracterizado pelo fato de deter o fluxo de ar para
redumir a pressão na cúpula e fazer o nível de metal derretido elevar./
-se, passando uma carga de material aditivo pare dentro da cúpula abaito
ca superfície do ~1 derretido, aumentando . o fluxo de ar e a preasãof
interna para fazer cair o nível de metal derretido e mieturar o aditivo
pela resultante agitação de dito metal derretido
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apreasnntadoe,

copiado • dita embreagem, a dita embreagem mudando o dito movimento
ria da dita armadura ao movimento unidir'ecional. cujo movimento gire um eixo
numa eiroção pré-determinada
Reivindica-à-c.a priori:tad, do correspondenta pedido deposita.,
do nos latadoe Unidos da américa' Ra'b 'n 0 375 .117 em 15 de junho de 1964
Ponto n a , do total da 15.pontokapresentadoa.
!

•••

(E7

TERMO Wit 169..14

190
t 2$ de ~O de

éç

Reverentn t THE 'DOOM COMPARE . E.U.A. a
Pm ly i14giè 40 Isvenciot PROCESSO DE FAZER eigagRDO,REPOWeine
FORMATO ABAULADO*

7

--t,

o

dr.s/NDYCACDES

,
media
"— 1 ..tIel processo de fazer jo artigo _IMMO toai° QUI
formato abaulado earacterisado poi: .C4Pr4'N4er
e)
i'rtirralentj
I

W i 41
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Srmula na quel p', nrAmero máximo de roflexoo , "-ft'k ernOs Sol.M.00 por
dum membro de revestimento de •aaal maletlael de formato abaulado e

um

I aparelho de fundição incluindo moa matriz tendo um membro de projeção si

Ira raio que faz com o eixo óptico o ângulo máaimo A. antes de

SUA eu

'vadia nn tronco de core, ó dado peln relação:

bre o qual o membro de revestimento ateei ser colocai°, a superfície d)
Membro de projeção, e e emaarfa' eía Pmaaaax do membro de revestimento de.

Are sin "2

tinido superfícies de engatamenfo; revestimento da superfície de engata

_ pi

iii

Ti,

Mento em pelo menos um dos referidos membros com um lubrificante de alta

e1

(2)

2'

temperatura; colocação do referido membro de revesaamento sabre o refea
eido membro de projeção; fundaçãe de metal derretido sob pressão sabre
a superfície externa da referis chapa e ligação à mesma, e estitamento/

sendo n, o índice de refraçãçido meio interior do espelho tronconLeo,

da chapa enquanto forçando-na 01 firme •ngatamente sabre o referido mem.

3endo n 2 o índice do moio em contacto ótico com o elemento sensível/
nssociado eecção pequena do esoelho troncênico, e sendo f5 o kr,

bro de

projeção; • deixando o metal derretido *seroar e remoção do re a

aula definido pelo relacãot

:saliente artigo laminado do aprelho de rendição por pressão.
Reivindicrase prioridade do correspondente pedido,de
positado na R epartição de Pat:ntes no

Canadix,

em 18 de janeiro de 1965,,

sob o m a 92108(

(3)

AJ.%

Ponto n a 1 de 5 pontos apresentados.

sendo ao Quantidades

It

n2 ;

sin Oto e tg por outro lado ligadnr pele

relação:

(4)

MMO N g 169.346 de 3 de maio de 1965,

Requerente:. C. JACOBSED & CIE, -

na qual representa o mínimo de rendimento energético que se quer oo

PRANÇ

Privilégio de Invençâo: 'DISPOSITIVO COUCENTRiDOR DUM NOVO TIPO ova
PERMITE OBTER ILUMINAÇÃO *ENERGÉTICA MÁXIMA SO

ter com o concentrador

concentração .raxima nbeolute aof!

oida pele expreeeãot

BRE O ELEMENTO SENSÍVEL DUM RECEPTOR DE RADIA

n2

ÇÃO E PROCESSO DE DETEM:NAÇÃO DAS CARACTER/5
TIAS IDFAIS DE CONCENTRADORES DESSE. TIPO

CPM relação è

sin 2 l

4

eEIVINDICAOES

Reivindica . prioridade do pedido corrcepondente, aepositaeo na Repor
1 - Dispositivo concentrador dum nOvo tipo qu permite obter me
iluminaoão energética máxime sêbre o elemento eensível dum receptor de
radiação, caracterizado pelo fato de compreender esseacialmente, em cot

tição de Patentes da franco, em 6 de maio de 1964, sob o dusern 973,
468.

%ato n c 1 de total de 12 pontoe apresentados.

binação: um sistema óPtico concentrador frontal de abertura relativa
TEEMO Ni 169.680

I-- que capta um fluxo de radiação proveniente duma fonte afastada au-/
postamonte situnda co oa e que opera uma primeira concentração date /

de

17 de maio de 1965.

Requerente' INTERNATIONAL PATENTS TROST REO, - LIECHTENtTEIN.

1.rivilégio de Invenção: 'DISPOSITIVO PARA EMBALAR OBJeTOS, COMO, POR

fluxo, formando at feire de forma convergente cujos raios teem uma in-

XEMTIO, PILHAS DE BOLACHAS, CAIXINHAS DE PAPE-

clinação máxima el abre o eixo óptico do sistema, tendo aia aente
i

LÃO R PEÇAS DIVERSAS'.

um valor da ordo de

1 ; e, pelo menos, um espaoho tronaônico,
ou
-7T
cujo va
de forma Opticamente assimilável, de eemi-ângulo de vértice
ler é

pequeno; da ordem ao Mximo de 1 radieno, que opera uma segun

da concentraçãu por nojo de reflexães internes sObre sua face lateral

troncOnica, cuja grande face de entrada de fluxo á a seção direita de
diâmetro d l , dispoeta em coincidência com a seção mínima do feixe cooCentrado pelo sistawa aptico concentrador frontal, e cuja pequena base,
associada a uá elemento sensível de receptor, no plano do Aoal - fluxo
captado atinge sua concentração máxima, é a seção direita de ,,Ertmetro
ei nimo d. eulo veloz é determinado pela fórmula:
1

fela

.

a

( 2 p'
lak
. ..?
kl;

4im f3 •

6' )

REIvirmIcAcOm

Diepoeitivo para embalar objetoe, pomo, por exemplo, pillwe d,

belschas, caiXinhas de pnpelio e peças divereas, caraoterizado pelo feto de oue, 'a frente de um canal de dobremente essencialmente coal-tecido.
para dentro do 'qual os objetar rinerem embaaadoe são empurrados a parti
de uma meea com o eu:atilo de um Nm•uipor, se acha previato um dispositi
ro adutor que :funciona com na pinça e um diapoeitiv. Jf •te, oomende
do na cedência do traba:ho, e fornece n fita le msterial de embair:içam /
situada transversalmente, i ireção,ao fali:redução doe objetos, e, etrAe
disto, instrumentcs de fechamecto que atravessam as paredes do canal de
dobramento e se movimentam em sentido contrário, a fim de reunir ae hor
das. longitudinais do recorte de material de embalagem, salientes do lado longitudinal traseiro do objeto i ntroduzido no connl. ,, cinda, o-io
fato de que após os intraaeatoe de eachaaeoto, eaasem, eu LiaL,,e QJ In-

f

S =s .,ta"-feif a 25

DIAWO OF)CIAL (Seçáo 111.1
-

dos do mencionado canal-, 6rgãoe de dobramento, e de feçhamentn,,destine
/doe ó fechar o material de embalagem Aaliente doe lados frontaie do ob.
jeto a ser embolado.
Reivindica a.prioridade do correspondebta pedido, upositaào
fia Repartição de Patentee Sillça em 7 de janeiro de 1955, eob-o si6merol
1.48/65.
Ponto nã 1 do total de 5 pontoe apreeettedos.
10

12

.41
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o& realizar a base do objeto por prensage• . no
uó.ento da formação do esboço 41
num molde que,,fOrmado de trás partes, um molde de pe, um
moldo de corpo • uni
..-1
molde denal, ost4 estruturado de tal modo que, enes formação do cabeço, o 1
1.
molde de corpb 'se abre, o molde de pé e c molde de anel se afastam um
10 outra;
retendo, respectivamente, 0 base e o anel do esbãço, o que provoca a
seu alon.
gamento, e o primeiro molde de coi:Po é substituí-4n por C2 Segundo
molda de coR,
po, acabador, no qual, pelo molde de pé e pelo molde de anel, este cabeço
4. /I
pOsto em rotação, sendo ai, ao mem° tempo, insuflado ar.

..

-

Reivindica-sea p rioridade dó corresíondente pedido

tado na Fra:ncc em 26 de maio de 1964 Sob no PV 4).834,

depos,a

. Ponto 21* 1 d.C. total de 2-ponto a apresentadew.
FiG.2T 8

F G.

P1G.4

IG

5

OD-Ir

*

TERMO NP 169.396 de 4 de sadio de 19••
Requerentes, INSTITUE DE RECHERcHER DE LA SIDERURGÚ ?RANÇAM -Framça
Privilá g io de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NOS PROCESSOS DE AFINAGEM
DO FERRO GUSA E DISPOSITIVO PARA ETEC000150r
MESMOS"
REIVIND/CAÇOES
1- Processo de afinagem do ferro gusa, no ues. as sopra, peie per
te de cima em is: recipiente de afinagem contendo ferro gusa, um gs n s
que pode ser oxigenio tecnicamente puro e que 'pode conter agentes este
rificaites finamente subdivididos, em p6 ou pequenos pedaços, carente
rimado pelo fato, de se soprar de modo a produzir daccirie espumosa e de
se evacuar pelo menos parcialmente esta escária espumosa para fora do
recipiente de afinagets ã'medida de sua formaíão e isto durante a tote-..
lidada ''ou parte da operação de afinagem.
A requerente reivindica a prioridade dos correapondente3 pedidos I'
lepoeitadoa na Repartição,de Patentes de Luxemburgo em 4 de maio de
(.964, sob si* 46019; 21 de maio de 1964, sob .n.* 46119; 23 de meio de
1964, sob n* 46145; 30 ' cie ' maio de 1964, sob n 46202i 2 de junho de
s964, solsnc 46229; 4 dó-junho de 1964, 1 sob no 46249; 7 de . julho de
1964, sob n* 46473; 17,de,outubro de 1964, sob ncs 47156 e 47155; 27
4,! outubro de 196 1 ! . , sob n* 47219 e 31 de outubro de '19644
Ob nP 47g)/s
Ponto n* 1 ,2 . ,:ot1 de 35 pontos apresenteffis..

-,90

TEU0 N o 169.703 dc 18 de maio de 1965
ReqUerente: CONPAB COMPANHIA NACIONAL FORJAGEM DE AÇO BRASILEIRO .
Prdei141i0 de te v en'cão: "NOVO SISTEMA P ARA R E E tia ÇO.60 .5

HÃO PAULO

BORCOS CE TAMBORES MEL4

TJILICOS"
•

REIVINDICACOES

1- emanemo. me REFuntiaDO3 BORDOS DE 1'0413011PS META.'
.pcos; .-earootstizsdo pelo fato de se apresentar
constitnido por um anel de oba
pa metálica reforçada na sua espessura, anel este que particulariza-se por fiai

ge horizontal externa, internamente revirada no sentido vertical formando anel
cilíndrico cuja outra extremidade ou bordos são
revirados na sentido borizón./.,
tall' pare form' erem flonge perimetral ititerna,
Ponto n* 1 0,0 total de 3 pontos apresentados.

o

-

s

M,05

L

PS.\/

17".
AVAVAVA
ATAM ofi
nefAVAVA ;,"
A YAVAU.
kV *COAVA
24'4

F.O +MaO

T giime $0 16eme de si.; de Mie de . 1965
Requerente: VERRERIE 807CRos,wmassWijoi.
Pi.rivii40.0 de Invenção: "PROCESSO E APARELHAGEM PARA FABRICUHRWANIC4M1M/b1,

=ourros St-#itao

TeMakio
. MAMO
. 4.41árà

ltErvINDIcACNA

t

C'I'
'•
1 - .Peoeesso earetibr Icar - oieen*eRents õliãoto's - de 174ari;-/

so prado e orceskoo.'çee 'Me

4121~40491~4.4.t ' sue.~: p

iT 00Àijit

1210 2 169.711 da lâ de maio de 1965
Requerentes ORNERAL ELECTRIC COMPANY e . S:U.A.
"APEREnom!.,irgo.,m4 zampACts oR
NILU:kgp,
InPrele-01.1"
,itErntemetor$
4.MrSe140!, n 0," 14N4MM,1122 rdnitintAn#4 em.1140q
f4b0.320 , ÇnOpT4pde urn envolt6r49 Ve 4440. Ç2W,PtP ~Ode de material Preg.tri
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n

g

tik)

e\.e.ici

Aeivindioa a prioridade

do

o

peÁluo

Les

Repartição . de Patentes doe Ratados Unido. da América do Corte, em /9 de
, A10 de 1964, sob o número 168480
1

'neto n9 1 do total . de 18 pontoe apresentador.

)4111 edERAIltani hem" liniiifidb éb sem iffifiin . .e bil09 disposto, dem-,
el. ° do envoltório eficazes para inflamar dito material pombostivol, imetaindoi
élltea meios de ign100 um filamento ligado atraviCs de um par do fies de entra.
, caracterizado pelo feto de que do previstos meios para evitar e:cateto fl.
co entre o material cembustível • o filamento de ignição.
l
Reivindica-se • prioridade do correspondente depOsito.nos.
Ceddii
da
amirica
em 19 de junho de 1964 st* o f j16.377.
PiRadee

.

,Ponto n o 1 do catei d e 4 pontos apresentados.

frabs4:Á

•
5

_a
=

;111TO

I,

7

7

hk40 N4 169.741 de 19 de maio de 1965.
Re .çuerente: MATISA MATÉRIEL INDUSTRIE], S/A.

PeRM0
SUICA

PrI v iléalo de Inveneaot "APARELHAGEM DE mrDIÇÃO PARA O CONTROLE ORONETR?

Jo E/óu RETIPICACk DAS VIAS FERREAS".

20 de cato de 1,65

Lb9-778 de

Requerente:. JUAN LEIFANTO

CANALS SOLE. TONAM DA RTVA 05 LA CAVALO., AMAUl.k. /

KANTINEZ e JOSÉ-TOMAS DIES ROCHE . ESPANHA
Priv, 1 Calo dr Invencão: "PROCESSO E APARÈLHO ?MIA A FABRtCAÇÃO DE Porias se VI

AEIVINDICACdÉS

ORO OU OUTROS MATER1A1S" rERMOPLAST(COS

- Aparelhagem de mediçie para o controle geométrico e/ou a reti-

3ASES QUENTES'

'
dois dispositivos de me
'fic'pção de vias ferreas, do tipo que Compreende
1
-Oleio que se estendem ao longo da vis e se apoiam na mesMa, o primeiro/

REIVINDICAna

I

emois pontos de marca e o segundo em um ponto de

merma, caracterizada

pe1? fato de compreender meios para manter estes dispositives_à

Processo e aparelho p ara

fabriCaçáO

ra SÔPRO çam/

de rikrkr, oe 51.

dro ou outros materiais termople.stico's por sopro com cases quentes, earâCterl.
Pado ser

corrertr mas, EfrOOpláStlea com meios conhecido., seis come a apdl

cação os, calor uma wisceildade suficiente para eue esta nassa serweplístlea
ia um do outro e um à frente do outro, e peio feto de compreender um me
'Possa sei etomitede sob 5 forma de partículas pequenas, ~Lente um dispositi.
Oan)smo deformável pare'ligar dois , pontos diatintes de um oestès dispoco de Injeção alou de Atemszacãe straterio e/ou deslOcavet, entre a seção cri.
Sitl, ,vos com dois pontos distintos do outra dispositivo, a fim de que a
posi:cio relativa de dois elementos do conjunto de automèticamente o er-

tico e a se0i0 "de sald: de una tubeira de LaVal, precedendo-se nesta rabeira ¡,
aceleração

doo gases que podem provJr da combustão pelo que os gases stee/era-/

ro J,e posição de um quarto ponto de referencia do segundo dispostivo /

rem e adekaaçad co seguida as partículas fornadas soo a feria de fibras tinas.

Com ,relaçào e um estado geométrico desejado do trilho sobre o trecho de

Reivindica-se a prioridade de correspoidente pedido depôs],
—
tado na Wspanhe to ?O de maio de 104 sob n o 500.0U6.

Via ompreendido entre os pontos de marca extremos.
Reivindica a prioridade do pedido correspondente, depositado /

/

Ponto n O I do total os A g pontos afresOvitodoo.

A

R5partição de Patentes da SuiCa, em 20 de maio de 1964, sob ó 'Amer.',

6 54/64
/

[1.

=
Ponto n e ' do total de 1.° pontos apresentados.

istmo /

R9 169.763 de 1.9 de maio de 1965.

pequerntes THE B.F.COODRICH COMPANY. .. d,S,A,
gio de invenç'óo " TAMBOR FORMADOR DE PNEUS.

rifivil

..C,.

.
-

1

11.. Um

REIVT,ADJCAM

dobrável tambor construtor

caracterizado por codpreender w

I

I
mentc relativo ao cubo para tombar i ,,expineilir' 06 referi:5os algunn .t4d.

i

,

pede Ger dobrado

eb

A.,. , .

' plur idade 40 segmentos arqueado. definindo uma cilíndrica •uperfieie tormadore,,um cubo de rode rotativo oporktivomente suportando os i
r9
omment e e montado centralmente nom meei;le 6 - disi)aaátivo de eame ~In
}Osculaste constado entre o cebo e alguns doa segmentve . operativo no ao.
enteI Oda o que O tambor
:IP

is

.,...r,

AO

,.Y.

ed

a
a

,V4 d 9

l SR 5.5 cc., .1, . a . 4

.0

7113

'MIA t4TI141ei'

k3iGkliVIAR

trrn•Af,n l"'"

-,, 1,1, , Irb onnel ,I,
2
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169.789 de 29 de meie de 1965.o

Ragnarantes MICUIM° GUIMARÃES MOREIRA./8O PAULO./
Privilégio da Invenoies MOVA PANELA D g PRE331106,
Reivindicecilas./
.

panela de prosai., c a ra oteriSade por pequeno rebor
do _circular para dentre da panela ao qual Pa ssa -com Pe
qu
Mova

ena gi ga

,.

tampa

man guias para eantra-la sendo que am anel de borraahe entre é tampe
reborda veda é impede a tampa de sair, quando em funcionamento.:
p

onto st 0

I'

do total de

Fevereiro de 1971 639

cada un doa quais po gg ue ua filamento enrolado elo espiral, prisma a roa
Margem sua equipada com Ush rebordo, a fim de proporcionar nas ai. /
continua de elementoe de fecho cooperantes, eepaçadoes ProjetadO g Cara
derem ligados • deeligadoe em reepoata ao movimento de um cursos -em dl
reção à g extremidades aberta • fechada, reepectivamente, ceraewbrishdo
por uma combinação de extremidade de fita e batente inferior unindo dl
too oadarçon am uma das suas extremidadee e por uma combinação de ' ha./
tente ouperior e extremidade de fita transportada por cada um dos (soder.** referidos na extremidade aberta oposta: sendo cede um doe reto-

pvntes apresentados./

5

ridos batentes feitos de um material s termoplástico e " In sitia"
toda cadeia

na ai.

de fecho; e um dispositivo traneportado por pelo menos

UM

doa referidoe batentes superiores, quando deolooado pare uma posição'/
paralela pelo movimento do citado cursar pare a posição totalmente fechada, e fim de cooperar com a mesma para manter dito cursor ti. citada

;punção fechada.
Reivindica a prioridade do pedido oorreepondente, depositado)
na fiepartição . de Patente° doe Estados Unidos da América do Norte, em /
26

de maio, de 1964, sob o número 370.17E.
Ponto n g 1 do total de 12 f pontos apresentados.

CBRMO fia 169.672 1141 2.4 de maio de 1965.!
Requerentes MRTALDRGICA FALUA LVIA./320 PAULO./
P

rivilágio do Istvenssiot APPSIPEIÇOAME4O38 INTROWZID04 944441uniall PARA
FIAR FERRAMINTA3
Reivindicações./

Aperfeiçoamentos introduzidos as máquinas para afiar
ferramentas, oarocterizado'por trilhos dispostos &Obre é base da mÁqn1
se e pelos quais desli ga um carrinho da movUlanto acionado por sim Ti
tante cujo eixo i provido de engrenagem que se entrosa com uma crema .
Uretra existente nos trilhos; •_por ser o carrinho deitado do um g ime /
onde saJ adaptáveis braços removiveis e articuláveis para fixação das!
ferramentas; • por diSpOr o carrinho de capas que correm *Obra • cri.
lhos a cobrem os - protegendo os mesmos.;

TERMO NO 169.911 de 25 de maio de 1965.i
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT -GOB.U./FRANÇA.,
Privilágio de InvençÃo: APERFEIÇOAMENTO NA FABRICAÇÃO DE VIDRAÇAS MULTI...
PIAS.,
ReivindicaçOes.P

dm aperfeiçoaments'Aa fabricaçÃO de vidraças máltiplas,/

Font ."na 1'do total de 5 pontos dipreseittadoi./

cujas entre as falhas de vidro sÃo realizadas por moio de polisobutileae
segunda junta constituída de um elastámero de silicona.t

Ima

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
•

do deposita4dna . Reparti0O 40 p atántos da França, 8M
,
•

25

de maio de '964

Con n e 1 .3r 975.704..% .

yi-

Ponto Ci t.. do total 4. 12 pontos apresentados.),
01,

ur 1

se

R°

169.851 de 24 de mexo

Requerente:
R

CALOR, INC. -

dt L9651

.

rlIllégie de ' Ánvencio: "BATENTES FINAI E RES ECTIVD PROCESSO DE
. •
ARICAÇXO".

I

:

..(;f:.n , +.0 l

i1, i

4:4

.

2t'

?A

•
7. 4,54t1

n

'

U.D.

4''',.'±4rC0a.

REIVINDIC4ES‘
O

lo correk

emid

eso.=sto de cadela de fecho de correr c

e 1.1)

a,

o qual Inclue

wurni„,,

um

endo um par de cadarços,

-

.

wt

:.113,,e àr,!' i'fü.

sbed 'rud.ru,

o.,

tW

P
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—AM

1~111 10.92e do 2W temida de WS./
legn)lentes URU 1920M0BILHH•flanÇA./
ttle4légio da Inveng1et.ta$P03/rE3 DE ÁLIM102420 CUCA, 118FICId1.
IENT$ PARA A nouw•Glio DE MA klaICA DE IDENTIFICAÇA0 MOR vaiem

Me) WrlieUtill-Cettell.reenrmyto TI
g . CE t CH . CO .

Jmdij
neleindleasSes./

da com uma cetona de fOrmula XXI (que reage cano a einil.cat•na de amolo

t Ettepewitimo dm 'oPlmenteafflo elítrica l empeci:almoede per,
•
• datai:01,10 te me limem tm itenttfleaSda emponte ma ame porte trese/'
'
colmei dom veicule entemZvel, ~teria!
rol O tampa irtimulede Abre
"
to 'elo fato de =Tio condutor, lselado, disposto em um estojo condo I
ter flexível ligar um dos bernes das lampadas de iluminsOlo ao conjunto
gora de al1menta06 elétrica, sena, que l . dito estojo lige o outro Mar;
IS e¡FAUB lAmpadas 11 massa que .st é disponta outro e caixa do veícu10 a
por4ae/
Neivindica-sc A 4..x.or.S . ,a.da ruo
corregpondeote tapouna Repartiçto de Pat ..Jes aa 1.-unqa, amS da-maio de 1964, Sob 49
lad
)7‘ 1 31.,

4111

W • CH • C11, iCO • A

(n/)

.na qual W ed,gnifica, cloro. bramo cal tan grzsa) g amo terciário.
uni:Lula° dia
rv

remo UJp componto

. C
\cri,

á
(IV)
C'

kfignitlçando nestas fórmulas
X, Halog&Ilo ou o muro trifluor-metilar
K, hldrogenio, halcg;rdo, o grupo trifluor-astlla, um grupe alooile
Inferior, um grepo carboxila eventualmente esterificada um 8rUà

Ponto no 1 da total de 2 pontos nprementedos./

po alcoil-sulfonils inferior, grupo hidroxi-alcoil.suLfonila mt,
ferior, uni grupo amlda de ácido sulfOnico ou "oxida de toldo corta
rindo, , ayentualmente substituldos no MitrOgeplb ou o grupo ciam,'

, 2, hidrogenia halogenlo ou um grupo alcoile inferior,

e,

hidrogenia wn grupo alcoila inferior ou UM radical aromátICO ê
carbociclico ou Ue terOCICI1CO, sem substItuiote ou apresentAn4 0/

substituldonão ianog fenico e que não produzem cOr,
4s, em radica/ fenila mem subw.tItutree ou avi w artendp subvtitOrdtell
não ionogenico e que mão produz cr
Reivindica-se a xrlorldade cor correspondentes pediUS dR
weitados na Suíça em 27 de maio de (?6/ 4 sob n o 6.41216/1,aam 7 de dezembro 4
4964, sob n o 15.789/64

T1110 H ° 09.935 de 26 de maio de 1965./
Reklfterentet egLANESE CORPORATION OFAMERICA.01WV.45.1
pr 14 11 8 1.0 de lovençAn 4 PROCESSO 1:412i AM4-2;40 ME1JMA 9TERA EVAHrOMMA/
41)P
ta 3: MrSPECTI174 COMPallICED me fUg520 E os FXERA RUASTO(ERA /
WpFdTÇOADA.,

Ponto n0 1 do total ou

t1;510 tr '.)

169.984 de 27

- um praceiem pare prado* the 420 Ittirea eleatenere opmlm
1) estirar ama libra de 'um co polimeroelestierero
.
segmentadd ffiti.
lo manos 150% de seu comprimento inicial/
R) relaxar R fibcd estirada para ¡meter/IA-1e e are 4o4priatate J
menor do que seu comprimento estirado; e
R) aquecer a fibra estirada e relaxada a ume temporoturo •otati
da 75 0 C e abaixo do ponto de amolecimento da fibra.,
A requerente 2mivindica a prioiÀdade comeampoadenbe peada
tratado na /topa:titilo de atentem dos estmdca Wildas de tairlea,914/
86 de maio de 1964, moh 412 370.571.0
Ponto no 1 do total a 19 pectoíepresantedoe./
WHO NO 169:9' 52 de,26 de, maio '. de 1965.
flerUeratICEc

;CIO:S/A .

.)ptirçA

v a 14glo tâ. Invenção: 4 SOCESSO DE'PAHRIGV1A0 fEWONPUSAOS FIRAzOLINic05v
È0t,lso1.cAcoEs

o;,

rt,,,,,s 47,4mopiçi.O'vom, ,mmioo, 44amostois earasotroi,
12,d,) 0•Ao iaLo de ia.fazer reagar.noo. feedi.blartedna de férmu.

pontos aPrusentaans,

de maio de 1985.

Requerentet ,0EPERAL MaCTRIC COMPANY .
Privilégio ' de Invenção, " APE1tCE40AJCW1TO IM CONDVDO DE .13AIRLS 'um
AISIRIBUIÇA0 E ENERGIA Y.T.DMRTCO,

ljej~adinal

.g4,94444,
I emicantwizmdp per compreender as meteras too

2

REIVINDICAC5E3

• Aperfeivómereevo em vontuto da. barras pera.distribuislo dl
Perdia elétrica, caracterizado por compreender'
1) em alojamento de chapa de metal temsio:
Si l ume parede de topo,
b) dois Planges de base Ungir:anil:mim epaçalioe sara formar UM4

41)Ortura de base longltudinal e
a) duae paredee laterais eepaqadee interligando Cite parede do
topo e ditos flangen de beee e convergindo deede dita serene de tOp0
para forme com ela urge celha te mo-são tranemernal trapezoidal tende

uma abertura rezo/rito em :Come de ~genes dirigida para O Plen0 do
t
• C.
et
ditou flangeo de base,

a) ditae paredes laterais divergindo desde dite garganta e pra.
U,
Ildme aos nervuran - longitudineis dispostas tintim dita garganta fel dá,.
toe fl.:leoa de base,

. ea.5;,f
a..hr leu
II) um membro Amolante amatilohuleur moeriam e ~liames ~Eu
4 e. .,
,
%kirageth wror - I
th dito alojamento te-ndo,
,vvee.
ev" •
4) me doe anuo loboo dispoete tkotre AN Alta calhe para retem./
, eOtJ4C4::
leveue,
041) pequi paredes laterain convergentes e tendo um dou outros lobo'
.03 00.V211. -.
r,"'Jtko.ot .L03/w12a , LUa te,
um+, Ft,
lieposto GO *opaco Intr. 1.214 %está de dita sardenta e uma de dilea
aermuseme,

14
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cada um de dites lob08 tendo

indo

ebegdel de fenda 1~04

Ch1 4Nrigida para o plano de ditoe flanges, de fundo
III) uma pluralidade de membros condutores tub;lares 8~ dada as
ales disposto longitudinaluente dentro de um de ditos lobos e • cadh
CU tendo uma abertura longitudinal em registro com a fenda do SOU Um
- •
enoaixadar.
ed
-Reivindica a prioridade da presente invenção, depositada

$detepostos, d papelge, ~talha ou Lunar, euesa
(nen
tos dotados de farm central (4) com entalho (5) reelat dastia442 1
abovát4a1
Ponto Wr 1 do tetml de . Zpontes apresentados./

é

Repartição de Patentes doe Estado. Unidos da América do Norte, en 8 dó
banho de 1964 2 cot') o námero 375.996.
Ponto nA 1 do total . de.10 pontos apresentados.
F70J.

de 31 de maio de 1985.1
'Requerente:- WALDEMAN STUNABI./00 Mgf,
Privilãcia de Invenglos APERFEIÇOANENTOWEN , DiiNPOSITXIS rin PARTIU
IGNIOW, EM MOTOBS A GASOLINA./
Reivindleeqkw"
damu No 170,040

1 - Aperfeiqoamentos , mo dispositivo de partida para ign1
440, Cã meteres • gasollaa, de tipo ebáete do pedido de patente TIrne
0 169.971, • *plicivel en eenjugegio min o distribuidor, de tipo ohm
Pito de pedido de ?atento Trorno 148.987, caracterizados pelo fato de
O dispoaltivo . prOpriamente dite ser cemposte ' per dois relia, =boa /
tornados a partir de duas laminas netálimie, sendo una rixa-a isolada
40 /base, • * outra normal" Articulad a iaternediírlanente em Importe ng
tília), fixe à primeira, lâminas estas interligadaa extremamente per/
Mola helicoidal, a limiad fixe suportem& una babiaa. eaa o attolee /

ftRie go 170.097 de 1 de junho de /963,
Requerentet ROCIEM RHODIATOCE S.p.A.
Rrivilá gio de Invençãot "PROCESSO E APARE:LT{0 PARA A PRECIPITAM GOITI)
NUA DE ACETATO DE CULDIOSE".

'atada para einivel./

RELVI1UCAO8ES.

Ponto no 14o total de 4,Pantos apreeentados./

tir

1 - Um processo para a precipitação de um éster de catada& LI paz.
da euti eolução; em pedaços Gélido° com feitio e tananho predeterah

nados e floilmente laváveis, caracterizado pelo, fato de VAI AO =soo 43,
.precipitameie é usado numa ouantiAzde por pa g o que pode' ser radVaide
ra menos de um quinto da quantidade por /Aso de, uma, solução a ser pra.'
eipitada, O que compreende desoarregara solução de éster oontinuamana
1
te da face de uma tubeira plana estaoionária para o oontaoto com o prl
dipitante ,rwei 1 passado continuamente ma forma Le um fine filme &Obra
i
a Superfície de dita tubeira,cortando em intervalo* de tempo regulareff
por cima, da tubeira em ei os jato& de fluido de solução, e removendo
continuamente da tal:eira* produto preeipitado*suspeneo no-licor da Á
precipitagid.,.
(4,
Reivindica a prioridade do correspondente pedido,.depoeftadel5
na Repartição de Patentes da Itália, es 18 da fevereiroylt 1965, sob)
o número 1420.
Ponte p g 1,do total de,19 pontoe apresentados,
3.

LAr.

draw

170.ági

34w:renta l JOSE PELIINI & clA./SIO PAULO./
deléci•X4Wi tiral:i 31-KJEW7S :râáâi' zi
BINA DE, FIUWanagliaâlieiNdliVier'''''''
tpiviadiePqOps.,

14tC-IT' R6 DíS0 ,,!t)

Ç,';'crn

Zn,SX^I

1 - Nova dispo:4So iatrodnolds, ma 00AU90 do - boalea, de /
QUif
parAptoolzadsl.pala foto /
fita pkra mácipladu. 4é,
oreogo.5
sedo!
44i361
oobfA.
,
se
oTrned
/015
Affi20
49 tubo (I) central da bebia* primitivo, tonta, largo m, ter . .mcmlm
• up wub wv otne: e,estnewrevnos tIoastol sobvzset o s Pd ja4
•

ao /
MU* co bobinas mais otreitas. constituir-se da ama eiaralliade
• . asa 0 Atjtfly7.011 ts,ttr eb, Orzod OfflW OWW4 oseqeo na . al..v.!7mPII
•
,esaavxsa

ffe.N..1

,,tomváJosAnt4 P.Ono'

MO'fk....1(5V
,J.KY

n5 '34 a es4 .2nct,t”

Q0 &fliO410t1t-

f

..•t=s^n.

lli331 12:61L Cá OU't

• •••••
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4

.

do 9 de junho de 1965

qUerento4 CETERPILIAR TRACTOR'CO...E.U.Z.

central de dita bese'e1 projetando-se para fora da maneai em ooebinaçao
Ir
oca um Membro orçamental com aparência de bota% adaptado para *acouta*
na euperfíció externa de dita peça de material suatentanti Oposta k /

Ivileglo-de Invanção "MECANISMO EJETOR, RIDROLICAMENTE CONTROLADO, PAR,
ROAS BemovuogsS DB TUBA!'

ffinimpicActlis

--

dita base, dito meobroi ornamental coneistindo num material relativaman

&rapar removedor de .terra, caracterizado port-uma caçamba rocem

te duro, rígido e reeiAante ao/ calor ed comparaçao coa o material do

ora'de terra, um ejetor movei atreves da caçamba para ejetar seu conteudo
ispaitivo de força hidreulica'que inclui um cilindro coe um pistão e big,

'

j

a p ara acionar dito ejetbr, uma fonte de ri ado sob pressão, e dispositio de válvula para rigir fluido a partir de dita fonte para

4

extremidade. '

-

lantaira do cilindro pára avançar o ejetce e para a extrealdade da biela.

i -

dito membro de ficho, . ito membro ornamental tendo um furo centraimea
- te.dieposto com um ala :sarnento estendendo -ee numa distancia substánek
'atai. a . partir da superfície ao mesmo para providentaar um ressalto anular; dito marco
através da, 'dito furo e tendo a. sua eg.
... estendendo-se
.
trenidade deformada radicalmente para fora, para providenciar um anel
de material termopláetdpo encostando contra dito ressalto anular, dl..

o cilindro para recuar o ejetar, aperfeiçoamento esse que.00mpreande
positivo de contrále de fluxo que limita o volume de fluido dirigido para.
eStramidada da bielea do cilindro, para reduzir taxa de fluxo, do rettn

i

to anil ficando posicienado'totalmente por baixo da superfície' dó aiMa da dito membro ornamental, pelo que ele floar4 protegido contra -o

o de fluido a partir de sua extreildade dientiira.
!Ulula/dica-me a prioridade do cOrrespondente pedido depositado

de Patentes

Repartição
aob nv

dos Estados Unidos da America em 2 de julho

na. ,

contato com um ferro aquecido que possa serpressionado centra a eu*rifei* externa de. dito membro ornamen
4a3. .

de 19/5D

379..838.
Ponto n

e

1 do total de '7 tontos apresentmobs.

.

Ponto n v

1 ao total de 3 pontos .apresentados.

"•n

ERMO 11 1, - 17o.269 do, 9 ea . junho . de
1.9i5
Requerente/ CARDUL INDISTRIA e COMERCIO DE CdRROCERIALS LTD& e • R.O.SO1
g e.invonolot "APERPPIÇOSMENTO3 EM caie.aBooçura.

REIVIEDICACZCS

11t140 No 1704405 de 15 de . janhi de 1965.1
Requerente PPO 114111811tINS;

• kperfeiçoameetos ao easa .:roboque, emapreendando Me corpo
substancialmente parelelepipidico com portas • jarmlas, earacteriamdos pele
tato da ser :ate dotado de tampas corrospondentes as paredes dianteira tio trs
seira, Ambos articulit. doe na borda do teto, suas/optáveis de prolongarem gato

P4v-11410 da Invençiet emasso DO REVESTIR ON ida100 O COMPOSIÇIO
110 REVESTINENTO./,
,
Rilvindicaeles./ r,

'atando previato no seu ibterno um paina', qui p baixado serva 1.4111.
da Perede posterior da ampliação da casa-reboque. O fundo Asta parte Na
aliada á um painel baixado da caea-reboquo e as , paredes laterais eia forma.

4 ÉroceSso de revestir um artigo, coeselipliaaçtp:.*
to . artigo de na atatoriO1 formador de película. caii, 'emproando tua poliam
ro.de matacklato contendo, pelo menos, cerca de 50$ em pasp de meti -

ia

sku• geinéla alçados do,fundo do prelengakento.

enlato acantoada pelo aaaospArca de 50$ em Peso de ~criai; .de

Ponto ne 1 do total de 3 pontoe apresentados.
A.

alooll inferior im forma polimetizada, se desejado speSa aplicar pri
meiramente cm revestineáto da primeira dem!op'e fazer dito material /
formador de Película endurecedor, caracterizada pele tato de se usar /
•

•c

.

EIQJ

um polímero de metacrilato que tem unidades de Ácido carboxílico vinil

pollmerloadai que tentaria sido modificadas com um k aletrilano mono-laina

da 2 3.4tomos de-carbono-no-anel.-mt mistarendo-com'dito paturi) de

•
,
f
TUBO N d ' 170.271O. 9 ae..1Çnho
•
4
4.
ektraizIa4,BABUFACTUDIN-60,
bljnjégiol..a 1.1.rinn4i 0 "OWUNTO DX SUADO DE PRESSA°. ORNAMENTAI".
.- •

metacrilato outro -poiliaaro em contem p eld ' aenoi'OerWde 30$ em peso/
da motacrilato de alcoll inferior ma formesolimarizada e ditas uni 'dadas da ioldo carbotIllak ta~,torlticadis, •ataodo presentes' pelo /
melei; tereiCáeitl,Waii-Pesos ciPdit4 eitinida diiniuiCido' aodificadas, no
maeãel .¡Oggjoicia ';41cule,
.
cOObasti
''
Pi.a'Z '.;:i1J..3 di dito polímero
.

..À"45111.•;".11

•

1

els,..í

•
,/•,;'

•

:'i...

,

•

•

•

;.••••• s

.u::• •

•i

i • n•,

Ponto n o l ' do tete,. ao 1- 1 paatop.aprommteans./

prelai)
.- ornattanital.unrkure 'ndendo um mem
1
0 1, 4e fecho consistindo et m t rial tetplti
iíeccri
e> ex el, tendo , u
.
a 'base adaptada 'para encoatel_ ,,
t

• .

i‘eivindie" lier14 /1 41.14 44 . 0Vr49919d9RIe40101ta do /
1924.4,fP2iR 4M es, 004,41SIS4Od:PatidosAMÁMÁrlaP, em 22 de junho
:•t.'INJ. •OA•
196b - sob ne ±37.7449+/

4

• 1 .. Oonjunto de fecho d

titOral

)170

. RISIWIRDI6Cbri
'

mun.,

-

`;

•

i

fots,neestms, -ma peça de /

flexível de austentação; ukr-rebeça de "ins"rde preaeão,pro:.

etOnd0-se a partir de dita base e tende partes radialmente cadentes
.
.

. !ERMO te 170.'41 de l de juidlio\de
Requerenter. eleza&r, lácriac coeâof.4uu.4,./i.;
P41,11410 apovo41O; APÀFSIÇO NTO8iii00- Com .euroad
, Ç ,,
.,f• •
•

1!

'W.X1Adt:00J114/

0#311NTE SIOUNHAVORA

.

1 n d ooreiC94044t011 NO WajUUto 4. apuo:maura com motor,

•

Sextanfeíra
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caracterizado/ pelo rato de ineinir =Membro rotativo tendo sua »ri
esira tascai um-im/lemento a ser Au:tonada por dito membro rotativo teg
da segunde rasca; meio para rasar com que dito membro rotativo

seja /

saltado para una primeira direclo para encaixar em dito* Pr imeira, a 49
enoda aideca para se encaixar dito implemento a. dito membro rotativo e.
para acionar dito implemento; emalo para fazer com que dito membro rg

tate/
tare

III)
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VERWO N o 170.744 de 19 de junho Ote

189 is

Requerentes GENERAL ELECTRIC COMPANY . U.S.A.
lemivileete de Invenção* APERFEIÇOAMENTO

CIttct7t4DEMODULADO3

RA gECIWO AUTOMÁTICA DB SINAIS ESTBREOROej
NiállbIONOFÓNICOS R COMPOS9M

ode voltado parz.a direçlo oposta para desencaixar ditas pri

4 mono

rasca
'
para a guar

1EIVIND7CACOES .

dito implemento de ditou:Oro roe

tettemo./

*MI

Seção

b Aperfeiçoamento em circuito demodulador para recepção autow4

4 requsrta reivindica os tteorçs de Conven* Interne.
ItStpi Presente invea* ter sido depositada na Reparti*

Otteill 40 Patentes dos

80Ams196(44 sob 0

EstedoeUuidos de lasri ga do Norte MI 17

de

alt 384499.;

tios de sinale eeteraefônicat ponofônicne e composto caractericedol
pelo fato de compreender uma impede/teia de entrada, meioe para apli00
rem os referidos sinais estereofônicos monofônicoe e Composton
.rtda 'impedância de entrada,' um terminal de saída de einel estereofônki
coe, um primeiro cirmuito de diodo que nompreende um Febeeiro díodo

P auto 40 1 do total de 8 esontos enressaatódoss...

um primeiro resistor de carga conectados em série entre uma extremidli
de da referida impedância de éntráda e o referido.terminal de attidth
de' sinal, um segundo circuito de diodo que compreende um

segundo

dla

do e um degundo resistor de • rga cone4steeos em eérie entre a outra
extremidade da referida impedância de entrada e o referido terminal 1
te eaida,-sendo os ditos primeiro e segundo dfodoe conectadoa para o'.1
mndução

de sinal entre eles em direções mutualmente opostas, meie de

sinal comutador adaptado durente a reeroçino de sinal emtereofônico
Composto para comutar os referidos díodo e eimultâneamente de condição
não condutora em intervalos periedicos para amostragem do sinal compo

to de modo a derivar um sinal de saída estereofônico no referido ter..
mina] de calda, e meios de polerizaçã n cee ectedos pern aplicarem vem,

gene de polarização diferentes na junção do referido primeiro diodo
primeiro resistor de carga e na junção do referido segundo diodo e /
segundo resistor de carga, tendo as ditas voltagens ' de polarização va
lona dest".nados a fazerem cnn que as curvas caracterfe 44cas de impe.
dância contra voltagem de sinal aos ditos ci./cultos do primeiro e se~O

NO

170.459 de Lt de março de 1965

gundo diodos se desviem entre si numa direção e extensão taia que a
a ua impedância combinada em paralelo seja substâncialmente constanti

Requerente . : INDUSTRIA E COMERCIO, pn PLÁSTICOS VARIA LTDA.-SIO PAUL,"
PriStlasio de InvesiçãO NOVA ORIDINAL COMPOSIÇU PARA cOLORAÇU DE PIAS

TICO ÇRANULADO.

em relação á voltagem de sinal, pelo oue o referido sinal mouofônic0/
pode passar através os ditos circuitos de diodo substancialmente indg

Réusw.ancAvlits
eb
. "NOVA EGRIGINAL- GOEPOSIÇIO . PARA COLDRAÇIO DE PLÁSTICO GRANULA
oaratteri,ade por se com p or do atstura com 60% de dÁxido de eteme

AOS 4..pollti1eno. 12% de anilina • „18% ubb aditiva Para Plístb.eba s
Pooteen 5 I Ao total. de 2 pontos apresentados:

-

formada para o referido terminal de saída
Reivindica . a prioridade da presente invenção depositada na

Repartição te Patentes dos 2stados Unidos da Américe do Norte, we a$
de junho de 1964, sob o número 379 246.•
Ponto n2 1 do total de 4 pontos apresentados.

neetb0 N o 170.852 de 29.4. junho de 1965 ,-aaquerlento/ CIGAIUMITTK ,COMPONUTS UNITED . = INZLATARRb

FIG.

451%114 5= a ;da Inalea 4a,lgTO-,,P9 3UIPAr2N T, OS ?ARA A PRODUÇIQ ' ai

Fumass

A-

PRELFEIÇOADOS"

cnIke
1 - /44todo e ovipameotó para produção de filtros a p erfeiçoadas eis•n .
et 'oá
que parte-se do uma tela fibrosa descontínua ' e impregnada 'com iwsiaa'rearviot,
,
,I
o ,n
, /ator
sestorlormonte transformada numa tira contínua...caracterizada pela fase intere
modiária de pré-aquecimento da tira por melo de emitia° citrato com impar pare
Induzir as particul~Fe's1We'àA'i.Alá'fibs',
rquerehteiliUddc corteseondentÀ Pedido ,145<>1.1
tido rm reA . Betanna aos
:'onto

n

18 do 'setembro; do 1964 sob n 0 16. 28:2/64 "
1 dr' total de 19 . onto, apresentados,
:Cr .-1qa tosooq LÁ (.0

.

!.

\•
;4 \
2.1 nang,x)
i

)

dtá..,ae

(124,,00z r.e

o
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1
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TIBMO No 170.877

Fevereiro de 1971.

^-^
de

29

de junho de

1965./

Requerente' COMPAGNIE DE SAIN.GOBAIN./FRANÇA1
Privilegio de Invençãot APERFEIÇOAMENTO EM UM PROCESSO DE VABRICACRO/

1

;ii,xtvio N P 170.792 de 28 de junho de 1965.
• 211;querente, PIRIEHAUP DO BRASIL S/A INDUSTRIA DE VIRTURAS . SÃO PAULO.

CONTINUA DE

salmo PLANO EM FOLHAS./
Reivindicaçõeo./

,as Invenção:"APERFEITAMENTOS RELATIVOS A CONSTRUOU DE VEI

P-ivilégi p
{

COLOS"

1 . Aperfeiçoamentos em processo

REIVINDICAÇOES

de

fabricação contínua

de vidro plano em folhas realizada por contato do vidro,fundente com/
um suporte líquido a temperatura elevada a fim de conferir a folha /

1 .. .p6rfeiçoamentos relativos à construção de voicaloe. caracterzados pei ,) fato que é previsto o apiilo do veiculo sUre rodas s6 em
eslaçao à sua parte traseira, uma unidade motriz deemont'avelmente tiag_
i

planura e polimento ao fogo, seguindo-se o resfriamento do vidro em /
contato com o dito suporte, processo no qual , no momento da formação

fita

d. vidro ou logo aluis à formação da mesma, as bordas lotar/d.&

da ao dito veiculo embaixo de cabine de comando, e meios de junção es-

da

tendendo-se entre a dite cabine e a dita unidade motriz para comandar/

da dita fita ao postas em contato com elementos "'Oveis de guia con-

te operaçhs destoe.

tínuas e flexíveis capazes de serem mdlhados pelo vidro fundido e qu.

Reivindica a prioridade do pedido de patente, depositado nom

são puxados na direção de avanço do vidro acompanhando esse avanço OU

fl etados Unidos da América do Norte, em 21 de juiho de 1964, sob o núm.!

eventualmente contribuindo para o mesmo, caracterizado pelo fato de /

,

consistir em dispor nas vizinhanças das bordas laterais do recipiente

ilo 184 100.
tonto n t 1 do total de I pontos! arreacntados.

contendo o suporte líquido do vidro erglios fixos de afastamento e de/

1

fazer avançar os ditos elementos moveis de guia entre as bordas laterais do recipiente e os &tos Orgãos fixos respentivamente vizinhos /
dessas bordas, a fim de se Obter o afastamento desejado entre'oa
mentos moveis de guia.,
& requerente reivindica as prioridades dos correspondente
pedidos depositados na Repartição de Patentes da França, em

lho
TÉRMO Na 170.819 de

30 do junho de

de 1964, e

23 de aoril de 1965; sob n a s. 982.130

4È

17 de ju-

14.433 1 respos

tivamenze./

1965./

'Ponto A O 1 do total de

Requerente BALL BROTHERS COM. ANY INC.ORFORATED./E.C.A./

9

pontos apreseotedos./

Privilegio da InvenoSos APARELHAMENTO E PROCESSO PARA FORMA00 DE VIDP0
' COM SISTEXA DE CONTROLE AUTOMÁTICO,/
Reivindicaç3es.1
1 . Aparelhamento e processo para formação de vidro com eis

!)1 -

tema de contrai, eut"%metico, tendo pelo menos um primeiro e um segundo/
'arranjos mecânicos cada um dos quais desempenha pelo menos um est4glo /
No 170.971 de 22 de abril 'de 19as

da opereção de . formação de vidro, caracterizado pelo rato de que o dito
I
hperallho

l

P.clui

arranjos do contrâle tendo arranjos geradores de sinal

eletrico para ousar a operação automática dos ditos primeiro e segood

Requerente! FILEX S/A UNIA° SUL AMERICANA DE PRODUTOS ELÁSTICOS e SA0 POLO
Privilégio de Invençío! *NOVO TAPETE PARA FORRAR O SOALHO DE VEÍCULOS"
REIVINDICACUES

Lerranjos em relação ar ,s nometrAda predeterminada./

t .:Novo tapete para forrar o soalho do veículos, obtido em lo
Reieindicam-so os direitos de prioridade , depositadas na
Reportiao "'e Patentes dos E-Cados Unidos da Amenos do Norte, sob os
I
Os.

379.228 e 460.890, em 30

de junho de

1964 e 3

d.

ifespeotivamente.,

Ponto no

de 1965,

minado de borracha com superfície superior em borracha plastificado a ele Incorporada, caracterizado por compreender uma folho ou lamina de borracha, com
face superior em borracha plastificado incorporado a mesma, folha esta com /
contOrno correspondente ao contOrno do espaço do piso do veículo a ser aplico

I'do

total de

23 pontos

do, folha que se prolonga em aba ortogonal, voltada para cima, tornando assim
abresentedes./
o conjunto, o formato de bandeja que retal os detritos ou água nela deposita..

dos.

•
Ponto no I

do total

de 2 pontos apresentados,

A

a.
-2

14,
•t.-E3

Sexta-feira 26

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

ere

Fevereiro de 1971 645

peraiemomemaimi.estwo,s

AGUA de remete ea releglie eo ponto Inale baixo do roliité de relexentoft

n

TERMO Na 170.885 de 30 de junho de 1965e/
Privilegio de Invenção& APERFEIÇOAMENTOS EM APAREI,HOS DOM ROSETA DESTI.,
NADOS AO RECORTE

DR

4 requerente reivindiett e prloridede do correspondente pogh.

%

Requerente OUSES DE BOUSSOIS./MIANÇA./

gO

deponitede A* Ropertio110 de PAtentee de Frange. ta 27 de

Ao0 0 AP

VIDROS./
Reivindicacões./

03301d
ronco

115)

jUlho

0,194

•

1 de total de 8 pontoe epreseatidneir

1 . Aparelho para recorte de vidro em chapes,:compreendende
ama roseta disposta girávelmentd sebre um berço " de montagem que faz par

te de um porta-roseta, e 5 qual á aplicada sob , pressão sobre

a

chapa de

vidro, caracterizadó pelo fato de que O - berço de'montagem da roseta está articulado sabre o pOrtã-roseta de maneira

A

poder girar em terno de

um eixo ortogonel ao eixo de 'rotação da roseta decalado em relação ao
mesmo, o que permite quÁ Sm . serviço ocorra um alinhamento automático do
piano da roseta com o traçado do recorte./
A requerente reivindica a prioridace ao corresponcenee pedi
eo depositado na nepartição de Patentes

de França

50b 0

n a 988.289 ,

me

16 de setembro de 196h./
Ponto n a 1 do total do 9 pontos apresentados./
TERMO N I? 171.228 de 13 de julho de 1965:

C.,10

Requerente: ALLIED CHEMICAL CORPORATION -

37

Privilégio de Inveaçãol "APERFEIÇOAMENTO EM OU REPERENTES AO TRANSPOR
TE DE PART/CULAS SÓLIDAS ATRAVÉS DE UMA LINHA
DE ENCANAMENTO POR MEIO DE GA! , PORTADOR, E

3ITA LINHA DE ENCANAMENTO"

Melê

REIVINDICAÇES
42

,Iperfeiçoasentoe em ou referenteá ao transporte de partículae
.17

sélidae grossamente fragmentadas através de uma linha de encanamento /
por meio de um gás portador, e injetando o gás portador dentro da pipe

!

Une em intervales espaçados ao longo. da linha de encanamento, caracte

A

4"

rimado pelo fato qUe uma parte do gás portador ó separada da pietura /
TERMO N O

171.304

de 15 de julho de

1945

das partículas eálides e gás portador durante o fluxo da mistura atra-

Requerente FARBENFABRIKEN BAX2R AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

vés da linha de encanamento em pelo menos uma posição no longo da linhe

Privilegio de Invenção "PREPARiçãO PROTÉTICA DE OBTURACORS E CIRURGIA DEK

de encanamento, controlando assim em velocidades da mistura de particu

'PÁRIA"

laa eálidae e gás deriteo da linha de encanamento.
REIVINDICAÇORS
r
Preparação protetica para obturação e cirurgAa dentíria de mata
• ,

rial sintetico termoplástico, contendo fibras de vidro, caracterizado pelo

.fato do material sintetico consistir de policarbonato de alto peso molecu-

neivindica a prioridade de idéntico pedido; depositado
Repartição de Patentes norte-americana, em 14 de julho de 1964,
MUmero 382 609.

na
eob

o

o"

ionto n; 2 do total de 28 pontoe apreeentadoe

lar, de elaboraçao termoplástica, de diidroxil compostos arometicos com um

certo tear de Libras de vidro, origineriamente_alisadas com tal policarbonato ou com egua, preferivelmente fibras curtes de vidro, filamentares . , alisadas com sigua.
. Finalmente a• depositante reivindica a prioridade do correspondente•
pedido depositado na Repartição de P atentes da Alemanha em 15 de julho de

1964 sob n a F

43.440

IVe/30h.

Unico ponto apresentado.

Ttpno Ma

170.886 de 30 de . junho de 1965./

Requerentes GLACES, DE B00388IS,/FHANÇA,/
PriVilígie de InvençAel APARELHO APERFEIÇOALO PARA RECORTE DE VIDROS./

,indicações./
l '- , Aparelà para-recorte de ume-chapa de vidro por Meio de
inne

roseta rotativamente disposta sebroeum porta-roseta e aplicada por/

pressIo -sObre a Chapa de vidro, caracterizados pelo feto de que o porta-

T2ÉMO 17,171.493 de 21 de julho de 1965
Requerente: SOCIETlf I WONALE DE PETROLES D'AQUTTAINE - FRANÇA
Privildgio dr Tr-eálcão:•" PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE UMA COMPOSIM
PLÁSTICA E RESINCTIV

comsxçxo

roseta compreende umbelancim.articulado 'lebre um esquadro disposto de!,
lisávelmcnte ¡Obre um suporte e provido de pelo menos um rolete que per

RES-VINDYCAÇUS

mita ao mesmo tomar apeio rotativo sabre a chapa de 'vidro sob a ação de'
um CM() de empuxo, sendo alem disto provido um sistema cara ajustar a

paru a preps;raçã's de una composi40 plgs.

tico, cow.preeueeeue enstnee e uma rani",

oexaearlude nele

ZMAR____41%

•
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.

perin,ensaaaameffi#
mata alealina Ode). p010 ACA09, 1 1401 de bidradjald Na%

diseoiver..noftame gre !adido, ada resina atida
aldgeno-epoxi-aloano oom um poli g alfeiro do

de

sn o' .terreec conjuntadente Coo,

•

do ] p0? sol

fflinE~ IsiONtan tro ara mem timari-~
çlintel, ocupado pai tua' Ml.chlie de • mataria madarigo• siançamerdp taLI
sou • ifilitt• I • ed.o•act•

de ao/ida/feto. entre 50 0 e 100,4.

010114
23 do julho da 10114. oda

Reivindica-e& prioridade do_cerreepondadte

Trança. em

ai do na Repartigio'de vetustas ds

rigiiiwiti Calviodielk-e IF4 1511dit5 4971~

o .902. 175. —
•

4

,

Ponto

de

MIA% dipiáltade ai iinpaitigio da Pacatas de IRMANA IMMO 1, R

1 de. 12 pontos apresentada.

tio to 3811,

N a 171.509 de Za de Julho de 196561
ci

p

aa;cente t AIRACE ,Lptik4D., Igalnelami

1v4410

maia 1 á hW, o 8 uni apeliatiodked
p

/se

go Incender NíQUIMA Ma CORTAR CU./

•

peivindloadosa/
Níquina Para cortar caí 1 caracterizada pelo tato do

•

c apreender a corpo Ou armaqio taro suporta urna navalha para aparar a
Ap rte, superior de uma sebe de mama M I e que í . provida de ni104 pg
propulsionar'em.4ste corpo co armaqto co C do longo da parti doparias
sebe, mediante traçgo contra sua perte.suparior 904 amotteld de da
oração

de corte./

depositante reivindica, • prioridade do oorrespondentO pg
co, depositado na RepsrtiOo de Patentes da Inglaterra, da 22 do jo
da 1964, sob o nánere 29:564.1
ontoftO 1. do. total do

14 P n es *Preseetedelsw/.
o

t

34

NO 171..561 de 23' de , ffillbo de lq%
ReqUerebter RATO uLE 4 MN& INC.. EALL
rixsilegic da Invenqío "NXT&NS10 Di ViLLYUia*

, =NO Ne 171.59a de C7 de julho de UNI
dequerentei XIV= ~Ra- SIO PAULO
ol.vtli lo de InVaqio "APP.RUIÇOANENT .0 04 MIWO-Cit sdRPO"

para sementada co corpo de uma pilleg
ia conua, que 4 aberta pela conpressio de um pino compreendendo um *loja
no Oco, perfurado no ~ido la isudinel, um complemente nível da vali
ti, colocado no interior do alojamento CON UN8 parte alongado.. e Um veda.*
dor disposto em uMa:das ertrenidades da porte alongada e apeio d&abrd
gar ,o elemento /nível a se deslocar
n&
• ,
. sentido da referida extremidadmarse
tertzade es. que o meto do 43, envolve uma porção alongada 29 do elas.
do'cb&ponente míahl 28, • fica em,contacto com o aldjamento 21 e 0 vodador
f li
i d
r i ate último a ficar desse modo em contato come agia
enélar'do'sloismento 41 adjacente a extremidade acima referida.
A requerente ~víndice &Prioridade doeorrespondente pedido Opa
ditado na gopartisào de amantes Oes Ostadoa Unidos 4 liaria, co 3 do .
detembrcylb 1964, sebo.' 394.269.
•
.Poato n do total dello:ata apresentados.

g

g

',

.

q

-

t

a

e

ob

Uai

-

i

a

,

tuyiNguceR¡
_
1 .Aperfejaamento em r.7.4 do tempo moldar% da O Pep Mele, Oh
.ffoberisado por compreender. em conjunto, um ide emaitlexh, oco
~Md
atm cujoss denae doiacionados pela engrenagem comandada paio alma* par
ti po mendr, ondas hora, de arelíció, ..eado á engrenar/asseios referida
I
. do rodasiodo velocidade ; discos chantrados,, fiada co dito aliso ~AM*
isom adite engrenagem, sare os uali:me . apdiaa ~tos nécid" ~rim
da adlionetaa dispostas eme sua aste-inforlor, tordé ça dita ~tubos 01
vaia uns extremidade tua; arada do contacto fixo ligado a ao caridnoor
,seivel, e a extremidade oposta dalOchel, sob tente*de me
bui NO _
ts oo oca o outro,polo do dito condutor Marfas*.
•Ponto n 1 do total 01.6 pontos apreeentedda.

1 Umiestenslo de víavula,

a

g

N

• AlattiVefaè

'.

iga

p

'

e

lota ,

p

o

171.602 de ' 27 da julho der196§Requerentes fgd MANCORPONATION E.V.A.

MIO N

e

e

orpiit4tote Insonoío "TRANsPORTADOR Di OLMO"

.4-4Pn

, ~Na=
transportador da objetos teimado A partir do waiosmanto adeg
sido para abinhar.sí leda a . lado .com um elements, loyatidd:adjaconte. 04.

-,

'raoserlaado Piío fato de Ceda elemento o reender as
Par de P a s de
ala dobrávelmemte unidos ao longo de usa linha nula do dobramento; 'um
painel 1£'..antadar ulOo & um dos _Atados patoão ~ela ao longo de uma lf
Sn& de modo geral perpendicularl acne tonada linha aidia do dobramento, ao
•
bordas eatread&da ditos Painíls de alça'adjacenta se menetnado painel.
• levantsdor ande rebufradas ara dentro a partir da referida Unha de 1o.
•1.,ramente cerr eccicUlar, ate uma distá na a . l'Écientv para receber peie me.
at
eu:
á;
M
rict 'uma' ' orca°aeliaíenclai Át,
aIns1 bar ateder de um ...elameeam pdjacao.
-

c

mp

el

i

.

Men :191,560 dO‘dijilha de 2.965./
04avrisiee. 'dortatimatta c ffletolit •*Toszois,AttireA.,
wskultrà akoitescitroani'ait
.i

m

.'".

p

-‘

•

i

-

•

.

ObàeltisÂ+íZi"'
taW

et7 ~sias
4

•

119141thü

ll

ierttõid 'dá f•Ix'c..i..::a;;.:4jW''

-

,

p

••

j

,

p

01111

;

7,7

2t
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•.n

n

I

.11
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•

corrente alternada .da" dita fonte pars'enorgiiar
: te os ditoe . • enrolamentoe. de indlisido e Oampo, -.ta) um- primeirn • • reaistor e um diodo Zona; ligadas et elite adi".

.
dí requerente reivindica a prioridadio do Oorraspordente pedido
d
os
fMtadoe
Unidos
da
.
de.Ratanteer
'
visitada/
na
Repartiçãci
:
America et 27 da
julho de 196/4 sob n a 38...9330.
,
r
_Preito - na 1 do total de 7 pontOs-avesentados:
,

ed.
ditoe
condutores para estabelecer ,ind civil da • voltagem •.•
•
.
• corrente _oentittua cedo em cada alojo _guando a . voltagem de ar..
••• modo fôr positiVa em•relaCao a voltagem de oatodo.
,
. .

20 •
13 a -

f

segundo resistor e o enrolamento de campo ligados és
. , ,e através doe'terminate dõ dito diodo Ziner para prover'.exol
taça° constante do.mnrolamento'de campo ao nivel de voltagem
" de corrente : contfOua,
independentemente-do fluxo reeidual no'
•

11) um

ditO campe,.,
•
• TERMO

Se

!Olho. • de

171.636' de ..28

'Requerentes 3.

19á5'

,

t

PIELLIPS`GLOISILAKPOTABRII---.. HOLANDA •

"

.

.

-

PriVilágio de Invenção "APERFEIÇOANENTOS EM OU'RELATIV OS_À CAT0003 DE. AqUE

.-

CIMENTO DIRETO EMPOO/003 EN VÁLVULAS PiDESCARGA &ÁTRIO-Ai!
•

'

NEIVINDICAGOE4

'

.

1 aperfsiçoUmentos em ou relativos a catodos,di squatImantc;
tO-empregadoaem válvulas de descarga eletriCa:COmpreendendo deterMinada- '

'
•.,subsiáncialmente Paralelas, : átnamente l mantidis emraudb ''posiçees corretas,
poraelO de uba pe§a central de•ouporte *qual os elementos, eilfndriocs fj,

,quantidede de floo Cat'd
oicoe.waralelos:presoe tvduraa Peças Ullfndricas

•

.

um , capacitOr incluindo taloa pari carregardito oapaoitor 89
direção ao dito nivelde roltagem,daoorrente continua a uma.
taxa de teor; ajustável Rara prover uma volta gem de controle
tendo uma funç;o:ii,tenpo má deolive positiva; • ,
,
8 meioe de circuito para apliOar à dita torta • oatodo uai vol

togam igual a 'soma algibRica ,de Voltava de controle em
tapa ‘de velocidade' de -induzido. '
-$1,i700101~a,
Reivindica a prioridade do, correepon6ents7pedido, depoente*/
na Rapartição de Patentes doe. Estados Unido. de A méries do Norte. .89
31d. julho- de 19 ,64,.. sebo . numero 386.361.
, Monto A R 1 do :total--..de 2 pontos apresentado., •
•

15

cam ligados de maneira deslizante, cargetatriaadoipolo. fatO da PoÇa.aentral

'

.

'

de suporte aoruastir de duas peças em forma de Mate; cOnfiguradas em ti,om
.
Jam-pernas ficam faceando tuim coa a outra e:podem-deallaar &obre lurem de.

.

''

-

•guía,'have ndo u'a mola ano voltai .de uou'maie
ma
das pernia:dat peças om
forçando essas mornas a.

•

se afastarem,
;... -

assim conservando os fios catÁdlocs-

•4t.iel•.)Áfçe
.
-.•
. requerenta_reivindlca a priáidade ' do _oorrespOndente pedido di

• asticadá.

i

.

.

'

aceitado na Repartição„ de i atenteidos !Estados Unidoe da Ateriam, eia :31 de
Ju

lho' d o,1

, d

944,. eob n

586.670:

-

•
....Ponto-n* 1 do total de h poAtos apresentadoe;

-5

•

Fig. 1

de; 1965.
0=0 , 'i 171.673 is 29 de
_
,
SINGtH
Ileg- uarentes
UI
-13
EILOCIDADI2 PAU M.OTORZSI
.
P, r1.-vi14rio de . invenção: • CIRCUITO .1H1 Cl/N. 120
. LIGADOS EM SIZIE° • *
REIViNDICA031

•

••

_
.
-.Um circuito ' de oontr6le da velocidade para motores 114,60 Ál1;
1
ma,périe,ao
comutador
e• tetufrenrolamantos
de lo dn8 i4S - 4, de• OnaP 0 41124 •
.
. _
. ••„

n

dói .

•

dtpdara0erita4n par compreendera

'

171.672 de 29 de ,-,-,}u‘lpo,t, 4k1,64.. v.

TERMO lia

,

Requerente4 • THE SINGER CORPANY :Privildgio de Iniençãcra ciNiggia pp-A91~0.1491hApiligx4 Riad,1012,'--,
•
WMvnialn.4e . o1) 28Jsáç

u
obdommoni o*nni4e119. nu 1on,4gri cbi
*Mn ,odnoostbz
Oircuitoo . de controle de -velocidadepara motorea, caraclekriia,
ittaiteert•rt
.4 db ido
- 3440.11
enpor
. •
doa
oompreendert •
.4,t;
• . • s/ losnonsidnI: eis ateus clail ',caí 4", Ar.
la1 um motor comutador em eérte, tendo usi .enxaliãoientm
.
. • f.
!-;
4'¡',J/P.
, '¥11 014 eb asn03
... •
010 e um enrolamento de- campo, -

lnèuzi",
.

caVni Gfir.r.S
b um par de condutores, adaptado/ para . conexão . as ons f_pnte da,

16 .4 1..1.1! .-.116-tdob

, •
•
3orrente alternada,
if
c.1;
o) um retificador oantrolado• de„astado adlido, tendo c
a ' snodo.
tl.i% 4 -.....n /31:ont.:4:e.1 c3:-,rn,,.:^1 • ,
•vadfy stkl rier• V.tit4 ,9/16.,2

4%nh.,/
•

•

cauda e uma porta,. eMtando • . di toa enodo e catodo ..ligadoei • ,
,•1D031¥1.14; mu et, .1e2t,a,.., r lyff/i41
reiaçao- de circuito ea $441-il . Oni - OW
lenrol.mentoe .de.• induzido e estepe entre cot - ditce~71# parra rettliagp ..e
•

,

.

•
gedlido¡ - flinoceíii-anddo, um catado'e umá porta; mhioi ligSuido-o4enrólaa
mento do induzidOe o ' enrolamente do campo, o. modo e o CsmtOdci'SÃ'Âr18
900 a-fonte de voltageau'ilW:diO8o /lgadb Sia derivação com O 'dito *Ursa.
lamento de campo 'toando de pOt,Widade tàl PerMitlr o fluxo de'corre
te . parei . adiante no dito enrolamento de campo depois de rertifidatior-coa,
tií j ad^ parar de . cOnduzir dUrantetjoadatoino da voltagem de fonte para
'
'prover uma voltagem de'Velocidake'da induzido, tendo uma função de tem
.31

po exponencialmente decreacente¡ r-uss capnoitor; meios que eão operativo&
• durante ,aemicdolos altern'adpe 'da voltagem de fonte para carregar o dita

-

•

, 00rrent4 ;alterna'
reiifioador controlado . sã estai/

da
MI rim ,a1 inentadok por usa. fonte,
,
• de voltagem

Uma voltagem anbistapaia1mente'''I rf valor pkaa,

vitamak
'Cá •44; kagq
N.R4•7R1
- •
fonte,
13"..ift.1.4RteekigtAilline9~M,4Maikir"
'
• lfeWtehairieesikiedm
' OLtIvos dadt~tistínythezeá
0/PARI. tor a

prover uma voltagem çle dii,.ter»ffignva;. toneo; uma função da tom
preito-temidacreeeente com ' usa aldeio
• po 'exponencialmente
MOSIiitéc-ob itborp
• \ti
1.41g2mAkokw: cf/k,surUpla 4WWWWdebr"
, .
•

4.e..t 4k' .1.1r

•

•

impa.
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1
[ et áfil da dita voltagem de controle; veios para combinas voltagem 1
1 ;,ta controle com a voltagem de velocidade de induzido para prover uma /
ilr
' Voltagem de ativação de porta; e meado para aplicar a dita voltagem de

Feile:eiro de 1971

rt(o N IF ITI.M4 de 30 de julho de 1965./
'Requerente: JOSE BERLAND, ABRAM BEBIAM) 11 MOISES BERLA1D;/SX0 PAULO./
Pravilágio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM FILTRO DE LGUA E OUTROS /

timão de porta k porta e catofo mera çontrolar a ativaçãr do dito
! '
i. tifina dor controlado.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
í
1
em
WaPartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte.

atqUIDOS.J
•

em que são apresentadas duas formas difexentes, para colocação de

1

L-30 de Julho de 1964, sob o número 386.578.
nnn'.., apresentados.
_ POntn 712 3 do Whol is
-e

torneiras e para ser usado em talhas e outros recipientes adequados

9

Reivindicaçóes.1
a Aperfeiçoamentos em filtro de água e outros liquidos,

sendo que a primeira caracteriza-se por ser constiAido de um reci plante
tubular fechado inferiormente onde é provido de uma abertura /
'
com prolongamento tubular externo rosqueado; e por possuir lateralme2
te, prOximo ao seu terminal inferior, um furo com prolongamento tubular externo, o •qual é rospicado Internamente‘ e por ser o recipieate/
. atreves do pralonaamento ulfer . ior. fixado a cm condutor de água constituido de um tubo cujo interior é- obstruido por ama parede perpendicular que divide dito tubo em dois compartimentos, um dos quais possW
abertura superior com prolongamento tubular externo, rosqueado inte
riormente, atreves do qual á' feito a junçIo do recipiente com guarne-

1

cimento de um anel de vedaçrm, ficando 'Interligados o compartimento /
de saída da água com o interior do recipiente, enquanto que o outro /

1

fl

1

compartimento possui, igualmente, um furo superior donde projeta-se /
um tubo cujo terminal á rosqueado externamente e no qual - se atarraxa/

çig. I

!:AERMO N) 171.677 de ' 30 de julho de 19 65.
'peuerente: G.E.N.SOREWS & FASTENERS LIMITED - INGLATERRA.

una junção que fixa, conjuntamente com um anel de - vedação, a extremidade de uma conexão cuja extremidade oposta é externamente rosqueada/

;Privilé gio de Invencão: "APERFEIÇOAMENTOS EM PARAFUSOS rn ATARTIAXAmEN-

e se entrosa perfeitamente com o prolongamento lateral do recipiente/

t0 AUTO:101001.

Interligando o compartimento de entrada da água com o interior do re-

REIVINDICAÇQES.

cipiente ; e por ser uma das extremidades do condutor externamente /

1

•

rnsqueada para lipção a qualquer encanamento de água adequado para /
filtros, enquanto que a extremidade oposta á interiormente nnsqueada/

1 . nu: parafuso de atarraxamento automátito tem uma ponta perfura
11ora de metal, caracterizada par eompreentar: uma cabeça; uarorpo cio1
líndrico: uma rOaca de dois começos estendendo-se sóbre dito corpo eiP._ .
ilanaricei uma ponta em forma de pirâmide de quatro lados, tendo dita /
)p ata uma acção transversal, tomada em qualquer plano perpendicular ao

a fim de p ermitir a cone:zno de qualquer tipo de torneira./
Ponto nel 1 do total de

6

pontos apresentadna.,

la me do parafuso, a qual possua uma diagonal mais extenea do crua a ou.
tendo a beca de ponta piramidal a sua dimensão diagonal máxima ia

k

•

i

Prior ao diâmetro de nâcleo da rasca no corpo cilíndrico; uma
14,

pinto uninde e pata ao corpo cilíndrico, tendo dita parte

ti)

par.

pi1ôt-0/

17WA °ação tranavergal que diminue gradativamente de um máximo rio ponto

•
•

OV-da em une ao corpo cilíndrico até um mínimo onde se une à pante; e
a _
egalo as rOsass --co"- corpo prolongadas por abre a parte pilâto e ten..
1
dr uma protundidnne radial que diminue gradativamente do ponto de uni.._P entre o corpo oalíndrico e a parte pilóto até o ponto de união em..
ww
t
trr a parte pilâto e a pente 1 ficando tais róseas dispostas ae modd
1
¡lua os seus comece na parte pinto coincidam com os cantos Oposta/
base da ponta, nas extremidades da sua dimeneão diagonal Máxima:
h•eivandioa a prioridade do pedido correspondente, depositado/

LI

ta

1

Wifiiiição de Paaerates da OrlaBretenha, •em-24,de abrll de :965,

sol,

•

4_41Maae
17389/65.
.....,
d'euato *0 . 1 do tntal do 4 pontoe apresentadora
-

,
, ,e
.

,n

c.na5

,.
á1,11

.1T• ,t

171.714 de 30 de julho de 196)
nNI'Ã gálASW.ii,i?D/Fel, 'SÁR/TAWVOYokaintV- fâc:
;ICAtu
Re'qUe'rente'
4t501fro'l èiht7,0"4, .4._,~15;01,t4 edUik, MO cobtnnitie
Privilegio da /avençai> "DISPOSITIVO MRMISTurt041u
4b iN-rol,,nlavfau,icetisvofp 05 Skolmi'only^ ;deo on::*4(.,4
=Mo tig

fig., 1

,

aa ,aaaaaa aa a
.ale areaaaa
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-aaata ene ot, cal& <ét,
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1

' 1 1.2'è

we~ktd‘i,4t,C4a

.1

kOteWtn

Mkt 415#4.k
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Repartiçao se detenta, das Egtadoe Tadeu da AnênCe do
Catjulho de 1964, •ob o 'Mauro 386319.

ela

Tertilln ii'19^'

Ponto et 1 do lotai do 9 pontoe apresentados.
pestefthó dé 0,001 a 0,6t8 41. e déld0 de sim metal dee urro firla ) oct%
ihido do grupe 00neirtente ' de praseodfmlo,- zamário, neodi40 5 uma ~ara
i,somplsta dos daddee dee metal° doe terras ruça,
Flealééete a &Montante reivindica a prioridade do eePINNTger
' dente pedido depositado na Repartição de Petontes dos Estados Unido, da *4
rica do Norte i em TO de Juno de 19644 sob o Ca 58422.
n
Ponto no 1 de total de 4 pontos apresentados.
TERMO Nd a71423 de 30 de julho de 1965
Requerente: SCPEW AND HOLT CORPORATION or AMERICA- E.U.A,
Privilegio de %vença° °ELEMENTO DE FIXAM sOLDÁVEL AUTO-LOCJIXAVEL, 10"
RÈLHO E ~Ipso PARA SOLDAGEM DO MESMO" .
XIVIRHICACOES

agame N5171.733 de 30 de julho de 196
Requerente: J. M. VHITH G.m.b.H • klamANIL,
Prinlegió de Invenção "ACIONAMENTO HIDRÁULICO PAU UM EIXO ROTATIVAMENTti
rheTALADO.NumA ARMAGIO. asPEcIALMENTJPARA EIXe DE ALIMENTAM DE ESMERIL*
•DORES DE MADEIRA'
REIVINDICACOE$

m .1ilemento de fixação soldavel auto-localizável, caracterizada.
por ter nt corpo definindo primeira e segunda 'superfícies e . maiores e CE.
furo roscada passando através de pelo menos uma das ditas superfícies e dg
tinindo um eixo, projeçtos feitas integrai d com o dito corpo para efeito de firme Sixaçâo do mesmo a uma peça de trabalho, e dita segunda superfiel
e maior tendo uma porção convexa voltada para 0112.0 compreendendo substang
almento uma porção axialmente simetrica de superfície de revolução sendo..
coaxial aos o dito,fUro roscado 'e tengenciando a idita segunda superd.ine-'..
com relaçÉo a uma superfície cOnica coaxial tendo um engulo de apiee da
margem de 70 a 1000C.
& requerente reivindica a Orioridade do correspondente pedido depostado na RspartIção de Patentes dos Estados Unidos da America • em /30
de julho de l9d4, sob nO
Pew,te, n o

386.147.

1 - Acionamento- hidráulico para em eixu rotativamente instalado 02
ma aranção- especialmente para o eixr,ds alimentação ee esmorlihadores doí
mgdeira, caracterizado pelo rato de que sobre-o eixe ê apoiada gira4r1
me/Ne uma alaanca, em cuja parte remota do eivo se engancha Cm motor a
lAar excitado por agente compressor, que 4 ainda firmemente unido com a
Lanxance de uma datado duma embreagem cooxialmenée deslockvel para o eixo,
cuja outra metade é disposta exialmente deslocável, mas a prova de giro,
bre

0 eixo.

a requerente reivindica a prioridade do correspondente pecar .1 .
depositado na Repartição de Patentes da Austrália, em 12 de agOsto de 1.941
eob lia 1 A 6907/6455 a.
Ponto n o 1 do tetal de o p ontos apresentados.

Fig.

1 do total de 17 pontos apresentados.
A

h%

16b

•

151 16a 9 1

15b

3
4
—Z.

YERMO N v 171.724 'de 30 de julho de 1965.
Requerente: SPECIALTY COVERTERS, INC. U.S.â.
Privilégio de , Invenção: "APARELHO PARA FAZER ESPUtbr"
REIVINDICAOES

•
1 - Aparelho pára fazer espuma Para continuamente fundir finae al
dunas de espuma, compreendendo dispodítivo distribuidor para uma neta
ra formadora de es puma, ume euperffne de fUndição ,mOvel &Obre a qual/
essa mistura é difundida ! e dispositivos Como rolog de medição definia.
de mistura formada
do uemordente medidor'para-determifier . . :a quantidade
.
ra de espuma distribuida do dispositivo distribuidor abre a superflel
e de fuedição radvel, caracterizado pele ,jfato de , que , a superfície dl.
fusdimeo móvel 6 proyide porums ..,, porrela i firmemente tecido de coredee
estendi-doe em dome direçOes,,a,regarida,óerreitendo as reveatirntn'tO/''
plástico desprendi-fel 50 qual,e„mdeturdopaadora de espuma não adere/
é.plieeda ,ja.uca de.duedrv. duperfíneepars . former,e,auperfloie de fundis/
!nda,ritecyleeptcplástdop,edulejl gedoongeEnicemento 1 ~h.
,44° (
011.1011~aarf?0,1,14o 6- 1",m0Adim,anta...ea interitAcloe entre se
ot 001,4P0 tEc Olt!, a -N0,0 ,QC1 -1, o.

414

e

leteindlea e prioridade do oorreavendense pedido. depdat

TERMO R 9 171.736 de 30 de julho de 1965.
Requerente: COPPERPIELD SORPORATIDh U.S.A
Itivilégio dp Inysaglot"ROTOR DE HELICÓPTERO!
REIUNDICAOES

1 Cm rotOr de helicóptero, caracterizado pelo ,fatp de comprem!:
6br um cubo de roda central adaptado para eer a3uetad à extremidade 1•
amperior de um eixo de rotos para rotació ecm o mesmo; una pluralidisai
Os pés de rotos alongadas estendendo-ee.para fora a partir de dito amo:.
be de roda em um plano de votar; uma conexo *longada geralmente anomá
dis com cada uma da ditam p és 'e eNg:hamente aivatada e estendendo-se .41k0
sre airextremidaded dne ~man edito cubo de rode sustentando ditem*
'
11 um ângulo de poleia fido vredeterminado oca aslaçío e dito piano 10
setor; sendo ditw *mexi° elletioamente 'f1eàíte1 em abao de de met,
do~",iirtalatais lanaltmataalasffla
me .pmeao varilvétl eattaadái
de
cita.
pé
balloalparaptaaittr,,srada
~lida da dada 011,
eaatrOia itrng me -mmto.:mx44,,,eded:íãçt;xtkildão-eubstfumrie1Mente dane°
ft

leldegunto

As aantrapaao

as ~tília, die 44,1 10 ' 41141 Medd
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mesma efioaz para, deste forma, torcer dite pé em resposta a fidmese/
/ de agitacao aPlioadass e dito conjunto.
Ponto no 1 do total do ckpontoe apresentados

Fevereiro de 1971

TERMO Ng 171.862 de 6 de agbeto de 1.96S.
Requerente) P.R.MALLOR1 & CN.

CNO. •

U.S.A,

Privilégio de Invenceo:"METODO DE CAPSULAM DE CAPACITO!,

CONJUNTO

S

-DE CAPACITOR CAPSULADO".
REIVINDICACOES
)

"MÉTODO DE CAPSULAM DE CAPACITOR E CONJUNTO DE CAPACITO!,

CAPSULADO", caracterizado por compreender na operaçãee de pré-fabrica.
çâo do., ma rubi, termoplástico aberto nas extremidades, essencialmente 2
quivalente em formato ao contara° do corpo pré-impregnado do capaoltor
a ser encerrado, colocando-se dito corpo de capacitor dentro de dite
' tubo pré-fabricado de modo a que e somente oe'fioe terminais de dito cor
po de capac'itor dâle se projetem, ajeitando-se dito tubo pré-fabricado
de dito corpo de capacitor dentro de uma cavidade de molde adequada
introduzindo-se em dita cavidade de molde um material termoplástico dle
TI 10 N g 171.803

retido, com características de fusão equivalente

de G de agUto de .1.9e5.
Requerentes DOW COENTRO CORPORATION -

)r

Privilégio de Invençâo "PROCESSO PARA DESENVOLVER UM CRISTAL DE MATUTA!
I
WUCOHDUTOR"
/
REIVINDICAÇOE4
I

ee

de dito tubo pré-/

-fabricado, introduzindo-se dito material derretido em condição física

i . Processo para desenvolver um cristal de material semicondutor,-

tal que torne completa a fundição com dito' invóluoro pré-fabricado pr2
duzindo-se assim uma cápsula unitária de capacitor que adere aos dito(
fios terminais para formar uma vedaçie impermeável.
Ponto n g 1 do total de 15 pontoe apresentados.

a

me /p.ante o estabelecimento de uma zona fundida de material semicondutor, o
estabelecimento de uma área super-refrigerada dentro da referias zona, e
extração de uma cristal da referida área super-refrigerada da referida zona
ft.u /dIda, caracterizado pelo fato.de compreender

O

adicionamento de um mata

ri41 semicondutor de nível de Impureza predeterminado à referida zona faa
14

d0 enquanto se extrai o referido cristal, sendoís;O regime volumárico do
referido adicionamento de material substancialmente Igual ao regime volumí .
elcp sob o qual o referido cristal é extraido.

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correeponden.
se pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amerl
ea lo Norte, em 5 de novembro de 196h, sob n o 409.163.
Ponto n g 1 do total de 8 pontos apresentados.
tO0 N) 171.828 de 5 de agOsto de 1965
Rewlerente: IDE SENDIX CORPORATION - E.U.A.
gr-p l ev i, de Invenção "FREIO'
AEIVINDICACCE4

1 Freio de disco, lue Inclue um disco rotativo e um par de sapa.
tas e freio nos Lados opostos de dito disco formada Z. 0111 um par de super,
ficip ancoradoras, adaptadas' para ancoras wr um j6go de superfícies ancora

TERMO ti g 111.874 as 6 ue agOsto do 1965
Reglierentes N.V.PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEKIN - HOLANDA
Privilegio de Invençaos"LAMPADAS DE DESCARGA DE VAPOR DE SODIO"
REIVINDICAÇOES

1 . Lâmpada de descarga de vapor de sódio com um invólucro de
dro, o qual é revestido, pelo menos parcialmente, com uma camada de 6.

xido eetânico condutor, caracterizado pelo fato de que a) 'a cendutibi.
lidada

3,10-3

de óxido eetânico é maior que 1,10 3 ohm-I em-I e á menor que
oa 4 . b) a espessura da camada de 6xido estânioo está en

otee -1

tre 0,1 u/ e 0,5 /á; e c) a resistência quadrada da camada de óxido /
están co está entre 10 ohms e 40 ohms.

de Oelo serem forMadas com um par adicional e superficie ancoradoras dia.

Reivindica a prioridade do correa p ondente pedido, depositado/
na Repartisào de Patentes da Holanda, em 7 de a gbeto de 1964, sob o n‘

postus intermediariamente às suas extremidades e adaptadas para ancorar em-

640906N,

cloral_ formadas em um suporte fixo, caracterizado pelo fato de ditas sapatas

um jcso adicional de superfícies ancoradoras adjacentes formadas em dito
.
porte fixo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repa4ição de Patentes 'dos Estados Unidos da América, em 12 de agesto'de
1964 ' 'Ab n o 389.041.
IFonto n g'I do. total it 9 pontos a-Ir...sentados,

Ponto n o 1 do total de 2 pontoe apresentados.
TERMO N 2 17).901 de 6 de ag6ste. de 1965
Requerente; TEE KLINGER MANUPAC TURING ,CDMPANYILIMITED . INGLATERRA,
Yrivilégio de invenção/ "MEIOS DE TRANSMISSÃO PARA SUPORTAR E Gllue
gm

FUSO PARA URDIDO,FALSO"
REIVINDICACOE!,

. Moine de trens/missa° para aupertar e girar um fuso para urdito falso, destinado a ser utilizado com . fia-de tor.as.ara falsa, oompr2
endendo os referidos meios/ ie transmissão e metoa de trilhe , para oerun.

eletar e mirar o eixo e meioá.magnéticoe parafatratAfueo4ao,contadm4
to com.oe,maies ge4,trilha,,,caracter£zadees p eWfisto , âa-'qUé os mei:Cd"
./0
Magnéticos compreendem duas par tes.A.,alese6rOL :qUe terminam em peçae po
1.1aree;.' de' mateislAde5e lat+WOCC*Afdeá 'biliddÇbá¥let .ial

de que as peça.
polares.satelitiçades't5nWe'eraót-MeiOsUderilá ',;aaando entre /
e'la sYdeAtlire.sr Piàa Pdra'aii j eão '' WdUZ1:das para 'POSit&a
que ficam

'

ar

L

(Se 1931 651

corrente •máxima e miniMa atr.wees de relé compreendida ainda, célula reto,

_ •

'g"i p lei ad;ieeentee he extreMidedee do fuio, ameMo a área das refeei..lam
pontma redueidee em relacão &re gi ecorional : dam partMe de metubro pare

eletrica que atua como resisUncia de yalôr OhmIeo veriElve 1, sendo que,
tnda, um caP- acitor disoOsto em p aralelo elimina a faisca de contato do ree

concentrar o fluxo magnético nas extremideese do fuso, e de que ae ex
tremídades externae dos meios de trilhe na dires exial do fuso

'P onto n. Q. ) ao total de 2 pontos apasontatss.

mão

con.tencerefn o fuso axialmente por dentro e adie-/

arrardades dm medo

centr se referidàs pontas °as peças polares.
Ponto n 2 I do total dm 10 ih)ntoe apresentesoa.
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jgR /40 440 171-97:9 de 10 de aggsb0 da 1965
Requerente: GUIWIERMS GUILTIERI SKO PAULO

.
Privilegio de Invenção "NOVO SUPORTE EXTERNO Pan POEU scermsrmwregr
REIVIEDICAOES

/ - NOVO SUPORTE eXTERNO PARA PM SUIRESSALENTZ, caracterizado ptiD
se formar de uma armação (1), com pino (2) e fechadura (À) Para na rIxa-..
çãe na tampa traseira do cofre do motor ou 410 porta-malas, do veículo, ar*
mação aqUelà no formato e um "V invertida e raleg todo nas nemcs bifurca .
aos por alças de segurança (5), que funcionam

como d76bre424A3

OfrOAI4n0 O O

Conjunto 'girar em tOrno do para ..Shdque . (6), comua
oonto n g 1 do total de 3 pontos iiresentados.

ISRhe No 171.94 da 25 o., eaio de .965
EZO PAUL'
quarente:. ORRIMICA SÁNT. LUZIÁ S/K
Aodlo Industrial: "ORIGINAI . FORMA OU CONFIGURAÇÀ.0 DE FILTRO PARA AGUA POrk.,/
'EL!!
REIVINDICIOUS,

1. - Original forme ou configures é
- ° de filtro para igua,Pm
-

tável, chracterizadA por um corpo tronco-cOnico imeertido, constituldo de - duat
sacOes, sendo que da secção inferior projeta-se uma base tronco c8nice de m*
cor di'imetro f na secção superior encontra-se, num Sento qualeuer de sue perl
feria, um visor, sendo esta secção fechada superiormente por parede cenceve
ca qual se encontra centralmente usa tampa com . tulcro central para rec e be!' o
tuh n hnoe,rnr de água.
Ponto n o 1 do 'total de 2 pontos apresentados.
TeRMO N o 171.980 de 10 de agsto do 1965 Requerente: JOSÉ GUEDES - eX0 PAULO
Privilegio de Inveneo "NElkORAMENTOS ÉN DOMA HIDRÁulleAs

I

RE VINDICAÇOES
.

,

MELHORAMENTO Em B0MBA1b1IDRAULICA, caretterizado pela dte,,UiN de
r
•
1
corpo da bomba nas partes dianteira (1) e traseira (3), entre aa quals ei IV
gora colocada a secção (5) que abriga o rotor (6), desta forma Pult~
'

a intercambialidade da referida àcqiio intermaiiária, por autuas O CRIAxmw'
tu menor volume, conforme o desejada pres.4,2 ou sumã. da ~0.

,

Ponto n ç 1 do total de 3 Pontot aPT"esemtadw.
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TER1401140 171.906 do 6 de avisto de 1965
'Requer.nite: DOW CORNING CORPORATION - E.U.A.

' Privilegio de Invonção "CIRCUITO EL g TRICO SEMICONDUTOR R PRO(.:ESSO PARA •fA85)14

(SeçJ: o

Fe."2..iciro de 197i

ri)

ra expresse os 0 0, ordináriammhte Utilizada pare e fiação a seco de
tal matério e, eventualmente, com uma ciroLloção meie troca . de atmoafe
ra evaporatória, tratamento térmico úmido sob fraca toneão do tecido ob
: tido, granulacão e ume temperatura de 120 a 130 0 C, tingimento ou
pressão eventual e tratamento térmico e seco durante 20 a 30 negando',

CAR O MESMO"

a uma ;:emperaturs de 170 a 200 0 0 com uma s_iperalimentação.

1R/VINDICACOEs

I - Circufto elétrico semicondutor, caracterizado pelo fato deAtoMpreEider: pelo genos um dispositivo semicondutor ativo, um substrato mec¡
mico eptricanente isolante ligado e e mrelaçãu de suporte com o referido dí,
positior semicondutor, sondo o referido substrato mecenico um material que te cestOstencialmente o mosmo coeficiente t4rmico de expansão linear do mate-

Ponto ánico apresentado.

Ttamo 11 0 172.065 de 12 de agOeto de 1956.
Requerente . ELECTRIC REDUCTION COMPANY OF CANADA. uTi . CANADÁ.
Privilé gio de Invencent"PROCESSO APERFEIÇOADO E ,IPAESLIo PARA awirJaMENTO DE POLPAS CELUSOSICAS".

rial dp referido ' dispositivo semicondutor, e °el• menos um dispositivo passi
TO na orna de uma película fina depositado no referido substrato* elátricA
Rente onectado ao referido dispositivo semicondutor.
'
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondes
ED

A depositado na Repartição de Patentes dos Estados unido.
podo

A. Am.t-.4,ta

ít'do Nor e, en 22 de outubro de 1964, sob O 405.746.
Ponto n cl 1 do total de 6 pontos apresentados.

REIVINDICAÇt.ES
- Processo para produzNr uma polpa oelneSsica elv£joda o,ea
preende a formação de uma polpa de fibras celusósioss em um meio aquoso
continuo e colocando em contacto a polpa com a solução alvejante, corso
terizado porque a polpa é formada em um leito e a solução alvejante é/
fluída através do leitor deslocando do mesmo o meio aquoso.
Reivindica a prioridade de identico pedido, depositado na Re-

partição de Patentes brita:110a, em 13 de agOsto de 1964, sob o n233089,
. 1?onto n 0 1 do total de 4 pontos apresentados.
c•

9

ritR.M0 a 172.001 de 10 de adisto de 1965./
Beguerontes MONSARTO COMPANY./ E.U.A./
Privil;gio de Invenção: PROCESSO PARA WTABILIZAR PIO FfADO DE NUCA4
flT1 f rnfflh11fl3

1 CONWRAOTIL OU 3PANDEX.1
!/
deivindicacOes.,
.1 .. Processo para estabilizar fio fiado de ruicleo contrac

.Itl
1 oulopendex, para torna-lo apropriado para malharia, caracterizado
por co!ipronder t CM combinação, a remoção do fio a partir de uma fonte de Nlimentação sob tensão de magnitude suficiente para esticar o
t10 at UM estado completamente alongado sob tensão, a coleta de
-:
O a re 000 coletiva da tensão segundo uma taxa predaterT!nada e, antío, a flicucao a quente do rulcleo./

t.

TERMO 1 0 172.083 de 12 do ',gelato de 1965
Requerente: IMPERIAL CHBMICAL INDUSTRIES UNITED - INGLATERRA
Privilegio do Invenção "PROCESSO PARA AJUSTAR A FOLGA ENTRE cinco a CíTODO

apus ELBTROUTICAS E O APARELHO USADO PARA TAL PI/C
RRIVINDIeagtos

A depositante reivindica a prioridade do corre J, ponrlente /

tøido

depositado nu RepartiOo de Patentes dos Estados Unidos da

rpárict do Norte,wa 10 de agasto de 1964, sob n0

388.574./

Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados./

rum ',o L72.040 do 11 de de1029
quereLto
soa= 2110111AOZTA . RAM.
r
tImUdato da lavanda;

0

de

1 - Processo para ajustar com precisão a folga entre as enodo e aouperffeis do cátodo de uma cálula com cátodo de veroário destinada produsir cloro pela fletráliss de solução alcalina de cloreto de metal, practerl
aado por compreender medir a oondutáncie :nítrica atrav4s da folga do eletri
lito entre o enodo e o cetodo da célula eu funcionamento • ajustar o ~aponto entre o enodo e à supertfcie do cetodo afim de que a dita condut:nota,
aatIja (lontra de um valor prá-estabeleoIdo.
• Á requerente reivindica a prioridade, do correspondente pedido-depo
Citado o Repartição de Patentes do Inglaterra, em 12 de agSeto de 1964 sob• 04. 3449 e 32850 e completo em 12 de julho de 1965,
Ponto n a 1 do total fe 12 pontos apresentados.

IML'

o

PROUSSO DE inntIAÇXO DE UM UOITIO DOTADO
DE ELAWTLOEDADE TBANSTERSAL",
REIVINDUACDE.1

de obtegao de À1 tnnila0 dotado de elasticidade tran,
rior o 10d e do boo estabilidade dimeneion al, rpor
tecedura"
8p$ to
Troará,
caracterizado
pelo
fato
de
se
krvilizar
comofio
de
"
' AMA ui fio obtido por fiagio a Ovo de acetato de celud$se secundár'
I

Prosou

4iimaal '

pwrbAr_ds

oaa ep1C40 e temperatura 20 C ltn-inferior
-

k

temperatii

7

WARM° FCAL
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TERMO N O 172.114 de 13 le agOsta de 196
Requerente: DABI-INDUSTRIA BRASILEIRA DE APARELHOS

(São

Fe ; ereire de 1971 653

W)

TaMO N5
l72.193 aS Ui de og6st6 dd 1965
Requerente : TRANSTEC SOCIEDADE TEÇNICA DE TRANSPORTA:Asma fauU2RAIA
Privilégio de Invenaão 'CORREIA TRANSPORTADORA ELEVADIÇA E BASCULANTE"

a
DENTLU0s.s/A .s.pAnté

LTDb

REIVINDICAÇOES

1 - Correia traasoaa tadora oLevadiça o basculante, caracterizada 4

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM EQUIPOS ODONTOLóGICOS"
REIVINDICAÇOES

.1 . "APERFEIÇOAMENTOS EM EQUIPOS ODONT0L6GICOS", caracterizados* pai,

sato de na estrutura do equipo estar acoplada uma bucha cilfndrica verti-

calmente disposta, a qual, pela sua extremidade superior, articula o corp o do braço da cuspideira, permitindo deslocamentos angulares horizontais
do mesmo em amplitude de 30 5 aproximadamente.
d onto n5 1 do total de 5 pontos apresentados

por uma armação retangular am forma de cnassis, disposta horizontalmente e
dotada de rodas, sabre o qual se eleva centralmente uma torre vertical foz
màda por dois vares de barras em "UM dispostas paralelamena Lado a lado .
as quais servem de guia para am ciso horizontal sóbre o Qual e montada 4
torreja transportadora
,onto n 9 1 do total de

palatos apresentados,

TERMO Na 172.209 de 18 de ag6sto de ' L96;
Requerente SOCIETE INDOSTRIELLE DE BREVETS ET D , ETUDES S.T.B.A. -FRANÇA
Privilegio de invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE ALIMENTAÇÃO

f

DE - COMBUSTIVEL LIQUIDO'

ama E _112.176 de 17 de agilato de aTelS.
aequerente: A.B.DICE

REIVINDICAÇOES

1 - AperfeiçoamentoS em dispositivos de alimentação de combustível a.

COMPANY - U.S.A.

, Privilégio de Invenção/ "DISPOSITIVO . ESCRUTADOR MODULADO'

líquid‘ , do tipo

q120

compreende uma agulha' que limita no interior de p

inc passagem que atravessa um diafragma, um orifício anular cuja secção cp

• REIVINDIánbES,

ja sec0'.o varia conformo a posição relativa da agulha e do diafragma, e
- Dispositivo para sondar ou escrutar um ohje.e, e

ainals vídeo que correspondam aos informes da gut

4

par.

proauzi.

portador o objetos

compreendendo. um tubo de reioe catódicos, dotado de meios para produzir um feixe de eléctrona, e de ama tela fluorescente sabre os quais/
Impinge o dito feixe eletrônico, a fim de nela produzir um ponto de
Luis; um sistema óptico, para enfocar abre o objeto por escrutar, •
luz emanada do tubo de raios catódicos; meios para causar a deflexao /
. do feixe eletrônico do dito tubo da raiais oatódicos, ao longo de ama
c pauta de sondagem, tendo no mínimo uma linha por sondar ou escrutargum

dispositivO fotelétrico, destinado á receber a luz do dito objeto, t
"a produzir sinais vídeo borrespandentes, caracterizado . por meios pare/
modular a luz que emana do tubo de raios catódicos, no sentido de frag
manter em segmentee'trdita linha de sondagem por escrutar, bem como /
p sioe

para diferenciar aa dito:: sinais vídeo, a fim de produzir um ai,

nal de Saidea Sue reproduza o informe contido no dito objeto, áo mesmo)
temaía reduaindo - alia*déforMação, causada pelo tempo de deteriOração do
fósforo na tela fluorescente,
_
áeiVindictaaa prioridade do correspondente pedido, depositado)
és
'naRepartis:5.o de ,-Patentee dos Estadoa Unido da América do Norte,
c'ir
13t€
(i

•

'nto de 1964, dola o nómero 403.475

Ponto n5 2 do tdtal de 5 pontos,apreaentadoa.

"
„

.

que regula a vazão do combustível que atravessa ette orificios sob o

efel

o de Uma pressão diferencial, caracterizados pelo fato que a parte Oen. .
trai do diafragma 5 na qual e obtida dita passagem. tem uma espessura (e)
no Péximo igual a . 0,5Mm . e o recto do diafragma uma es p essura XE) maior sy
riciente para assegurar o conjunto deste diafragma a rigidez necessária
•
na 4Areção de deslocameneut d agulll 4.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deposl
.ado ha Repartição de Patenteá- na França eoh o n p 99.121 depo,nitado em 12
de outubro de 196h.
Ponto n9 1 do total de 3-çontos apreseatadoa

fRi4 t4exty fr .?6

Fe,efei. o de o;

O OF1C:AL (Seçãe 111)
, =sgmerememS=Jirlsm's

MIMEM 1

inme do 17 de a gaste da 196,
quersate: AMARO =RIM 301FURATION
rivilegio de Invenção "PROCESSO FIXA pannugo na MINOU DR MIRAI° 8
ALONINIO ISENTAS DE FERRO°

',ta= i a

BEIOINOICACOES
!

-

e aneunátice, e certo número de braços agarradores, afrouxáveis, localia,

. Processo para a produção de .44 mp lução dea±a.mato de aos:faie.
1
(Matancialmente livra de ferro, apropriado para A produção de alunina
e;i celular, que 4 caracterizado porque compreende (a) aquecimento a uma .
Omperatura acima de 140 5 C, de uma solução de nitrato de alumfnio contemj
Oda com ferro, cuja solução contam

,ietz0 3

livre numa relação em peso de

A',.420 livre paia nitrato de
(expresso oo Al233 ) da pmlo menos.
'
1:100 • pelo men9s 0,10 partes em p:eo de ferro (expresso como Pe 203 ) P019

p4te em peso 10 aluminto (expresso como Al203), presente como 11203 livr
e tiitrato de,

R;

1 • dl a ..giquina para montagem e desmontagem do pneumáticos, caract3
rizada eca ccemtar de um suporte, essencialmente horizontal, d. uma rodado; na face superior do suporte, meios para levar os braços de uma posiçãf
não operativa xterna para uma operativa interna, ou

vice-versa,

sendo

crum

na posição operativa as garras empolgam um aro da rod
requertnte reivindica a,prioridade do correspondente pedido depA
sitado na Repartição de Patentes da Inglaterra. em 20 de neOsto

d

1961,

sob n 5 339O
Ponto n5 1 do total de 5 Pontos aoresentodos,

pmlnio, e (b) • separação do precipitado que contem ferrro

asim produzi& , da solução de nitratX4 de alumínio, o aquecimento na fase
(13 sendo conclua:10 durando um tempo tal que na solução de nitrato da 0,0

afie, obtida na fase (b), a relação em peso de alumínio (expresso como .

1
a12 03 ) para ferro (expresso como FiO3 J de pelo menos de 2.000X
A requerente reivindica a prioridade de identico podido depositado
da itepartiçRo di Patentes n p .td-amoricapa Ina 17

*411

meato de 1964 sob o

• to) 90.141.
1 Ponto n o 1 do

tntpl

da

22 oontos eproaentedoe.

TERMO N P 172.22Ç de 18 de agosto

de 1965

Requerente: AMP INCORPORATED - E.U.A..
Privilegio de Invenção "CONECTOR ELÈTRICO 2ROCESS ,Aca cOuvi.nlorAR co
NEXUS ELÉTRICAS"
IREIVINDIÇANEÇ
1 - Um processo de fazer uma conexão eletrica entre um fio elétrl
eo isolado e uma porção formadora de virola do um conector eletrico, dito
processo compreendendo as etapas de colocar o Pio na porção formadora devirola a aplicar • pressão de fixação à porção formadora de virola para .
forçar o fio em um entalhe em uma lingueta do conector, de modo que na
ORMO 45

pordes do rasco penetrem no isolamento do fio para estabelecer conexão e172.222

de 18 de agasto de 1965

Raquera!lte: UTIONAL MEU nr/RWRATION - E.U..
Privileit io de Invenção "PROCESSO

PARA A

PREPARACIO DE POMAS os nANUama.

MPEPFEUOADAS E DE BASE METÁLICA REVESTIDA COM LICUC
REIVINDICACON
x - om. preqcesao psea a preparação de ~as de Plandres, caracará
'000 por compreendes' O revestimento de uma base de metal ferroso revesti*
?ao com liga de 'ferro-eatahho, com uma camada de eataáho, o roviotImenno 4
1
aliga .1;so 4 base de metal ferroso tendo uma auperfidie subatancidemeg
l
isenti t de estanho livre e sendo preparado paia ~ardo de uma ema*
t estant l o Wiende G Ao, numa ~acidado 90842,70 pane par oataa ki
gap de n4teira substancialmante oompleta, 8a/um ~Ia de lai, por amit
amuo a uma temperatura elevada,
1
+ raouareate reivindica a prtortdade da oattapondente Wide dA
pittado t:* Repartlgo do PaaantRa 4; &Atoai+ Veldo do Anklice ao 1.0 da
Wato a. i1264, aot no 390,4644

Nato no t do total do X? Poonvo appmençag~
o

I
42.100 da 17 da adoto de 1262
h

PR

querente DUNLOR MUER COMPANY LIMITED . Intanata
¡fim/A.4401de Invenção "APRUNIÇQAMAN10 414=190 1 MAQUINAS DE MONTAGE'rl

.
OLP-PliNOM Q4 Eviugn00
Agrialu2igthla

létrica permanente entre o nácleo eletricamente condutor do fio e a.porgao formadora de virola, caracterizado belo fato de uma porção de uma parede lateral da porçâo formadora de virola, que

4 moldada eis forma de ca-

lha, ser empurrada em direção à base da calha e contra o tio para forçar.

Wo fio no rasco da lingueta que é estampada a partir da how
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido cs
fflitado na Repartlçâo de Patentes nos Estados Unidos da Andrica em 21

ao

tgtsto de 1964 e 15 de fevereiro de 1965, sob os n os. 391.087 e 432.621 .
nakectivamente

—
Ponto n o 1 do totai da tR pontos apresentados.
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, A requerente reivindica e prioridade dó, correspondente oedida
dePhsttedo'na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Américo do Rot
te e rr, 2L, de agSsto de 1961i, sob n 9 391410.
P onto

TERMO N o 172.261 de 19 de agasto de1965

n o 1 do total de 20 p ontos apresentado.

Requerente: SAUNDERS VALVE COMPANY LIMITED - INGLATERRA
Privilegio de Invenção "VÁLVULA DE CONTROLE DE FLUIDO"
REIVINDICACOES
r".
1 - .Uma vlvula de contróle de fluidos caracterizada pelo fato de-

apresentar um oríficio de lado a lado essencialmente reto; e um assenta- mento constituido em parte por ume abertura que se extende de um Lado do
envoltório da válvula de forma geralmente afunilada, e em sentido tangencial, dehtro do orifício da válvula, como se pode ver na secção transversal, e completada pelo orifício, sendo o elemento de fechamento um diafraa
ma dé forma correspondente ao envoltório e fixado em sua margem ao envoltório da válvula, na qual o diafragma ó de forma tal que não hája pratica.
mente nenhuma distensão ,.uando a válvula ' está fechada, mas o envoltório ó
arredondado formando uma ' curva contínua tanto por dentro como com a supef
freie de fixação o envoltório, apresentando uma superfície de ralo grande
enquanto o compressor, pelo nenos nos Lados, apresenta um contórno correâ
pendente, de modo que seu contórno se extende sabre

a

parte arredondada .

/ERMO 1t9 172.411 de 22 de junho áe 1965.

do envoltório e encosta tanto q uanto possível na superfície que fixa a mar

Requerente: CARAVELLE INDUSTRIA DE PASERMANARIA LTDA. . Sã° Paula.
''scivi142 , de Invenção: 'NOVO SUPORTE PARA LÁMIHAS DE PEESPANAD".

gem do diagragma ao envoltório da válvula.
, Finalmente a requerente reivindica a priOridadn do corresponder

REIVINDICACOES

Ge wedido depositado na R epartição de Patentes na Inglaterra em 20 de a-

1 . "NOVO SUPORTE MIA LAMINAS DE , PERSIAnau-s °eructa-rã/caco por
xer consmituido de dois longos fios verticais, entre si ligados par
os, transversais de largura correspondente à das laminas doe persiansel
1
e mantendo entre si espaçamento correspondente ao espaçamento dne lâmll
de,
nas, servindo cada ama desses traços horizontais, reepeotivemente

gOsto de 196b, sob n.R 34.131164.

fl

Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados,
3

suporte para uma lâmina de persiana.
Pon- 0 n o 1 do total de 2 pontoe apresentados.

:
I
'iiia

*~Tii
/

11

FIG.

••
'ERMO tio 172.1459 de 13 de julho de 1965
Reqberente: APAW S/A

-

TERMO E 0 172.2141 de 19 de agOsto de 1965

.,

REIVINDICACOES

Privilegio de Invenção "PROCE3S0 PARA,COUTROL,R A VELOCIDADE DE UM MO2OR

DE CORRWTE CONTINW:.,4

UMa

chapa de fecbi para aso em máquinas sorveteira*,

contínuas do tipo que compreende uma série de tambores substancialmente no.

1DICAE0ES*,,

1 - Pr oc e s :(5 .`154e.çe olt, '75
*ande.-

os

rar uma se.3unda vilt. aí:;em intficat
os para gerar uma '.,crecira yortaqqndic.,

Nnr,

ger,ari1ma
'

dg,,Mok,or ;
l_ps parg. r;e• _
4-c,
lap4>/: ;mel
1Z9r?e,34,
,

d,,a--Ve ó

tre as velocidades iesejada e momemt

't
para

io

ohodincla.a uma edmparuçao ias referadas primeiN,
‘e-;:x
volti:;eus.

4

rizonteis, de extremidade aberta, refrigeradores o mexedores de sorvete, dea

,
abedel'ig motor de corrente

continue, c@racterizeid
meira voltagem indicat;:vtrc, d

USO EM MÁQUINAS SORVETEIRAS, f

CONTINUAS"

Requerente: CONTIHENTAL

W,J •

sutçA

9rivi1ágio de invenção: "CHAPA DE FURO PARA

tró de cada qual dos quais se encontra una • mexedor de Ás coarial • gdrat./..
'
'
'
,
•'

riame;,te montado, sendo dita chapa de ficho adequada, para ser fixa á dita mi
quina meolante ajustador astenque, de ,modo a fechar a extremidade aberta de

fecho é 'Proviir:
jtaChãàe
'i '
ditos tambores, caracterizadseldiddudl

rença.4m tdmçen

da de uma série de rebaixos c1líndr1dOrg: 4/du'edkis :ÏcUa' .(luae psii";01411,l'i

AledtArOr el motor em

refi na mesma linha da um taitOx,"tio3=bual'e;','Pábe:bít'roAebridtitui

exte
V.""

ns6dr k é

re.'04) ..ki nxa'S â

Ida de blindagens de vÁrmiles Soas e verticais, as
039NyrisinaN,

_

1
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fixado ou combinado (composto esse, vantajosamente constituído por um coa
aeredeo delgadas, provi.'
rebaixes, deixando passagens de tomanicaçÃo dO
tk
ainda, de uma válvula dealooáve/ destinada • descobrir • cobrir i venta.
Mai
.,/
,de ditas passagens de comunicação.
Reivindica-Se a prioridade do correspondente pedido de.
.
'ptil.tado na Itália em 14 de julho de 1.961 sob n9 15.386/64.
1
santo n g 1 do total de 9 pontos apresentados.

posto de inser0, de um metal alcalino, notadamente do césio em grafit0,1
e, de outro lado, no mínimo um metal,.volétil, ou Incorporado á um compog
volátil, de fraca atividade emissiva (em particular um metal alcalino.)

/

terroso),. capaz de, durante o funcionamento ao díodo, volatilizar-se e
vir recobrir pelo menos parcialmente a superfície do dito catódio atou de
anedio, a fim de reduzir sua atividade de emissão eu do *saída.
Finalmente a requerente -reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiçao .de Patentes dd França, em 25 de agesto de
L964, sob n°986.133.
gonto 09 / do total

de

8 pontos apresen-sdoe.

?RPM N9 172,451 de 8 de julho de 1965.
Alequerentet MTNCE INDIISTRIA E COMERCIO LTDA.

SIO PAIO.

Ftiodelo-Industrials " NOVO E ORIGINAL MODELO DE FRASCO".
REIV~.1S.
enatai
1 - - novo E ORIGINAI MODELO DE FRASCO", que-ele earacteriaá
corpo uniforme e inteiriço coa •
eialment e por ser constituido por UI
base tronco cênica (1) que ea seguida formo harmonioeamen t, um trecho
I esférico (2) que vai se afunilando em (3) até formar um gargalo (4) eg
terminando nuas /
belto para em seguida Ourvar-se enavemen t e Pare Core
extremidade (5) arredondada,
Poeto n 9 1 do total de 2 pontoe apreeentaeoe.

TERMO (0 L 72 .55 0 de 26 de agesto de le65
Requerente, SIEMENS AK2IWGESW.LSCHAFT auznainta
erivilegio de

invenção "TRANSPOR>DOR P/REELETRICO"

i

REIVINDICA0E4

.-

Transformador piezelétrico, particularmente microfone, equlpado'

— ..een'. um semicondutor coe contem uma passagem p ositivo-negativa, sabre o
val com o auxilio de um órgão reedador, nor exemplo, um diafragma, g exercida uma pressãa através de um elenenta de pressão, por exemplo, uma -'
pressão através de em e/enento de p ressão, per exemplo, uma ponta .de na
ra, caracterizado pelo tato de se achar °revisto um elemento de tranamise

1

são, comanuaao pelo órgão regulador a monturo, com pelo menos um dos seus
lados essenciaiesate estendides da dirdçâo do meu movimento, em ilgação g
lóstice com em :lemento de sostenta4o erástemeente mOvel sue Leva o ela
mento de pressão, até ser ultra.pasado Cm valor predeterminado da aros
xercida peio Orca() regulador seare o elemento de transmissão.

Q

hi,.....a....

4.,
,
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do corresPondonta
f_ 1
pedido depoe.tado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 9 de sotemuroi
de' 1 96L, too- o n g S 93 043 VIIIa/2132
•

'Ponto n g 1 do total de 29 pdntos apresentados.

e

172.477 de 24 de agósto de 1965
ç„flegieerente: COMMISSARIAT A 1, 1 ENENIE ATOMIQUE . FRANÇA

• TERN. Ng

frivilegio.de,Invnção '`AZERFEIÇOAMENTO$ UM DIODOS Da
I
I
f

'

Pustur
.

14 1
REIVINDIC102.11â

•

1 - Aperfeiçoamentos em díodos de piasse, constituido por una caMa
,
.
ca evacuada, dentro da qual vão dispostos no mínimo um emissor eu catedió
, e
_e •
'
aquecido, e no mínimo um coletor ou anódfa, este surtido em uma temperata
ca inferior à do emissol . , caiacterizwdOs peio rato ue eompreend .ar nó eínl
.
a 24 ff .,
or.
r
co um reservatório, em comunicação com a dita camara evecuacia,'e el,cerrea

lo. de um lado, no mínimo um composto contendo dae44X11-W41.5'46617Átad4
I :
4C<,4 eee'.'reeÇ V.,eatraleeeterlee ak . ebabi:s:ele.g eeeee2bcAvret:
I
1

. ,,,a32.,553 — d-ii 26—de agOsto de 1965
„ _
eeentermtet GLOBE-Or!ION
TERma

ir13.25-o-7b1-Úti

RARA SATZRIs

DE ECUMULA

DOR E JA4.9*-Pekke-GafT.A. DaA
al
Dispositivo de vehil,.ej .para-mkna bateria'
P

os

acumuiador quee‘
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o dieptig01
tem um Cor p o de caixa ,e uma tampa para o mesmo, caracterizado
:o por compreender: uma cavidade, definida na superfície externa da tampa

/2RMO RO 172.609 de 27 de agosto de 19t4

uma passagem, definida entre a dita cavidade e o interior da haterlai,uma

Requerente? PLASTICISERS LIMITES e m INGLATERRA

alha, sobrejacente a, no mínimo, uma parte da tampa, e adesivamente unia*

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOADO PROéESSO PARA PRODUZIR FIOS, CORDRIV

15 mesma no sentido de definir flama c;mara . de ventila90: e um caminho
o

E BARBANTES"

paio

REIVINDICACCES

fluido, definido entre o camará' de ventilação e a atmosfera.

e Aperfeiçoamento em processo .parg produzir fio, cordel °Ui
turbante. caracterizado pelo fato de compreender efetuar uma torção unidira
cional simples de uma fita, tubo ou folha orientada, formada á' partir de tiW

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do corresPondente..
pedido depositado na Ropartição de Patentes dos Estados Unidos da Amerien
do

NO

,t

A

em 1/, de dezembro de 19e: sob n Q /118.350
Ponto n g 1 do total de .16 - nontos apresentado'S

eu mais polialcuilenos, a dita orientação sendo de modo substancialmente ta,
tal em uma direção longitudinal e o grau da dita orientação acoplada Com

^

grau de torção aplicada à fita, tubo ou folha, sendo tal cue estes são rem.
Pidos até, mas não além de uma rede de fibrilas .
Ponto n e, 1 do total de 18 pontos apresentados.
/ÉREO

NO 172.650 de 30 de agosto de 1965

Requerente: LUIZ BERTHO

SIO PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVO PROCESSO DE FABR/CAÇXO DE

r

i

1m:istmos puTIN*DINS

COCÇÃO DE ALIMENTOS'

REIVIEDICAÇDES
1 • NOVO PROCESSO hz -FLBRICgIO DE UTENSILIOS DESTINADOS 1 ceg

TERMO NE 172.506 de 27 de agosto de 196,
dequerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA -

Privilégio do Invenção/ " SISTEMA DE EXPIORAÇIO DE TUBOS DE RAIOS

ÇAO DE ALIMENTOS, caracterizados es.incialmente por compreenderem a solidarte,
1
seção de um disco de metal não ferroso e de alto índice de condutibilidade é#

ek

micos n

térmica, ao fundo externo do utensílio prOpriemente dito, por meio da solde,,à,

gem ou outro conveniente,
REIVUDICACOES

Ponto n O 1 ao total de 5 pontos apresentados.

- 1 - Sistema de exploraçao de

CUCOS de

Taloa natddicoe

,ac.Luindo uma bobina defletora tendo ree lpectivoe enrolamentos de
zão horizontal e vertical, uma primeira fonte de corrente de explora

cio vertical, e dispositivo para ligar a referida bobina defletora /
de mencionadas primeira • segunda fontes de tal maneira que a corroi
te doi exploração horizontal eeja ligada para atraveaear o enrolamento de deflexão horizontal e a referida corrente de exploração verti-

sal atravessa o enrolamento de deflexão vertical, caracterizado pelo

TERMO Ne 172.738 de 31 de agosto

aparelho de correção de dietroção de trama compreendendo 'um eaturdsd

Requerente: JERVIS B. INEBB COMPANY -SUA

enrolamento de
moída, o dispositivo de entrada sendo reepensivo à corrente de expll
ração herizontal, o enrolamento de saída interposto em eérie COO O

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE DESVIO SB:LETIVO PARA LIMIAR
D2 REBOQUE DE CURIREOS TRANSPORTADOR= SM

dispositivo reator tendo diapositivo do entrada e

We

TRILHOS

Inrolamento de deflexão vertical no trajeto da corrente de explore&

tW

198d

•

REIVINDICAvUES

rertical, • dispositivo fazendo o saturável reator transferir ener
gim de frequencia horizontal do.dispositivo de entrada ao enrolanenm
to de saída. coa una varidvel magnitude • polaridade.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de
poeitado na 'Repartição de Patentes,.doe 'Estados Unidos da Imirics de
Norte. em §1 de agasto de 1964, sob o n g 393185.
Ponto n g 1 de 4.pontos apresentados.

1 - Um dispositivo, deetinado a desviar, me mm ;injete
ligraterio principal para um reme, naloundgrio, o pino propulsor de ai
carrinho transportador sem trilboe que estiver oendo propelido ao loe
go do dito trajeto migratdrio principal, ._com auxilio de um membro de4
-locador que integra uma linha de reboque, • pelasfeit0 do empuxo liz^
,
ter*/ que relultd . da cooperaçio entre um membro defletor. no oarrinb0,
• um membro de reacio montado no ~zinho migratirio do dito membro d4
fletor, caracterizado pelo fato do membro defletor g er montado par* ,
soror-ip ê ao longo do eixo longitudinal to pino propulsor do carrinb0Á

ti.osportsdor,

uma poolcio operante, na qual o membro defletor
!
membro
de ~rio, e uma posigio operante, na qual'
'pode cooperar com o
,,itre

aio pode cooperar com *Inumo, liando provido uM meio

a.. tranquetas, p,

, ra reter oceembro defletor ma atua amalde Wheierante, hen cama 'aai0e.
36

AJLenisP0 rsuRak; As

..-1:ev.";:is
•ri?

'32'
5)

.0dp 1000VWUDe ao lm,Vt OU~lm-rrn:á5>kn,

j-

4

,eli0 soltar
aele,timasnta aluda de trananeaa% . * *Mede las oi'i'ioiabre!
.
deflélor poema IOVUT,40, obaeseekde d *as lihaalede aerial, a aaaraiiiri

.. „
-

4Way peo144: operante
Reivindica-se prioridade do eorreopOníeaLe pedia%

affiR
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funciona COMO bomba de sução, ao qual i fixada flange cilíndrica ao

suai
o

poditado na Rapar-Cicio de Patente. doa tatado. Unido. da kmiriee

e. aplica um frasco protetor de conjunto./

de

P onto nO 1

sorte, em l o tle setembro de 1964• sob me nos. 393.624 • 456.022, r.
'i

An

total de 2 pontos apresentados.,

tiramento.
reato no 1 do 12 pontoo epresentados.

FIG.i

fEAMO NO 172.796 de J. de setembro do 1965./
iequerentet NESPA S/A.

PAULO./
Invenção: TAMPA-W(53ITO PARA FRASCOS DE MEDICAMENTOS S

da

TERMO N d 172.774 de 31 de - agosto de 1965

INWSTRIA FARMACRUTICA„/SÃO

Requerente, JORGE ASSIS SABOIA DE ARAGA0 = OUANABARA

OUTROS./

.'rivilágio de Invencà'o, "UMA LOUÇA COM ILUSTRAÇOES DE NORMAS DE TRAFEGO PARA AULAS E PALESTRAS"

Reiviodiceç:zee./

REIVINDICAÇOES

. TaMpa-depósito para frascos de medicamentos e outro*,

caracterizados pelo fato de ser constituido por um recipiente ou tampa/
propriamente dita do frasco, de matária plástica, oom fari.ate interno '
Iaansivelmente tronco-cOnico, dotada de fundo Salga e de bordas alarga
das e serrilhadaa, no qual se insere uma sobre-tampa cilíndrica, tambem
Ida meteria plástioa. fechada na extremidade superior e cortada um bisel

I . Uma lousa com ilustrações de normas de tráfego para

RU-/

las e palestras, feita de ferro doce galvanizado. pintada a eiras em ambas/
as faces, caracterizada pelo fato do anverso da lousa reproduzir o traçado/
das ruas de uma cidade, com calçadas, refúgios para pedestres em uma praça»

e faixas de segurança p ara Pedestres. Bem assim um gráfico ou diagrama em /
forma de trevo de quatro folhas para disciplinar as manobras de direçào e /
outro, Incluindo linhas paralelas, transversais.e curvas sue orientam o a-/

Ica parte Anterior, sendo que é altura da sobre-tampa butante stip*
1 rior à da tampa, amoedando G
esta quando em 'posição./

'costamento à direita ou à esquerda, entrada nas vagas e mudança de tarar:á°.
onto :l b 1 do total de 2 pontos apresentados.

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados./

4WAPPOO507

/917Aere
or"rwM.

As

Ne arde

IRMO No 172.909 de
de Setembro do 1965
Requerente. WILSON PIRIA MARCONDES - SO PAUL

ivilgie de , Invençao "APERFEIÇOAMENTOS EM METRALHADORAS'
4IV/ND1CAÇORS
,

pelo -fatatde o cano, que ci . totaiMente independente, ser montado no conjuy
'
tp por intermádio de porca rosquoável, com i Arcalaçio de anel de se 5»

f‘10 Na 172.834 de 3 de setembro da 196 5./
,• .;
•

.

,

ReWerental RUY BARBOSA./ESTADO DA GUANABARA./

Pri.világio
(20Dos.,

1 ./4erfoioamerr:tos em metralhadoras, caracterizados inicialren

de Invencâo I DISPOSITIVO PARA fiERIFICAS:qDp DENSIDADE DE LI

á'o' bipartido, e mediante simples at-arrachamento manual
•
eonto 13 Q 1 do total da 12 P roto s aoros,,,ntados.

.

•

.1í
"

ReiviactioMes./

4020,s:)n:1-1_

nWs
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j
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in pellotilence e do tipo obtido &traves de máqUine eitrusera iemãm POP::1
Micose dito f arro tendo porei. maior extensão longitudinalqUO o cerpi ext

boe e fim de que suas bordas, superior e inferior sejam reviradas sobra MO'
lorrespondeate• daquelesoom posterior tirado por colagem, sOda, ou-a1nd4
¡et eheeiXé justou reortcraçãO doi Pla ca* de taMPa e rua'.

T1E40 Na 172.872 de 3 de setembro de 105./
Requer:_tnte: CIREI 3/4l n./E3TALO DO RIO GRANDE DO SOI.;'

Pinto na 1 do total. de 3 pontos apresentados,.

Privilegio de Invenção: SISTERA DE SEDE DE VálVULAS COM PAIÚIMAS~A8.•
Reivindicações..

Sistema de sede de válvula com palhetas soltas earaeterie
fato de válvula . disper de uma tampa com UMA passagem de entra.
1 -

wu p610

da e uma passagem de salda defluído e de saliiincie na face inferior, de
unia sede dotada de duas cavidades onde se encaixam as saliInclas da tampa • onde se alojam, em cada uma, um conjunto de palheta e mole propalo!
20, montadas inversamenteUma outra e, ainda de uma junta disposta entre * tampa e a sede./
Ponto nP 1 dê total de 2 pontos apresentados./
' 4 ..............
FIG3
tal
;

Aluk
NWAk

~aa"

12 e

,-.2EMR0

173.147 de 14 de setembro de 105
‘l equareitei E. V. PHILIPS' GLOBlIMIPENFABRIMaa - ROLAWDESa.
!rivilegio de Invonavto: * aPERPEIÇOAMENTOS EK (WELATIVOS I misPosierl
VOS SERI-CONDUTORES

TERM0 NP 172.933 .
15 de agosto de 105
Requerente: IND6STRIA ELg TRO-MECINICA SUMOS LTDA. . SILO PAULO
Privilegi'o de Invettção "NOVAS DISPOSIÇOES PARE DISTRIBUIDOR DE IGNIGIn'
REIVINDICAÇOES

REIVIEDICAÇOES-

1 . "NOVAS DISPOSIÇOES PARÁ DISTRIBUIDOR DE IGNIÇAO", em que' e coam
do distribuidor caracteriza-se por vir dotado de uma engrenagem /"HIRT" le .
sua parte posterior, para montagem do arraste que vai encaixado na polia Rei
onadora; e por ser a parte central executada -com . tres cases •xcentricos
postos a certa distilncia um do ontro:e por catar previsto um orificiorpara
fixação da 'sapata distribuidora e para lubrificação do excentrito, dotado de
noa Posição fixa de ragalagami
•onte n a 1 do total de 5. pontos apresentados.

_
1 • „ o. •
TaRNO .Na 173.113 de 1h4 de setembro de i965
Requerente: VICENTE HERL/NDO - SIO PAULO,
Privilegio de Invancão "NOVA EMBALA.

_
1 - Um diepoeitivo semi-condutor co.p.,.....,..,„,,p um cofie
arai-condutor que contém una cetruturo de tratjeirtorea que inclui una
gião emissora, una região bace truza região eoletora, as regiGen enie
Acra e base tendo uma érea lateral menor que a região coletora • send
a
allitricamointe ligada, com camadaa matélicaa para fins de oontacto quoA
ap to localizadas eebre mata ossada isolante interposta entre as cama asi
dam netélicae e o corpo mi-condutor e no estendem atravén a região:
coletora:sendo interposta entre ung deetae camadas aet[licame • a regi
io coletora una canada de blindagem que tem una parte exposta para f
Mecontato, e cie i espardda de UPA dat nanadaa me tdl leao Pela camba&
silente, una canada barreira sendo proporcionada entre a canada do . bi, 4
dagen ó a parte subjacente do corpo asai-condutor, caracterizado We ,l, /
fato da outra 'canada netélica diepostaAehre a canada ieolante com anel
;porte exposta para fina de contacto da camas de blindagem
i
Eeivindieu-us prior-idade de correspondeste pedido;
4
mitade na libparliçio de Patente, da Holanda, ma 23 de jm14.0 . 0 1965.
1 --e na 4409451
jato a c 1 de 10 , pentoe aprementadoes
fa ft,
e.
06

15

J&IVINDIGÁGOES
- nova embalagem, utilizevel'para_procutos

rar
le,

earacta711Ê ,

de pOr ser formada a partir de um'
coro,tubular, falto em papel, papeliee oW.
miur ial-squivalante, e de canfiguraçio cilindrica, priametica ou outra,'
.
.
o
cog 'L
*/
po este
que recene internamenta um terro tambete tubUlar, ?•ito de pref;701poI LL, ' °

/70 vrons.451,

:5' '

i4 ' ihiffl
"Intl
,m1r/OW .02%,/
émi' • '
ia
'

t
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SMBOLOS NACLONA:S
LEI u.° 5 445, DE 28 r)E MAIO DE 1968
nesenho da Bandeira Nacional. em cbres
Desenho modular da Bandeira Nacionai
l'abela de Correspondência das Estrêlas e Estados

tiiuo Nacional
•

Parte para plano

— Partitura para orquestra. em g i R Maior
IVIsios
▪ Partitura para orquestra e tanto, nità
•

Música para Banda
▪ goetna

Desenho das Armak Nacionais. eeti e6ree
Desenho das Convenções heráldicas cias Amos Madona:ia

Maaeraho do Sélo Nacional

DIVULGAÇÃO N.' 1.050

PREÇO! Cr$ 4008

VENDA
Na Guanabara
Seçâo

4

de vendas: Av. Rodriguea Alves, U

Agência th

Ministério da Fazenda

atentte-se * pedidos pelo Serviço de Recobõlso Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

WT-Fillk/IM, 1

1

30 Ank

wito Tip . 41.4

90'

