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SEÇÃO
ANO 'XXIX — N9 58

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
'PORTARIA N9 045 DE 22 DE
MARÇO DE 1971
O Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, usando
das atribuições que lhe são conferidas e na forma do Código da Propriedade Industrial,
Resolve:-_
/Publicar a décima relação das Cartas Patentes que incidiram em caducidade' deacôrdo com os artigos números 60, 61 e 158 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei número 1.005, de 21 de outubro de
1969), salvo apresentação até 20 de
abril de 1971 do protocolo ou documento equivalente, relativo à, entrega tempestiva de comprovante do
pagamento das anuidades nas épocas
próprias.
Guilherme Hatab, Vice-Presidente
no exercício da Presidência.
Em 23 de março de 1971
Pedidos de Preferência
Sociedade Comercial e Imp. Hermes
S.A. (no pedido de preferência da
marca Lucerne — têrmo n 9 925.522).
— Indefiro o pedido.
Bic Ind. EsPeforográfica Brasileira
S.A. (no pedido de preferência da
Marca Emblemática — têrmo número 934.038). — Tendo em vista a
mstnifestacão contrária da Secretaria
de Marcas, indefiro o pedido.
Reconsideração de Despacho
W. Gebrim Tecidos S.A. (no pedido de reconsideração do despacho
que indeferiu a marca Baioneta —
Urino n9 302.985) . — Indefiro o pedido de reconsideração, mantendo, em
conseoüência o indeferimento do Cedido de registro — (têrmo n9 302.985).
Fábricas Germade S.A. (no recurso internosto ao deferimento da patente MI — têrmo n 9 158.222) .
A vista do mie consta do processo,
arquive-se o recurso oferecido por
Fábricas Ge rmade S.A. — 2) Expeça-se a carta-patente.
Diversos
Ind. Metalúrgica Gazola Ltda. (no
pedido de restauração da pat. MI
DP 1.467). — Indefiro o pedido.
Temistr cles Mais, (titular da patente lvrTJ n9 3.651) . — Declaro a caducidade da Pat. MU 3.651.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Edy Maria Mussol (no pedido de
cancelamento da garantia de prioridade requerida , pela firma Equipamentos Técnicos Artigos para Escritório Casa Standard Ltda-., como titular do têrmo 206.111). — Arquive-se o pedido por falta de cumprimento de exigência.
Otto Feita de La Roca (titular da
pat. MU n 9 4.466, no pedido de certidão). — De acórdo com o indeferimento.
Ind. Metalúrgica Tergal S.A. (titular da pat. MU n9 . — Arqri vese.
Itaesbra Ind. Mecânica. Sociedade
Ltda. (titular da pat. MU n9 5.806).
— Arquive-se, declarando-se a caducidade do MU 5.806.
Inds. de Chocolate Lacta S.A. (titular da marca Lacta — registro número 172.104). — Declaro a caducidade do R. n9 172.404, bem como de
sua respectiva prorrogação. sob o número 309.554.
Chesebrough-Ponds's Inc. (no pedido de averbação de contrato de exploração da marca Pond's Extract —
registro na 195.162) . -- Defiro o pedido de anotação e averbação:
Chesebrough-Pond's Inç. (nr. pedido
de averbação de contrato de exploração da marca Pond's registro rúmero 155.085). — Defiro o pedido de
anotação e averbação
Société Anonyme Frères (no pedido
pie caducidade da marca Vitry Frères
registro n9 2574312). — Considerando
que o registro n 9 257.312 está extinto,
pela expiração do prazo de proteção
legal. ocorrido em 14-7-1970. sem que
o seu titular tenha requerido, em
tempo hábil, a competente prorrogacão, perdeu objeto o pedidn de caducidade. ,
Laboratório -Químico Farmacêutico
Voros Ltda .(titular do registro rúmero 257.956) . — Em face do pronunciamento da Procuradoria e das
demais informações constantes do
processo. declaro a caducidade do R.
n9 257.956.
Weleda A. G. (titular do registro
n9 282.713 marca Scleron). — Em
face do pronunciamento da Procuradoria e das demais informações constantes do processo, declaro a caducidade do registro na 282.713.
Jolimode Roupas S.A. (no pedido
de caducidade da marca Dubarry registro 313.885). — Indefiro o pedido.
Novaquimica Laboratórios S.A. (titular do registro 332.907). —,Declaro a caducidade do. R. 332.907.

Byk — Gulden Lomberg, Chemische
Fabrik GMBH. (no pedido de caducidade do registro 240.642 marca Lira.
mid) — Tendo em vista o R. 240.642
este extinto pela expiração do prazo de
Siqueira, Gurgel & Cia. Ltda. (im- proteção legal, sem ter o seu titular re.-4
pugnante do têrmo n9 393.450 — mar- querido, m tmpo hábil, a competente
ca Pavão) . — Defiro a impugnação. prorrogação, nada há que providenciar,
Elizabeth Arden (South America) agora quanto ao pedido de caducidade
Inc. (impugnante do têrmo 438.431 — formulado às fls. 10-12.
marca My Love). — Indefiro a petiInstituto de Angeli do Brasil Produtos
ção de fls. 7.
Terapêuticos S.A. (no pedido de caciu.
Lkjaby (impugnante do têrmo nú- cidade da marca Vitalax registro nk.
mero 516.283 — marca Lejaby). — mero 216.565) — Tendo em vista que:
Indefiro a impugnação,
1) o pedido de caducidade mi tormula.
Air Reduction Company, Inc. (im- do ern 5 de outubro de 1966, quando
pugnante do têrmo n9 638.946 — mar- ainda se encontraav vigente o Regisca Arco) . — Ihdefiro- a impugnação. tro 216.565, com término previsto para
Kibon S.A. (Inds. Alimentícias) 16 de dezembro de 1967 — 2) nesse
(no pedido de caducidade da marca interregno, (3 anos), o registro se exGuri — registro 196.784) — Declaro tinguiu pela expiração do prazo de proa caducidade do registro n9 196.784 teção legal, não tendo a-seu titular re..
e respectiva prorrogação sob número querido a competente prorrogação, côn354 . 890.
forme informação de fls. 19 — verso,
Touring Club do Brasil (Sociedade considero prejudicado o pedido de cadaBrasileira -de Turismo) (no pedido de cidade, urna vez que nada há para deprorogaçâo da marca Touring Çlub do ferir ou indeterir, só me restando lamenBrasil registro 251.912).
tar o tempo perdido nos pareceres e
Mantenho o despacho de fls. 11, rara despachos de fls. 18 a 19 verso.
indeferir a prorrogação do Registro nkPerfumaria Lopes Ind. e Com, S.A.
mero 251.912.
(titular do registro 346.041 marca
Orféverie Christofle (titular da marca BêBê).
Declaro a caducidade do Registro naChristofle registro 296.697).
mero 346.041.
Declaro a caducidade do Reg. núNibbit Products Associdtion Lirnited
mero 296 . 697.
(titular do registro 353.766, marca ..
Sociedade Belfruta Ltda. (titular do NIBB — IT) — Declaro a caducidade
registro 338.960 marca Fruvavita).
do R. 353.766.
Declaro a caducidade do Registro nú'José Andreolli Netto (titular da marca
mero 338.960.
Chita registro 361.668 e Chita tênno
C H Boehringer Sohn (titular d ore- 361.699) — Declaro a caducidade dos
gistro 231.532 marca Cholipin) Declaro registros 361.668 e 361.669.
cl caducidade do R 231.532.
Laobratório Legrand Ltda. (titular da
Instituto de Qimica e Biologia S. -A. marca Tônico Cristine registro 290.452)
(no pedido de caducidade da marca Sé- — Declaro a caducidade do Reg. núdol registro 298.717) — Indefiro o pe- mero 290.452.
dido de caducidade.
Chas. Pfizer f, Co., Inc. (titular do
Comercial e lmp. Sico Ltda. (titular Imufort) — Indefiro o pedido requedo registro 343.005 marca SIGO).
rido.
Declaro a caducidade do Registro núCafé Centenario Ltda. (impugnante
mero 343.005.
da marca Café 1 9 Centenário de BotaAlcides Procópio Irmão Ltda. (ti- catú têrmo 432.019) — Arquive-se a
tu't3r do registro 363.281 marca Prc,.53- petição de impugnação.
pio Sport) — Declaro a caducidade do
Coluna S.A. Gráfica jogos e Brincpie.
R. 363.281.
dos (impugnante do têrmo 598.687
Moacyr Capello (titular do registro marca Cinderela) — Arquivo a impug365.487 marca Bucanero) — Declaro a nação.
caducidade do R. 365.487.
Cinesa Cora , Ind. e Exp. S.A. (tm.,
Movelar S.A. Ind .de Artefatos de pugnante do têrmo 579.312 marca SIMadeira (impugnante do térmo 514.325 nesa)
marca Movilar) — Indefiro a impugIndefiro a impugnação.
nação.
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ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PLRTICULARES

I, As assinaturas serão tomadas no D 1 N O transpirte por
vit aérea será contratado separada nente com a Delegacia da Empr. ,sa Brasileira de Correios e Telécralos em BraSilia. Esta poderá
se encarregar também de encamtnhar o pedido de assinatura ao
D (.N Neste caso, o assinante dlri Irá ao Dl. N o pedido de assina 'sura e o pagamento do valor
col respondente, fla forma do item
set uinte.

5) A remessa de valores para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
ap !cação, será feita ~ente por

~coal

BRA3ILis

Semestre•....

Cr$ 30,00 Semestre

FUNCIONÁRIOS

cnqii.e ou vaie postal, em favor
do Tesourwo do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegaea Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de tra..sporte, a Delegacia
Reg.onal da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a co7,tp4etar o encaminhamento ao destlnsretário ppr
outras vias, inftependentemente
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediank avisoprévio aos assinantes.
8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dieí
útil do mês subseqüente. O pedido

Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensall''
•...
semestral ou anual. O prazo 614
Ano
Cr$ 60,00' Ano .........
... Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sómente anual e não haverá trans.
txterior
r xterior
porte por via aérea.
Ano
Cr$ 50,00
Cr$ 65.00!Ano
outjeip
9) A renovação devera ser soPURTE AE R E0
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17,00 I Semestrai Cr$ 102.00 Anual ... Cr$ 204.00 e do porte aéreo VeRci,dos, serão
suspensos independergènente de
NÚMERO AVULSO
•
'aviso-prévio
- O preço do numero avulso figura na última página de cada
10) Para receberem ps__supleexemplar
mentos às edições dos 614ãos oficiais, 03 assinantes Ideverao solici- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
ee do mormo ano. • de Cr$ 0,01 por ano te de anos anteriores.

N. 637.063- S.A. F.B.C.G. - N. 679.555 - A - São Paulo AlparS.A. Fábrica de Bebidas Cardoso de gatas S.A. - Cl. 42.
N. 679.595 - A - São Paulo AlGouvêa - Cl. 38.
xpediente de 23 de março de 1971
pargatas S.A. - Cl. 14.
Ferci
ProN. 638.021 - Ferci
N. 679.621 - A - São Paulo AlMarcas Indeferidas
paganda S.A. -- Cl. 38.
pargatas S.A. - Cl. 42.
N. 638.047 - York Inds, York
A proteção reivindicaria não tem re- S.A. Produtos Cirkrgicos - Cl. 25.
N. 679.634 - A - São Paula Allação com a atividade do regueN. 646.899 - Cosiderpa - Cia. Si- pargatas S.A. - Cl. 14..
rente. indefiro o pedido de regis- derúrgica Paulista Cosipa - Cl. 32.
N. 679.678 - A - São Paulo Altro;
pargatas S.A. - Cl. 42.
N. 653.784 - Touring Touring
N. 679.689 - A - São Paulo AlClub do Brasil (Sociedade Brasileira de pargatas S.A. - Cl. 14.
. 493.343 - Icoplex - Icoplez
dúsiria e Com. de Luminosos Ltda. - Turismo).
N. 679.943 - Pescai - Ind. BraN. 657.178 - I V - Irmãos Vaia- sileira de Peixe S.A. Pescai - Cl. 32.
Cl. 2s.
berg - Cl. 38.
I. 606.214 - Safra - Safra S.A.
N. 679.944 - Pesco! Ind. Brasileira
N. 670.216 - Detrolar - Norma
Crélito, Financiamento e Investimento - Cordeiro de Carvalho - Cl. 38.
de Peixe S.A. - Pescai - Cl. 32.
CL 1.
N. 670.880 - Greystoke - Greys- N. 68.691 - Suvi-Suvinil S.A. In. 544.624 - Xarope Piloto -Cer- toke Greystoke Representações Im- dústria e Com. de Tintas - Cl. 38.
vejzria D. Amelia Ltda. - Cl. 41. portação e Exportação Ltda. - Cl, 38.
N. 683.693 - Suvinil - Suvinil
N. 583.352 - Canário - A.B.C.
S.A. Ind. e Com, de Tintas -Cl. 32.
N.
673.058
Odic
Produtos
VeRad o e Televisão S.A. - Cl. 38.
N. 683.694 - Suvinil Suvinil Soterinários S.A. - Cl. 19.
N. 591.527 - Marca Emblemática -- N. 625.456 - Lourenço - Casa ciedade Anônima Ind. e Com. de Tin011\ etti Ind. S.A. Ind. e Com. de Lourenço Com. e Ind. -S.A. - Cl. 1. tas - Cl. 38.
Mác tunas para Escritórios - Cl. 38.
N. 661.356,- Kicker - Ind. e Co- N. 683.695 - Suvin-Suvinil S. A.
N. 591.539 - Emblemática -- Odi. mércio de Ca:içados Arco-Flex 5, A. - Ind. e Com. de Tintas - Cl. 38.
veti Ind. S.A. Ind. e Com. de Má- Cl. 32.
N. 683.696 - Suvin - Suvinil S.A.
N. 663.348 - Brastemp - Brasmo- Ind. e Com. de Tintas - Cl. 32.
quinas para Escritórios - Cl. 38.
tor
S.A.
Empreendimentos
e
ParticipaN. 591.703 - Auto Locadora GauN. 686.287 - Eliângela - Cia. Elicha Ltda., A Pioneira - Auto Loca- ções - Cl. 32.
ângela S.A. Administração e Participadorz Gaucha Ltda.,'- Cls. 21 - 32
Aranha - Aranha ção - Cl. 32.
14. 678.234
49.
25 - 28
38
N. 687.757 - Aresta - Empreza
Engenharia Ltda. - Cl. 38.
Angará N. 678.797 - Novex - Novex Li- Técnica Construtora Aresta Ltda.
N .596.494 - Angorá
N. 687.789 - Aresta - Empraza
Adn inietração de Bens Ltda. - Cl, 38. mitada - Cl. 42.
N. 678.948 - Fibra-Flex - Ind. e Técnica Construtora Aresta Ltda.
N. 597.060 - Angará Angará
Adninistração de Bens Ltda. - Clas- Com. de Calçados Arco-Flex S.A. N. 688.485 - A - São Paulo Al.
Cl. 32.
se 2'8.
pargatas S.A. - Cl. 44.
N. 678.54 - (3lobe-Trotter - Ind.
N. 608.241 - Show de Ouro -- ABC
N. 688,486 - A - São Paulo AIe Com. de Calçados Arco-Flex S.A. - pargatas S.A. - Cl. 43.
Rad.o e Televisão S.A. - Cl. 32.
Cl. 32.
N. 611.826 - Buyon - Qu•rnica
N. 688.47 - A - São Paulo Al.
N. 678.956 - Trotter-Flex Ind. e pargatas S.A. -- Cl. 42.
Vali iey S.A. - Cl. 41.N. 634.538 - Emblemático - Semp Com. de Calçados.Arco-lilex .S.A. - N. 688.488 - A - São Paulo AICl. 32.
pargatas S.A. - Cl. 41.
Radio e Televisão S.A. - CI. 25..
SECRETARIA DE MARUS

1911

N. 690.63 - Telespring - Telespring S.A. Ind. Eletrônica - Classe •
n• 49.
N. 696.306 - Trezinho - Bazar 13
Ltda. -. Cl. 32.
N. 696.3:34 - Merkadão 13 - Ba.
zar 13 Ltda. - Cl. 49.
N. 699.896 - Guanaval - Guanaval Distribuidora Guanabara de Valodes
Ltda. - Cl. 32.
N. 644.445 - Crefisul - Banco Cre
siful Investimento S.A. - Q. 3.
N. 644.460 - Crefisul - Banco
Crefisu/ Investimento S.A. - Cl. 18.
N. 644.472 - Crefisul - Banco
Crefisul de Investimento S.A. Cl. 39.
N. 653.099 - B-M - Cia. Siclerúr,
gica Brigo-Mineira - Cl. 16.
N. 656.281 - Emblemática - Distilaria Macleans S.A. - Cl. 14.
N. 656.282 - Emblemática - Distilaria Macleans S.A. - Cl. 15,
N. 656.284 - Emblemática - Distilaria Macleans S.A. - Cl. 14.
N. 656.285 - Emblemática - Dia.
tilaria Macleans S.A. - Cl. 15.
N. 656.286 - Emblemática - Distilaria Macleans S.A. - CL 42.
N. 658.455 - Colorex - Cia. Vidraria Santa Marina - Cl. 38,
N. 658.463 - Emblemática - Restaurante Escandinavo Ltda. - Cl. 41.
N. 674.389 - Armour - Frigorifico
.Arinour do Brasil S.A. - Cl. 49.
N. 674.402 - Arniour - Frigori.
fico Arinour do Brasil S.A. - Cl. 27.
N. 674.418 - Armour - Frigorifico Arinour do Brasil S.A. - CI. 46.
N. 675,109 - Veta Cruz - 'Mús.
iria de . Linhas Centauro S.A. - Classe 28.
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NO 669.365 - Pic-Nic Confiança N. 625.424 - Grand Blanc - Cia.
- São Paulo AlN. 679.660 Vinícola Rio Grandense - Cl. 42 - Doces Confiança S. A. Com . e Ind.
pargatas S.A. - Cl. 32.
N. 685.789 - Jué - Miniaturas Juê (Indeferido em face do R. 317.391 - - classe 41 Indeferido em fuce
do R. 209.287 - Pic-Nic - ciassu
Grant-Scl. 42).
S.A. Ind. e Com. - Cl. 32.
N. 635.284 - Transportes Panex 41.
N. 687.783 - Aresta - ,Empreza
NO 669.805 - Cascatinha CMC Téciá-a Construtora Aresta Ltda. - - Expresso Bedin, Ind. e Com. Ltda. Cia.
Mineir ade Cerveja - classe 42
- Cls. 21 - 32 - 33 - 38 - (Ia- - Indeferido
Cl. 43.
em'face dos Rs. 409.104
N. 690.362 - Divinal - Divinal 401.697).
e 409.105.
N. 636.966 - Cinca - Cinca ConsDistribuidora de Vidros Nacional Ltda.
trutores e Incorporadores N. Cassar LiCl. 32.
Exigência
- Cl. 25 - (Indeferido em face
N. 690.363 - Divinal - Divinal mitada
do
R.
369.254
Sinca
Chambord
-N9 533.540 - Shell International
Distribuidora de Vidros Nacional Ltda.
Cl. 25).
Petroleum Company Ltd. - ApreCl. .33.
N. 644.394 - Do Indio - Raffo, Ir- sente procuração de acôrdo com o'
Divinal -Divinal
N. 690.369 Cl. 43 - (Inde(erido em art. 162, do Código e a prova do
Distribuidora de Vidros Nacional Ltda. mão Ltda. -.
face do R. 349.533).
pais de origem.
e-- Cl. 38.
N. 646.833 -- Bienamour - Doceira
Arquivem-se de acôrdo com o
N. 690.622 - Pão de Açucar - Pão e Buffet Bienamour Ltda. - CL 41 Art. 99 § 29 do Código:
de Açucar S.A . Ind. e Comércio
N9 163.701 - Quimica Ind. Come(Indeferido em face do R. 351.534 Cl. 28.
ta Ltda.
Amor - CL 41).
N9 647.928 - Javaes - Mercearias
N. 690.629 - Pão delAçucar
NO 398.248 - Dansk-Flama S. A.
Pão de Açucar S.A. Ind. e Com. - Javaes Ltda. - classe 41 - Indefe- Instituto de Fisiologia Aplicada.
rido e mface do R. 268.544 - Java
NO 401.167 - Geralartes CinemaCl. 46.
.
tografica Ltda.
- classe 41.
N. 690.630 - Pão de Açucar
N9 449.832 - Abbot Laboratories.
Pão de Açucar S.A. Ind. e Com. N9 658.828 - Beira Mar - Cia de
Cl. 48.
Seguros Souza Cruz - classe 44 N9 449.968 - Shell International
Teles- Indeferido em face do R. 345.698 - Petroleum Company Ltda.
N. 690.858 - Telespring
pring S.A. Ind. Eletrônica - Cl. 32. Beira-Mar - classe 44.
N9 462.987 - Ind. de Peças Para
Polimer
N. 698.042 - Brasitex
Tratores e Automóveis Ipesul LUL.1.
N9
495.540
Puritan
Philip
Brasitex - Polimer Inds. Químicas S.A.
No 465.446 - Casa Taurus Comi
Morris Incorporation - classe 44 - Importadora
Ltda.
- Cl. 38.
Indeferido em face do R. 355.965 N9 491.432 - Frigorífico Jaguary
Puritanos
classe
44.
N. 457.383 - Micro-IVIetalkrgica Ltda.
Metalargica Micro Ltda. - Cl. 49 N 9 663 . 040 - 'findo - Soc. União
N9 474.600 - Zambom Laboratorlos
(Por não atender ao disposto nos arti. de Lacticinios Ltda. - classe 41 - Farmacêuticos E. A.
gos 69 e 73 do CPI, Indefiro o pedido Indeferido em face dos Rs. 228.556 e
N9 495.552 - Henzil Mattei.
de registro requerido).
309527 - União - classe 41.
N9 500.259
Laboratorio Climax
N. 430.378 - Consultec - ConstilN9 665.325 - Philips - N.V. Phl- S. A.
tec Soc. Civil de Planejamento e ConNO 500.403 - Maria Helena Fran
sultas Técnico Ltda. - Cl. 50 - (In- lips'Gloeilampenfabrieken - classe
Chaves.
deferido em aedo R. 367.970 - Con- 44 - Indeferido em face dos Es. coN9
500.577 - Cinematografica Val.
221.140 e 329.213 - Philips Morris
sultec nàl'eft5.5 .
paraiso Ltda.
classe 44.
N' 502.361 - N. V. AmsterdamSche
iN. 427.1.4i0 - Bolsilivros - Luis
N9 665.327 - Philips - N.V. PhiHortal 3-11C1. 32 - (Indeferido em lips'Gloeilampenfabrieken •- classe 44 Likeurstokerij'T Lootsje Der Erven
Lucas Bois.
face dosWr 211.491 e 338.470).
- Indeferido em face dos Rs. 221.140
N. 429:535 - Coleção de Mistério e 329.213 •- Philip Morris - classe
N9 511.41v - Ind. Farmacêutica
O Santo - Luis Horta' - Cl. 32 - 44
Lessa Ltda.
(Indeferido em face do R. 334.060 O Santo - Cl. 32).
ConsulN .431.719 - Consultec
- tec Soc. Civil de Planejamentos e Cmsultas Técnicas Ltda. - Cl. 50 - (Indeferido em face do R. 267.970).
N. 458.260 - Consultec - Consultec S/C de Planejamento e Consultas
Técnicas Ltda. - Cl. 50 - (IndefeDE
rido em face do R. 267.970).
N. 473.691 - São João - Cia.
Agr9 cola e Ind. São João - Cl. 14.
N. 472.940 - Aviotur - Aviotur
Turismo e Venda de Passagens Ltda.
- Cl. 38 -. (Por não atender ao disDO
posto nos artigos 69 e 73 do CPI.
Indefiro o pedido de registro'requerido) .
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N. 575,726 - 'fres Azes - Tres
Azes Importação fi Exportação Ltda. Cl. 41 (Indeferido em face do Registro
259.207 - Três Azes - Cl. 41 para
frutas).
Vol . 55 (Págs. 1-292) Janeiro de 1971
N. 596.330 - Ouro Fino -- Vini.
PREÇO: Çr$ 10,00,
cola e Engarrafadora Ouro Fino S.A.
- Cl. 42 (Indeferido em face , do Registro 351.530 - Ouro Fino - para
cerveja).
N. 597.863 - Carnpeon - Protruitex
S.R.L. - Cl. 41 -- (Indeferido em
A Venda:
face dos Rs. 244.12-5 e 343.043).
N. 608.549 - Do Minho PetisNa Guanabara
queira do Minho Ltda. - Cl. 41 SeçAo de Vendas: Av. -Rodrigues Alves, 4
(Indeferido em face do Registro número 253.518).
AC::11cia 1: Ministério da Fazenda
N. 615.465 - Sonar - Telespring
S.A. Ind. Eletrônica - Cl. 25 Atendemos a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
(Por não atender ao disposto nos artigos 69 e 73 do CPI, Indefiro o pedido
Em Brasília
de registro reçueridõ) .
Na
sede
do D.1 N.
N. 617.909 - Contendas - Aguas
Minerais de Minas Gerais S.A. Hidrominas - Cl. 42 - (Indeferido em face
Conten& - .C1. '42) .
do R: 2è0.241
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N9 511.941 - Motormaster Ltda.
NO 516.230 - Granja Caçador Limitada.
N Y, 518.572 - Tecidos M. M. Limitada.
N , 521.757 - Bruno Balsimelli Netto.
N9 522.315 - Gervasio de' Assis Domingues.
N 9 526.812 - Shell International
Petroleum Company Ltd,
No 529.319 - Juan Sondermann.
N9 529.411 - Comi. Oliveira Limitada.
N9 530.417 - Geraldo C'.alfland
N9 530.819 - Rockwoolbras S A.
Ind. de Isolantes Tênno-Acústicos.
/V; 533.810 - Ipaterra Pavimentação' e Terraplenagem Ltda.
NO 534.721 - Doxa Publicidade Limitada..
N9 535.393 - Indueondor S. A.
Ind. e Com.
149 536.661 - Barolo S. A. VitiVinicola.
N9 537.716 - Katira Com. e Ind.
Limitada.
N9 538.737 - Laboratorios Prum'tost S. A.
N9 539.061 -- Ibesa Ind. Brasileira
de Embalagens S. A.
No-- 541.948 - Cia. de Hoteis Comodoro.
N9 542.999
José Horta Siqueira.
Refrigeração Jundial
N9 548.653
Ltda.
N , 550.747 - José Corrêa do Prado
Junior.
1\19 550.748 - José Corrêa do Prado
Junior.
N? 552.143 - Garema S. A. Ma
lhas.
N9 552.186 - Empresa Folha da
Manhã S. A.
1\19 552.187 - Empresa Fôlha da
Manhã S. A.
1\19 552.193 - Santa Cruz Cia. de
Seguros Gerai s.
No 552.262 - José Antonio Rangel.
NO 554.711 - Raimundo de Oliveira Dantas.
N9 554.848 - Amarelinho Associação
de Ajuda Mutua dos Motoristas S.
A.
N9 556.707 , - Sideral do Brasil
Liniitada
N9 559.464 - Calce e Leve S. A.
Auto Serviço de Calçados.
NO 560.110 - Gerson de Castro
Costa.
N9 561.279 - Promianto Importação e Com. S. A.
N9 561.607 - E. N. Bertachinl &
Pilhos Ltda.
10 562.215 - Armindo Fritsch.
N9 563.239 - Las-Pen Promoções
e Vendas Ltda.
N9 565.951 - Mozano Modas a
Confecções S. A.
N9 567.683 - George Netto Cine
Produções Ltda.
N9 568.237 - Cooperativa Central
Agrícola de Maua.
N9 568.300 - Promoções Financeiras Petrolíferas S. A. (FINAP).
N9 569.576 - Bei & Cia. Ltda.
No 570.577 - Lanches 1007 Ltda.
N9 570.869 - Federação dos Trabalhadores em Emprêsas de Cultural
e 'Artística do Estado de São Paulo.
N9 571.706 - Com. e Ind. de Confecções Montecobre Ltda.
Nç 573.153 - JeffeNon Propaganda
Limitada.'
N9 573.284 - Odesio Silvestre.
NO 575.571 -'-- Os-An Com. de Ferros Limitada.
NO 575.575 - Organização Agrícola
e Industrial Paulo Fariense Ltda.
N'ç 575.741 - Bar e Café Viduíse
Limitada.
N9 576.160 - Clube do Olimisinr,.
N9 577.554 - Cia. Agro-P(itoril
,,São Fernando.
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N9 577.783 - Distribuidora Comi.
le Pisos Plásticos Corvinil Limitada.
N 9 579.164 - Parou,: Aquática,
/ toyal S. A. Empreendimentos Imofilados.
Ni 581.274 - Ernesto da Silva Cai-iro.
N9 581.274 - Ernesto da Silva Cari airo.
1 eixo.
582.827 - Auto Mecânica Bra,
s lia Ltda.
N9 584.345 - Enga,rrafadora de Ale ml e Bebidas Limitada.
N" 585.484. - C. G. Camargo, Gualb lrto, Com. e Empreendimentos Lir itada.
585.702 - Ciai Brasileira de
R opas.
t\l' 585.989 - Empreendimentos da
13 n ia S. A.
149 587.023 - Piara Embalagens
da .
N9 587.023 - Plaza Embalagens
mitada.
Sr 9 587.413 - Teixeira, Caldas, Monte legro & Cia.
\19 587.491 - João de Andrade Leni a.
1(9 592.217 - CIM1G - Comarcial
Im p oitadora Minas Gerais S. A.
1 9 591.803 - Metalfrit Ltda.
1 Q 591.935 - Sorinco Soc. de Re-_
pre :entações e Intercâmb:o Comercia Ltda.
59 592.33 - Brasil Sa"atirours
e Turismo Ltda.
I“ 593.108 - Irmãos Oliveira Lim t .da.
1\ 9 593.419 - Ar-Pia IndUstria e
C ,Ltda.
N ( 593.625 - Continental Aerosol
Tc lica Ltda.
/V 596.435 - Imobiliária Atenas
Ltd...
N 597.288 - Confecções Fieltex
Ltd( .
N 597.920 - Soc. Marnito S. A.
Ni 598.999 - Setal Koppers Engenh- ia e Montagens Indúst rias S. A,
Ni 600.327 - Indústria e Comércio le Artes Gráficas Colorplex Limit'da.
Ni• 600.578 - Ouro Serviços Finr eiros S. A.
Ni.' 600.591 - Ouro Serviços Fina 'nros S. A.
N9 600.598 - Ouro Serviços FiTc, - cros S. A.
N9 602.680 - Editora TV Sul Limita,.a.
João Bruno. Leo603.793
na d.
N9 604.100 - Rino Publicidade
LtAa,
N9 604,242 - J. A. Oaigen.
Ni? 604.460 - Cia. Administradora
e Agi icola Capella.
N9 604 497 - O Girassol ArmariR.A.
a'
N9 305.886 - Feria Administração
de Btris e Representações Ltda.
N9 606.855 - João Bruno Leonardo
N9 307.734 - Daniel Anzanello.
N9 ;07.891 - Cia. Calçado Clark.
Aços Finos Piratin1
Nç (08.475
B. A.
N9 (09.070 - Nilo Santos Pinto.
N9 (09.072 - Nilo Santos Pinto.
N9 110.146 - Sairma Indústria e
Cornet io de Produtos Alimentares
B. A.
N9 (11.570
Panificadora Jardim
1Rochir ale Ltda.
N9 (11.943 - Costa Brava rlube.
No t12.060 - Hispamer Gráfica e
Editõrl Ltda.
N9 14.397 - Fornecimentos Industriais Fia Ltda.
N9 614.844 - Nestlé S. A.
No 6 TO .424 - Stania S. A. Artelatos ( e Metal.
No 6:4.873 - Unilever Ltd.
N9 6:'9.268
Gildo Flores.
I
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N9 631.236 - Soc. Comerciai e
Ineustiisi Brasweanica 'Ltda.
N9 631.362 - Shamsha Sin h.
N9 632.310 - Cobras A . i n go3 Domésticos S. A.
N9 634.233 -- MGL - Minas Gravações Ltda.
N9 63.026 - Patricio Gomez &
Cia. Ltda.
N9 635.027 - Patricio G'omez &
Cia. Ltda.
N9 635.364 - Unilever Lia.
N9 635.365 - Unilever Ltd.
Ni? f'l^ 177 - Comervas Aconcagua S. A.
Drogaria e FarmáN9 649.043
cia Popular Ltda
N9 653.524 --- Torrefação e Moagem Uirapuru Ltda.
lnP 656.399 - Televox Comercia!
S. A.
N9 656.949 - Michel Chaya Moghrabi.
N9 656.957 - Michel Chaya Moghrabi.
N9 656.973 - Michel Chaya Mogbrabi.
N9 660.725 - Laboratório Cangeri
Ltda.
Quen!ca InN9 661.173 - QIF
tercontinental Farmacêutica Ltda.
No 661.236 - Farrnagrícola S. A.
Importação e Exportação.
N9 665.649 - Yves Humblet.
N9 667.569 - Polenghi S.A. Ind.
Brasileira de Produtos Alimentícios,
N9 669.091 - Nova Galeria Futurista Comércio e Indústria S. A.
N9 670.805 - Madeireira Iratim
Ltda.
N9 670.997 -- Soc. Anônima Diário do Paraná.
Domus Gás S. A.
N9 671.646
Nç 671.655 Domus Gás S. A.
N9 671.664 - Domus Gás S. A.
N9 671.684 - Domus Gás S. A.
N9 674.162 - La Republicana
S. A.
N 9 675.118 - Bar e Café Can-Can
Ltda.
N9 675.480
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltda.
N9 675.486 - Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltda.
N9 676.211 - Shell International
Petroleum Company Ltd.
N9 676.675 - Mecânica Polares
Ltda.
N9 677.511 - Charles Arnold Gabell III.
N9 677.513 - Charles Arnold Gabell III.
N9 684.067 - Manoel de Souza
Sobrinho.
N9 686.989 - Cerâmica -Guara,niaçu Ltda.
N9 687.393 - Comercial Líder Limitada.
N9 690.010 - Unilever Ltd.
No 690.032 - 1Tn1lever Ltd.
No 690.034 - Unilever Ltd.
N9 690.035 - Unilever Ltd.
NO 690.171 - Zambon Laboratórios Farmacêuticos S. A.
No 690.172 - Zambon Laboratórios Farmacêuticos S. A
N9 690.877 - ComasVerolme.
Te 691.243 - Zambon Laboratórios Farmacêuticos S. A.
NO 691.244 - Zambon Laboratórios Farmacêuticos S. A.
NO 691.583 - Farbenfabriken Bayre
Aktiengesellschaft.
NO 692.094 - Guillermo
Ltda. S. A. Comercial e Industrial.
N9 693.280 - Mitsui k Co. Ltd.
No 693.289 - Mitsui & Co. Ltd.'
N9 693.290 - Mitsui & Co. Ltda.
N9 694.148 - Artes Westerley Produtos de Beleza S. A.
N9 694.4828 - Nelson do Carmo.
NO 694.871 - Nelson do Carmo.
N9 694.873 - Nelson do Carmo.
N . 696.511 - Cia. Quimica Novobrãe.
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N 9 630.007 - Noború Kakati.
I N o 697.307 - Farbe lfabriken Bayer
• ,
Comer.
•
NO 612.384 - Soe. Rádio Marconi
rial Paulista Ltda.
Ltda.
Nç 630.499 - Indústria de Peças
Ng 612.615 - Milani Cortina S. A.
rara Tratores e Automóveis Ipesul
Textil.
Ltda.
Nç 612.675 - Organização Arthur
NO 630.536 - Aidemario Ezequiel
Vieira S. C.
dos
Santos.
612.741
COPE
Consórcio
N9
6:30.558
Dicar Imóveis L1!
N9
Planejamento e Empreendimentos mit7da.
Ltda.
Nv 6a1.061
Emprêsa de TransN9 612.808 - H. Bianchlni S. A. , po,1;:as
umby Ltda.
Comércio e Indústria.
Nv O 1.133 • - Luiz Fernando BarN9 613.279 •- Oswaldo Marcucci.
N9 613.568 - Manchester Bebidas ros Cetta-Preta.
Ltda.
N9 631.248 - DNMB - DistribuiN9 613.635 - Elias Reis de Aze- dora Nacional de Materiais Básicos
vedo.
Ltda.
N9 613.657 - Max Fortran
N O 631.308 - José Pedroso de MoN9 614.727 - Elie Hirs,
risca.
N9 615.318 - Organização FerreiN9 631.310 - Cia. Riograndense
ra Indústria e Comércio Ltda
de Negóciqs S. A.
N O 615.693 - Cristaleira Inca LiNO 631.487 - Indústria de Suinor
mitada.
Ltda.
N9 616.393 - Daniel Gonçalves
No 631.722 - CIR. Nacional de
das Neves Junior.
Auto Peças.
N9 618.339 - Mimeografia UniverNo 631.997 - Cia. Nacional de
sal Ltda.Auto
Paças.
N9 618.383 - Sulriograndense CoN99 632.31'7 - Lojas Everest S. A.
mércio e Indústria Ltda.
N9 619.065 - Química Industrial
N9 632.537 - N. Gouvela ComérRubi Ltda.
cio, Representações, Viagens e TuN O 619.135 - Translima Ltda.
rismo.
No 632.605 -- Reliam S. A. AgenN9 619.686 - Philastolpho de Alciamentos.
meida.
N9 620.131 - Dinape Distribuidora
de Peças S. A. Comércio e Indús- Sá.N9 632.723 - Alfredo macio de
tria.
N9 633.026 - Soc. Imobiliária. e
N9 620.346 - Richard Erich Ce- Conta
bil Ltda.
bhardt.
NO 633.112 - Cabreuva EmpreN9 620.445 - Casas Senador Ho- endimentos
Imobiliários S. A.
das Ltda.
N9 633.428 - Pro - Serv. PromoNO 621.061 - Esimbras Empreene Servjeos de "r)ivulgacã,o Ltda,
dimentos Sociais e Imobiliátios Bra- ções
NO 634.115 - Produtos Quimido4
sil S. A.
N9 621.139 - Mencisa Engenharia Agm-e ., mna S A.
No 634,187 - Cia. Riograndense
e Pavimentação Ltda.
No 621.608 - Transparaná S. A. de Negócios S. A.
NO , 634.213 - Cia. Brasileira de
N9 621.782 - Photokind Aparelhos
Roupas.
Fotográficos e Científicos Ltda..
NO 634.375 - Móveis e Utilidades
No 623.242 - Produtora de Discos
Domésticas Ponto Certo Ltda.
Prodisco Ltda.
NO 634.441 - Borla Nicolaevskl.
N. 623.398
Eletrônica Marily
Ltda.
N9
N9 623.461 - Colmeia Assuntos trina.634.611 - Guillermo Bauer CoFiscais e Contabeis Ltda.
N 9 634.645 - B. T. Babbit IndúsNo 623.978 - Cinedistri Ltda.
tria Química S. A.
14° 623.980 - Cinedistri Ltda.
No 635.345. - Gráfica Dois CorNo 624.226 - Banco Leonidas Mo- regos
Ltda.
reira S. A.
N 9 635.470 - Torres S. A IndúsN9 625:272 - Front Feed EL A. tria
e Comércio.
Mecanizações Contabeis.
N9 625.276 - Frnnt Feed S. A.
No 635.599 - Associação dos
Mecanizações Contabeis.
Proprietários de Postos de Molas do
No 625.277 - Front Feed S. A. Estado de São Paulo.
Mecanizações Contabeis.
No 635.761 - Art-Mad IndústriaNO 625.637 - Setpres Gráficos e
de Móveis Ltda.
Editôres Ltda.
No 635.999 - Dione Maria NoNo 626.118 - Intercontinental R. I. gueira Veras.
Agro Peças S. A.
No 636.430 - Dr. Rodolpho Luis
NO 626.293 --- Curtume Sul AmeriMauês.
cano S. A.
Nç 636.48 - Perfumari Labas LiN9 626.869 - Confex-Bel 'Tecidos mitada.
e Confecções Ltda.
N9 626.885 - Wapsa Auto Peças
No 636.591 -- E'etro-Bell RepresenS. A.
tações Ltda.
N9 827.396 - Eleonore Maria
NO 636.899 -- Antôoio Agulhar.
Iohanna Goj ta n.
NO 636.955 sito Consultoria
NO 627.761 - Banco Holandes Uni- de Investimentos .3. C. Ltda.
do S. A.
NO 637.019 - Aeromig Ltda. InNo 027.766 - Mario Custódio Ro- dústria, Comércio e Importação Aerodrigues.
náveis de Minas Gerais.
N9 627.798 - Armando Piva &
NO 637.321 -- Jornal do Dia S. A:
Irmão Ltda.
N9 637.449 -- Abel da Camara
N9 627.996 - Bazar das Reginas
Martins.
Ltda.
NP 637.580 -- Instaladora TelefóN9 628.824 -- Murtinho Mendes
Gonçalves S. A. Indústria e Co- nica Anchieta Ltda.
No 637.702 -- Indústria Madeireira
mércio.
NO 628.834 - Bar e Café Sonha Paraense S. A. Impar.
Ltda.
NO 637.812 -- Interlar Turismo
N9 628.961 - Cine Corretôra de S. A.
Imóveis Negócios e EmpreendimenNo 637.813 -- Interlar Turismo
tos Ltda.
S., A.
N9 029.981 - José Oger & Cia.
N9 637.860 - Transportadora MiLtda.
nas Brasil Ltda.

a
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N9 638.090 - Grandes Marcas Internacionais S. A. Indústria , e Comércio de Bebidas.
N9 638.229 - Cia. Industrial Nordestina de Pródutos Alimentícios.
Imobil EmpreendiNO 638.356
mentos Ltda.
N9 638.469 - Amazontur Sete Mares S. A. Viagens e Turismo.
N9 638.784 - Ricardo Baralha Menescal.
No 638.861 - Alain Jaccond.
N 9 638.877 - Indústria e ComerCio de Bebidas Real Ltda.
No 639:244 - Fernandes Azevedo
Bebidas Ltda.
N9 639.610 - Armindo Fonseca.
No 639.617 - Antônio Coluccini.
No 639.734 - Standard Electrica
C. A.
NO 639.786 - Cia. de Represen=
tações e Negócios Promocionais.
N9 639.834 - Cia. Riograndense
.
de Negócios S. A.
No 639.852 - Destilaria 'Medellín
B. A.
NO 639.915 - Nicodemos Barreto
/ Ferragens S. A.
No 639.934 - Interplan Estudos de
mercados, Planejamento Industrial
Ltda.
No 639.938 - Marport Material
Marítimo e Portuário Ltda.
N9 640.051 - Pedro Cell.
No 641.377 - Comércio de Materiais para Escritórios Sertic Ltda.
No 641.582 - Eletro Mecânica
Arco Ltda.
N9 642-419
D.omus Brasiliensis.
NO 642.458 - E'letrônica Marizabel
indústria e Comércio Ltda.
149 642-.941 - João Abrão.
No 643.126 - Vilma de Souza Pedro.
No 644.252
Antônio Afonso de
Oliveira.
NO 644.352 - Antônio & Nelson
Ltda.
NO 644.497 - Construtora Melgaço
Mello Ltda.
(1 & NO
644.621 - Pucci S. A. Artefatos de Borracha.
No 644.673
- Wanderer Werke
Aktiengesellschaft.
69 644.692 - Mogens Fin Btellinger
. NO 644.742 - Ernprec Administração de Empreendimentos Ltda.
N O 644.793 - Amadeu Antônio Janini.
No 644.848 - João Pellegrini.
NO 645.021 - Eletrotécnica Lamary
Ltda.
N9 645.094
Tullio Catunda.
No 645.313 - Fditôra Monterrey
Ltda.
No 645.342 - Escola de Idiomas Liberty School.
No C45.495 -- Cia. de Desenvolvimento econômico de Paraná Codepar.
N O 645.502 - Adão Mello de Ávila.
NO 645.576 - A Serviçal S. A. Técnica e Comercial.
No 645.578 - A Serviçal S. A. Técnica e Comercial.
No 645.667 - LIder Cinematográfica Estúdios e Laboratórios Ltda.
N O 645.709 - Banco Brasão de São
Paulo S. A.
N O 645.934 - Ureia Produções Limitada,
N O 646.172 -- W g lter Santa
I Giz Gonzaga LindoNO 646.724
ao.
N9 646.756 - Tolla Impressora Limitada.
N o 646.845 - Restaurante Impar
Ltda.
No 646.938 - Antônio de Sanctis
Panela (Frei Celso de São Paulo,
O. F. M. Cap)
N9 648.192 - EPrpclima S. A. In,
klústria e Cornére,o
NO 648.24' - Aleidino Paulino
'Miar - Arquivem-$s os Processos.

SECRETARIA DE PATENTES
Expediente de 23 de março de 1971
Notificação
Picam notificados os requerentes abaixo mencionados, para comparecer a êste Departamento, a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final
e da primeira anuidade dentro do
prazo de 60 dias:
Privilégio de Invenção Deferidos
No 140.852 - Aperfeiçoamento em
Processo de Fabricação de Cloreto de
Amônio - Imperial Chemical Industries Limited.
No 151.388 - Composição Tipo
Emulsão e Processo para prepará-la
- 1 Colgate Palmolive Company.
N9 173.282 - Proceso para o Tratametno de Líquidos de Polpação.
Exauridos Weyrhaeuser Company.
N9 175.364 - Composição Inibidora de Formação' de Crostas de Sujeira - General Foods Corporation.
No 177.910 - Rexal Drug And Chemical Company -- Processo para Conduzir uma ração de ,Polimerização
contínua - Deferido 'com exclusão
de ponto 8).
NO 178.174 - Processo para ajabricação de novos compostos de condensação curáveis contendo nitrogênio - Ciba Societe Anonyme.
No 178.370 -- Processo catalítico
para a oxidação de olefinas em Nitrilas insaturadas e catalisadores para
êste fim - Refinaria e Exploração de
Petróleo União S. A.
No 178.517 Rolos Carregadores
de fios, com variação progressiva de
passo e de ângulo do fio, para uso em
caixa de estiragem para fibras têxteis
ou em máquinas semelhantes - Antônio Fabris.
No 178.550 - Lbredo S. A. Engenharia Comércio e Indústria - Nova
Máquina para Bater Cereais e ou-

tios - Deferido com exclusão do último ponto.
Cumpra AS Exigência Técnicai
No 164.,808 - Ainerican Cast Iron
Pipe Company.
No 173.158 - The Goodyer Tire &
Rubber Compan Y•
N9 175.158 - Sandoz Patente Ltd.
No 183.664 - The Bendix Corporation.
Exigências
No 182.011 - Camilo Vladimir Jurza - Apresente pontos característicos
de acôrdo com o CPI.
N9 167.798 - Francisco Lindner
Indústria e Comércio S. A. - Exclua
reivindicação o ponto no 2.
No 152.236 - Missifo Ballardini Apresente relatórios e pontos com títulos de acôrdo cem a natureza do
pedido.
N O 153.362 -- Amapa S. A. Indústria e Comércio de Embalagens Apresente relatórios e pontos coin 'títulos de acôrdo com a natureza do pedido.
NO 163.943 - ..Angel Lopez Piornos
- Apresente relatórios e pontos com
títulos de acôrdo com a natureza. do
pedido.
NO 175.441 - Companhia de Cigarros Sinimbu - Apresente relatórios
e pontos com títulos.
N9 172.278 - 'flector Afonso Mitta
- Apresente relatórios e pontos com
títulos de acôrdo com a natureza do
pedido.
No 173.015 - Papelaria União Limitada -- Apresente relatórios e pontos com títulos de a,côrdo com a na•
tureza do pedido.
Arquivem-se de acôrdo com o Artigo 145 uma yea que a procuração apresentada não atende ao
disposto no 4rtigo 162 do CPI
No 191.547 - Union Carbide Corporation.

TERRITÓRIOS FEDERAIS
•

ADMINISTRAÇÃO Et ORGANIZAÇÃO
ffividgação ar 1.0115
PREÇO: CR$ ane
.A VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodriguez Alves a* I
Agencia it

Ministério da Fazenda
Atendz .ze a pedidos pelo Serviço de ReeniMisn Poetai
/Etin Brasília
Na sede do 1).1.N.

e

••••••~1.0~1.

1~1~11141.

Março de 1971 1157
No 187.724 - Cocieté Anonyme An.
e J Citroen.
N9 187.932 - Cocieté Anonytne Ande Citroen.
N9 187.995 - The Goodyer Tire e4
Rubber Company.
N9 188.013 - Nicolas Reisini.
No 188.167 - Toyo Koatsu Industries Incorporated.
No 188.774 - Dente Bini.
N9 188.858 .- General Aniline 8s
Film Corporation.
NO 188.963 - Toyo Koatsu Inclusa
tries Incorporated.
No 189.051 - Textron Inc.
NO 189.052 - Textron Inc.
N9 189.305 - Chas Pfaer & Co
Inc.
No 189.833 - General Anilina, &
Film Corporation.
No 190.020 -- Eversharp Inc.
NO 190.256 --- Pirelli Societá Per
Azioni.
N9 190.257 - Pirelli Societá Per
Azioni,
No 190.258 - Pirelli Sor:teta, Per
Azioni.
No 190.464 - General Aniline &
Film Corporation.
No 190.700 - Chas Pfizer 8: Co.
Inc.
N9 190.897 - General Aniline &
Film •Corporation.
No 191.293 - Chas Pfizer & Co.
Inc.
NO 191.308 - Societé Anonyme
Andre Citroen.
NO 191.341 - Chas Pfizer & Co.;
Inc.
No 191.441 - Chas Pfizer & Co.:
Inc.
NO 193.158 - Societé Anonyme
Andre Citroen.
No 193.016 - -- Togo Koatsu Industries Incorporated,
No• 193.704 -r Societé Anonyme
Andre Citroen.
No 193.887 - Stanley Jay Sarnofr
No 194.008 - Stanley Jay Sarnoff
No 194.237 - Societé Anonyme
Andre Citroen.
No 194.238 - Chas Pfizer SI Co.
Inc.
NO 194.397 - Chas Pfizer &
Inc.
No 194.421 - .,General Aniline 85
Film Corporation.No 197.537 - Air Reduction Company Inc.
N O 197.540 - Kopuers -Com pany Ice.
No 197.541 - Atlantic Richrield
ComPany.
No 197.562 - Etablissements Roure Bertrand Fils & Justin Dupont.
No 197.564 - Ford Motor Com.
pany. •
NO 197.565 - The Goodyer Tire
& Rubber Company.
No 197.566 - The Goodyer Tire
• Rubber Company.
N9 197.579 - Librey Owens Ford
Glass Company.
No 197.583 - Pirelli Societa Peie
Azioni.
N9 197.584 - Pirelli Societa Per
Aziord.
N9 197.681 - Kangol Magnet Limited.
NO 197.682 - United States Steel
Corporation.
No 197.693 - Sankyo Company Limited.
No 197.705 - Librey Owens Ford
Slass Company.
N9 197.718 - Rohn and Haas Company.
No 197.720 - The Cash Regi ster
Company.
Kanegaluchi Boseki
No 1f17.726
Kaboattikti Kaisha.
No 197.727 - Librey Oweras Ford
Glaas Company.
No 197.743 - Eli Lilly and Company.
Kangol Magnet Lt.
No 197.752

mited„

s

•
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o de

_

Wallace & Tierum polialeeno
N 9 198.232 - Pittsburgh Plate Hoffmann-La Roche Co. Aktienge-' 'de
N9 197.754 - United Sta t es Steel
nan Inc.
sellschaft.
Glass
Company.
C oz .oration.
N9 201.297 - Gebruder Honsberg.
N9 192 234 - A H Robins CompaExigências
N 197.782 - Automatic Telephone ny Incohaorated.
No 201.311 - F. Hoffraann-La Ra8:,rio
'MetCompany Limited e Her MaN9 198.235 - Phillips Petroleum che Cie. Société Anonyme e P. Hoffmann-La Ftoche ti Co. Aktiengeje 17'13 Postmaster General of Great Company.
N 9 178.311 - Hans Gummersbach
- Apresente relatorios e pontos com
E
N . 198.261 - LandbouwWerktulgen sellsehaft.
A
merican
To201.312
P.
Hoffmann-La
Ra'
N
9
ta° 197.784 - British
títulos de ,acórdo com a natureza do
- En Machinefabriek H. Vissers
che & Cie Société Anonyme e F. Hof- pedido.
la: r g Company Limited.
N. V.
fmann-La
Roche
&
Co.
Aktienge197.791
F
Hoffmann
La
RoT9
N9 198.262 - Landbouwwerktuigen
N9 174.759 - Raymundo Pereira
ei & Cie Société AnonYme•
- En Machinefabriek H. Vissers sellschaft.
de Paula - Apresente relatórios e
Société
Des
Forces
No 1'17.792
N. V.
Continental
Can
201.313
N9
pontos com títulos de acordo com a
et ! tel iers Du Creusot.
N9 198.322 - Boots Pure Drug Company Inc.
natureza do pedido.
N' 197.793 - E R Squibb & Sons Company Limited.
No 291.314 - Union Carbide CorII c.
N9 198.335 - Mcdowell-Weliman gora tion
Na 1'75.439 - Armações de Aço
N9 197.800 - Hooeker Cheinlea.11 Enaineerin g Company.
Beecham Incorpo- Probel S.A. - Apreaente relatórios
Isr 201.316
C ;rooration.
N9 198.344 - Delalande S. A.
com títulos de acordo com a natureza
ration.
N° 197.305 - Automated Packaging
Burroughs Corpora- do pedido.
N9 201.545
249 198.345 - Combustion EngineeC rport,..tion.
Hon.
rina Inc.
Na 175.555 - Wilson Pacheco de
No 198.205 - Federal Mogul CorN9 193.346 - Controls Company
N9 201.346 - Huyck Corporation. Souza - Apresente relatórios e ponp( ration .
of America.
No 291.347 - Applied Power 'In- tos com títulos de acrardo com a naN" 108.211 - Thhe Goodyear Tire
N9 3aa.347 - B DSocieta In Ac- ch etries Inc.
tureza do pedido.
& Rabber Company.
coma:adita Semnlice Di Enzo Serag1? 201.502 - L. Givaudan & Cie.
N9 172.977 - Malharia Yamato
ta° 198.231 - International Fia vors mai e Ariosto Seragnoll.
Ltda. - Apresente relatórios e 'ponSociété Anonym e.
& Fragrances Inc.
N9 198.349 S D Societa In AcN 9 201.506 - Tetra Molectric Li- tos com títulos de soara° com a naNo 197.817 - Artur Fascher.
comandita Semnlice Di Enzo Serag- mited.
tureza do pedido.
N9 .197.818 - Baxter Laboratories nall e Ariosto Seragnoli.
N9 201.507 - Tetra Molectric LiIr c.
Diversos
N9 198.350 - B D Socaeta In Ao- mited.
ar 197.843 - Westinghouse Auto201.508 - Tetra Molectric Licomandita Semolice Di Enzo Serag- miN9
in >tive Air Brake Company.
ted.
N9 212.744 - Pechiney - Progil,
N 9 197.844 - Phillips Petattaum non e Arito Seragnoli
N9 201.648 - Librey-Oowens Ford Soeieté pour le Developpmement et
N° 198.376 - Union Carbide Cormpany.
Class Company
Ia Vente de Specialites 'abaniques. 197.869 - Bureau de Recherches poration.
N9 201.679 - Huyck Corporation. Arquive-se pelo não cumprimento da
N9 198.537 - Ing C. Olivetti &
G ,ologiques et Miniers.
C S .p.A
N9 201.680 - A H Robins Comrrany Portaria n9 37 (art. 132, do CPI.)
NT9 197.889 - The Hoover ComN9 198.545 - Hoffman-La Bo- Ir corporated
Foram mandados arquivar os
pi ny.
che & Cie Societ a. Anonvme e F.
N 9 202.959 - Pierre Enimanuel
nTo 197.893 - British-American To- Hoffirana-a,a Rochhe & Co. Aktien- Eugene
processos abaixo de ao:1rd° com
Jean
Bogaert.
las eco Company Limitei.
o art. 145, uma vez que a proc araeaaellschaft
N? 202976 - Som Corporation.
go 197.895 - The Bendix Corpoção apresentada não atende ao
ComN920
3.129
Fbrd
Motor
N9
198.628
Tanabe
Seiyaku
Co.
Pa
disposto no art. 162 do CPI.
pany.
Ltd.
197.896' - Phillips Petroleum
N9 203.133 - Shing-u Sholco Ltd.
Na 190.831 - The Standard 011
INT 9 198.629 - Artur Fischer.
Cc mpany.
N9 203.160 - Ford Motor Com- Company.
N° 198.636 - The Gillette Comq9 497.897 - Union Carbide Corpany.
N9 189.162 - ee4am Group Lipany.
pc ration .
N9 203.172 - Liybbey-Owens-For mited.
N9 198.641 - Caterpillar Tractor
a9 197.926 - F. Hoffmann-Lu RoCompany.
ch & Cie Société Anonyme e F. FM- Co.
N9 191.043 - Ford Motor ComN9 204.900 - F. Hoffmann-Lo RoN 9 198.713 - The Bendiz Corpofn ann-La Rache & Co. Aktienge.0 a,
che & Cie. Société AnonYm ee F. pany.
ration.
se lschaft.
Floffmann-La Roche & Co. AktlenNe 198.712 - Perstorp Ab.
N9 191.044 - Mino% l'op l Works
a9 197.927 - Union Carbide CorN9 198.713 - Union Carbide Cor- Peselischa ft.
Inc.
poration.
N9 204.901 - F. Hoffmann-La Roporation.
N 9 191.803 - Socleté Anonyrne
:a9 197.953 - F. Hoffmann-L.
che
&
Cie.
Société
Anonyme
e
F.
No 198.714 - American Aniline
D. B. A.
B.offmann-ta Rocha & Co. Aktien..
& Cie Sodrété Anonyme e F. Prodcts Inc.
N9 192.161 - Hasegawa Gear Works
ffrnann-La Roche & Co AktienN9 198.721 - The English Electric 'asellschaft.
Limited.
ge ;ellschaft.
Company Limited.
Na 204.^02 - F Hoffinann-La Ra'ao 197.955 - The Goodyear Tire
N 9 192.387 - Libbey-Owens-Ford
N9 198.722 - 'The English Electric che & Cie. Société Anonyme e P.
& Rubber Company.
Glass Company.
.Company Limited.
Hoffmann-La
Rocha
&
Co.
Aktien. ,7 9 197.956 - Sun Oil Company.
N 9 192.722 - Western Electric
N9 198 727 - Cosden Oil and Che- aesellschaft.
:V 197.960 - Westfalische Meta!!
Company, Inc.
9
N
204.903
F.
Hoffmann-La
Romica! Co.
Inaustrie Kg Hueck & Co.
N9 192.914 - Caterpillar Tractor
No 198.730 - Phillips Petroleum cha & Société Anonyme e Ti.
:29 197.982 - Eli Lilly and ComRoffmann aaa R,oche & Co. Aktien- Co.
Company.
pa w.
Na 193.323 - Laboratório Nacional
N9 198.751 - Phillips Petroleum aesellsehaft.
197.991 - Phillips Petroleum
N9 204.904 - Caterpillar Tractor de Engenharia Civil.
Company.
Cc mpany.
N 9 198.752 - Phillips Petroleum Co.
19 198.036 - PhilIips Petroleum
N9 193.324 - Laboratório NacioNa 204.916 - Libbey-Owens-Ford
Company.
Oc npany.
nal de Engenharia Civil.
Company.
N9 198.754 - Burroughs Corpora179 198.036 - Phillips Petroieum tion.
Na 204.924 - General Motors CorNe 196.600 - D. J. Reynolds Toporation.
Co npany.
bacco
Company.
N9 198.755 - Phillips Petroleum
Na 204.930 - Union Carbide Corlre 198.037 - Phillips Petroleum
Company.
poration.
Co npany.
Na 197.192 - John Labatt LimiN9 204.931 - The Standard Oil ted.
219 198.038 - Phillips Petrcleurn
N9 198.756 - Philips Petroleum ‘aompany.
Co npanY.
Ne 197.193 - AOF Industries, Inc.
Company.
2'9 198.042 - Cigarette ComponenN 9 198.789 - The National Meai
Na 204.932 - Phillips Petroleum
N9 198.863 - Snam Progetti
tes Limited.
Company.
Company.
S.p.A.
11 9 103.043 - Pirelli Societa per Register
No 198.791 - Union Carbide CorN9
205.226
Pneumatiques
Coout• oni
Na 199.059 - Koppers Company,
poration.
°how Manufacture et Plastiqueskle1' 9 1)8.045 - blagrini-Fabriehe
Inc.
N9 199.815 - Congoleum-Nairn ber-Colombes.
Rh fite Magrinf-Scarpa e Magnano Inc.
Na 205.560 - Boyd Package Tresli
N9 199.075 - Rheem International
M. S. M. S.p.A.
Inc.
le 198.838
Ford Motor Compa- Systems Inc.
1 9 198.066 - The National Cada
ny.
Pe 'tater Company. Ne 200.268 - Illinois Tool Works
N9 198.922 - General Motors Cor- REPUBLICAÇAO: PRESIDENTE - Inc. Arquivem-se os processos).
1' 9 198.079 - Société Anonyme D. poration.
SECRETARIAS E SERVIÇOS
B. A.
N9 198.926 - Phillips Petroleum
REPUBLICAÇAO: PRESIDENTE Owens-Corning Pi1 9 198.080
D.O. de 22 de março de 1971
ComPany.
SECRETARIAS E SERVIÇOS
b ias Cornoration.
Ne
198.927
Ford
Motor
Coml' a 198.091 - roshitomi Pharma- ~V.
Em 23 de março de 1971
cer tical Industries Ltd.
.D.O. de 19-3-71
N9 198.950 - Sterling Drug Inc.
7 198.123 - F. Hoffmann-Da RoNotificação
N9
198.952
Francesco
Steftenini.
c'h e & Cie. Soclété AnorkYlne e P.
Expediente de 28 de março de 1971
N9 198.988 - Standard Pressed
Ho fanann-La Roche & Co Aktien- Steel
Co.
Ficam
notificados
os
requerentes
ge^ tlischaft.
Pedido de Preferéncir
iit9 109.910 - Chas Pfizer & Co.
abaixo mencionados para comparecerem a este departamento, a fim
1` 9 198.125 - Atlantie IRAeldield
SW Industries Inc. - No pedido
900.088 - Gruppo Industriale
Cr). 'Ipany.
de efetuar o pagamento da taxa
final e da primeira anuidade den- de preferência do tèrmo n9 874.440
1' Q 198.128 - Weatinghentr* Ale Giumwe Viseonti Di Modrone S.p.A.
lê 950.142 - United Shoe Machirompa.ny.
- marca Stonite (Em face do patro do prazo de 60 dias:
recer da secretaria de Marcas, a Mi1' 198.12'7 - Huyck corporadoat. nery Corporation.
lhas 19. defiro o pedido de preferênle rivi l égio de Invencãri dcfcrido
a ° 198.134 - Z X Squibb & Nora N9 900.751 - Japan Exlan Comcia de fls. 11/14. nos termos do arpany Linilted.
ine.
12?.161 - processo rara re- tigo 152 do Código da Propriedade
lê 901.165 - F. 11°f:finar. , '
::\ 9 1 98.286 - ii.e.okopai geio ;O.
Anonyme e F. ticulação ou cruzamento d ligações Industrial).
saitui.
'-4131 ih INC. Société
t
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Notificação
Fica notificado o requerente abaixo -mencionado a comparecer a
êste Departamento no prazo de 60
dias, a fim de efetuar o pagamento
da taxa final para que seja expedido o certificado:
N9 643.421 - Fumagalli S.A. Indústria. e Comércio.
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
valer fica notificado o requerente
abaixo mencionado para comparecer
a êste Departamento, a fim de efetuar o pagamento da taxa final,
dentro do prazo de GO dias, contados da data em que' tiver expirado aquêle prazo de recurso:
Camas Deferidas

M 663.399' - 13 de Maio Bazar 13 Ltda. - Classe 24 - Registre-se com exclusão de bandeiras,
flâmulaa e máscaras).
Marcas deferidas
N9 467.753 - Garbo - Lojas Garbo Roupas S.A. Classe 8 - (A
proteção reivindicada não tm rlacao
com a atividad da rquerente. Indefiro o pedido).
N9 596.723 - Glicotetrarnina Laboratórios Josolin Ltda. - Classe
3 - (Indeferiaa presente processo
por ter enefada- fera do prazo regulameptar).
Cumpra-1:g art. 73 bem como sua
inscrição no C. G. C.
N9 629.398 „a-, Cadore Ind. e Com.
de armações-de óculos Ltda.
N9 688.202 - Planbrás Cia. Brasileira de P'anejamentos Engenharia
Com. e Ind.
N9 696.837 ML Auto. Mecânica
'aLtala. - (Apresente novos exemplares
excluindo das etiquetas automeeânica: e da reivindicação das artigos
cubos de placas de embreagem, pinhões, silenciosos por não constituirem partes do motor).
F,xtgênciaá
N9 349.659 - Socieétéé des Usines
Chimiques Rhone-Poulenc. - (Apresente procuraçãa com poderes para
receber citações judiciais sem citar o
Decreto-lei).
N9 585.693 - Procida Produtos Chimigues Industries et Agricoles (Apresente novos exemplares discriniinando os artigos e cumpra o que
determinam os arte. 81-96 -§ 5 9 e 162,
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tato com o rosto, cartuchos e caixas
para máscaras contra gás e respiradores e preste esclarecimentos quanto
às montagens ofálmicas e partes das
mesmas tendo em vista a cl. 10, cumpra,o art. 71 do CPI e junte procuração nos Vermos do_art. 162 do CPI).
N9 643.251 - Deere ai Company (Apresente novos exemplares excluinc
do motores de combustão, separadores de joio, moinhos de martelo, secadores para colheitas, bombas para
pneumáticos, plainas, discriminando
implementes para a agricultura e
terraplenagem e a- manipulação de
tornos. Cumpra o art. 81 do CPI e
junte procuração nos têrmos do artigo 162 do mesmo códice).
No 541:435 - Osterreichisches Institute Fur Haemoderivate Gesell
Schaft MBH - (Cumpra o disposto
no art. 81, Decreto-lei 1.005).
Kartho S. A. Importadora e Distribuidora - titular do têrmo número 641.594 - (Promova o requerente, a autenticação de fotocópia de
fls. 13) .
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o do têrmo n9 645.113) - (Promova
a requerente, a autenticação da fotocópia de fls. 25).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo n 9 645.115). - Promova a requerente, a autenticação da
fotocópia de fls. 15).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo n 9 645.123 - (Promova a requerente, a autenticação da
fotocópia de fls. 21).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têm() no 645.124) - (promova a requerente, a autenticação da
fotocópia de fls. 17).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - '.No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do termo no 645.125 (promova a requerente, a autenticação
da fotocópia de fls. 16).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo n9 645.127) - (Pra-

REGISTROS PCBLICOS
DECRETO-LEI N 9 1 000 - DE 21-10-1969

a firma depositante).

N. 673.175 - Laboratório Neomed
Ltda.' - (Apresente os seguintes documentos autenticados:
a). taxa de licença p/localização
referente ao exercíciq de 71;
b) licenciamento do produto, eis
que o de fls. 5 é referente ao pedido de concessão;
Promova a alteração na razão social
de Ltda. para S. A.
N9 418.487 - Arnold Und Stelzenberg GMBH - (Apresente novos
exemplares excluindo partes integrantes das mesmas feitas de metal, tais
como telas de coberturas, rõscas, elos
fixadores, internos, externos e pinos
de'' rascas por constituirem parte das
partes integrantes (classificados pela
matéria prima respectiva. Cumpra o
art. 81 do CPI e art. 162 do mesmo
código.
N9 519.694 - ESB Incorporated (Apresente novos exemplaras excluindo petreches nava máscaras e
respire:dr:os em -forma de fornos de
tecido envolveudo as paites era.con

mova a requerente, a autenticação da
fotocópia de fls. 15).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo no 645.136 - (Promova a requerente, a autenticação da
fotocópia de fls. 51).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo no 645.137 - (Promova a requerente, a autenticação da
fotocópia).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do termo no 645.138 - (Promova a requerente, a autenticação
da fotocópia).
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo n 9 645.140 - (Promova a requerente, a autenticação da
fotocópia.
Kartro Ceteco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
anotação de alteração de nome para
o seu do têrmo n 9 645.141 - (promova a requerente, a autenticação da
fotocópia).
N9 694.231 - Frita Lehment Cumpra-se o art. ,81 e junte-se procuração de acerdo com o art. 162 do
CPI.
NO 696.077 - Construtora Beter Limitada. - Comprovem-se o licenciamento do produto no SNFMF e o número de inscrição uo CGC) .
No 635.906 - Companhia de Calçados DNB - Autentique os documentos de fls. 26-27. .
No 636.191 - Spumar Espuma de
Nylon S. A. Ind. e Com. - Autentique os documentos de fls. 18.
No 636.198 - Spumar Espuma de
Lylon S. A. Ind. e Com. - Autentique o documento retro e apresente
procuração para o assinante de ferlhas 8) .
No 661.304 - Confab Cia. Nacional Forjagern de Aço Brasileiro. Autentique o documento de fls. 13).
aro 594.158 - Procida. - Cumpra
a depositante, o que determinam os
arts. 81, 96 § 59 - 162 apresente novos exemplares discriminando os , txtigos e retira das etiquetas e da característica os dizeres Sauve Garde
° Reccates e a expressão genenica).V
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Secelo de Vendas: Avenida RoM4ties Alves, 1
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Atende-se a pedidr a ode Serviço de Reemi>014) Postai,
FJVi

Na

BRASILIA

seale

do DIN
01.17,1.

.• o tio 1571

1 1:9

Diversos

casa Nunes Martins Ltda. - No
pedido de cancelameto de transferência do registro n9 85.168.
1 - De acardo com o pronunciamento do Sr. Procurador-Geral, defiro o pedido de fls. 36-37, formulado por Casa Nunes Martins Limitada, para determinar o cancelamento
da transferência da marca Ocidental
em favor da Indústria de Cerveja
e Bebidas Ocidental Ltda.;
2 - Quanto ao pedido de fls. 34,
aguarde-se comprovação pelas partes
do direito à marca em cauSa.
Immuno S.A. Produtos Biológicos e
Químicos - no pedido de caducidade do registro n9 271.164. - 1 A vista do que consta no processo,
defiro o pedido de fls. 7/8 formulado por Immuno S.A. Produtos Bica
lógicos e Químicos e declare a caducidade da marca Arnuno.
Imm.uno S.A. Produtos Biológicos
e Químicos - No pedido de caducidade do registro no 318.401 - (declaro a caducidade do presente registro de n9 318.401, em face do parecer
da Divisão Jurídica).
Banco Nacional de Minas Gerais
S.A. - No pedido de transferência
para o seu nome do têrmo n o 557.858
- (Indefiro o pedido de anotação
de transferência, tendo em vista que
a proteção reivindicada nos exemplares não tem relação com a ,tividade daacessionária, de acerdo com
e art. 49 do seu Estatuto.
Arquivados por falta de pagamento
da Taxa Final
NO 566.879 - Fabrica de Macarrão
e Conservas Massas Ltda.
No 605.916 - Bares Ustrinta Ltda.
Arrozeira Capito LiNo 638.075
mitada.
No 626.328 -- Lagoma, Comércio e
Importação de Rolamentos Ltda.
N9 652.875 - Distribuidora de Bebidas Leopoldenses Ltda.
N9 656.873 - Anbra Comercio de
Papelaria Ltda.
•
No 660.616 - Argraicon Artes Gráficas Ltda.
No 664.851 - Embalagens e Artes
Gráficas Walansil S.A.
INIq 668.115 - Móveis Casa Nunes Ltala.
No 671.531 - Álamo Artes Gráfi
cas Ltda.
No 673.848 - Cate e Bar Valdevez
Ltda.
No 675.284 - Indústria de Rações
Taurus Ltda .
No 675.555 - Brasil Extrativa S.A.
No 678.158 - Drive ia Lanches
Joe's Ltda. '
1%,P? 676.937 - Mercapel Mercado
dc Papéis Ltda.
No 677.706 - Dilipa Distribuidora
de Livros e Papelaria Ltda.
No 678.868 - Instaladora Predomínio Ltda.
No 681.647 - Petengy Importadora e Cemercial de Peças Ltda.
g? 681.726 - Tyresoles do Rio de
Janeiro S.A. Regeneração de Pneus.
N9 684.735 ---,Ind. de Congelados
Sacy Ltda.
No 684.736 - 684.738 - Indústria
de Congelados Sacy Ltda.
-.49 686.447 - Lacsul Laticínios
Sul Ltda.
N9 689.093 - Cartonagem Itala
Ltda.
NO 692.295 - Matien, Matadouro
Industrial de Governador Valadares
S.A.
9, 697.033 - Orfabi Publicidade
-Artes Gráficas Brindes e Folhinhas
Ltda..
N9 723.654 - Drogavet andústria
e Comércio Ltda.
" Air uiem se os processos.'
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEL)IDOS
DE F='!RIVILGIO

L
l'ÉdiM0 D o 17y.e35 de 24 de fevereiro de 1966./

'Requerente: ANTONIO BLASQ.UES INFANTE e LIDO 3ERENI./SIO PAULO./
grivilázio de Invenção: MOEDOR DE LEGJMES./

PERRO 9 177.435 de 01 de março de 1966.
hr

Requerente: AKTIENOESELLSCHAFT BROWN, BOYER/ & CIE Wrg.
vilegio de invenção: "DISPOSITIVO PRENSADO PARA ERICLEOS MAGKETWNW

Reivindicacões./
3. -

DE TRANSFORMADORFS E BOBINAS DE REDUÇÃO gcs1

Moedor de legumes, compreenaando recipiente tronco-cá-

JUGOS DISPOSTOS 01 PORRA DO ESTRÊLAn

invertido, caracterizado pelo fato de se apresenta; o filado pre-

REIVINDIOACAM

Nferivelrsente poligonal, com pluralidade de orif/cioe conformando crivo

1 - Dispositivos prensado pare nucieos magneticos ch

eque se eleva na forma de cone, portador, no centro de bucha livremente
tetravessade pela extremidade da alavanca terminada por cabo, sendo que

transformadores e bobinas de redução com jugos dispostos em somas de

ND ramo inferior da referida alavanca apresenta hálice ou sapata recmr-

estrç;la, caracterizado pelo fato de se constitair por chapas termina*

toada que pelo giro opera junto ao crivo, por suas bordas, previste aba

de jugos dobrados angularmente em forma de estr;la, cuáaS pernas se

itlevada junto arjeriferia./

encontram cada veo em um dos jugos Umbela dispostos em forma de 8~41

Ponto na 1 do total de 3 pontos epreeentados./

Ia, sendo comprimida no eentido da bissetriz.
Reivindica-se prioridade do pedido correepondente Opa
citado na Repartição de Patentes na Sulsa sob

O

A Q 3129/65 de i de /

março de 1965.
Ponto n o 1 do total de 8 pontoe apresentadoPe,
4 8 10 4' 9 1

4' 1

S..
13

tr1G.

TERMO n o, 177.341 de 24 de Fev e- rgiW de 1-0.66
Requerente: NUMANCIA-INDUETRIA E cOMERCIO PE ARTEFATOS DE MADEIRA LIDA! SIO PAULO
ji iprivilágio de Invenção "NOVA cowsTiruiçlo 8( NOVEL CONJUGADO"
Milalfuta=
. "MONA OONSTITWI00 EM NOVEL CONJUGADO% caracterizado por ter mon

r tedo stbre uma base plana, inicialme4e, uma peça prismática de base retas

52

pular. livre internamente e cuja parte Prontal forma uma porta articulada
.na parte inferior, sendo que nasua face externa tem diposta duas h a' stes- •
articulas que se embutem parcialmente e que servem de puxadores e de pés-

TERMO No 176.005 de 21 de março ao loe

do ap4lo; e por ter montado na superficie interna da porte um sofá-cama,-

Requerente: ANTÓNIO WIRTH

respectivos braços, e o qual é dotado do uma articulação que possibi' gata a sobrepo'sição do encISsto ao assento a fean de ser permitido o seu eg

Privilegio de Invenção: 0APERFEIÇOAMENTOS EM CUPELINS PARÁ PUNDIÇI01

COM

'eutimento na Pegai

41

REIVINDIOACDES

Por sor o eesento-provido de duas barras inferiores,

articuláveis, que atuam como puxadores e pile de apto.
kaWto n o 1 do total de 5 pontoo apresentado.

SIO PAULO

- Aperfeiçoamentos em chapelins para fundição, caracterizaJos por compreenderem essencialmente o chapelim prOpriemente dito, sendo ok
tido a partir de peça ánica, peça esta sohdo formada por uma tira alongada,
com as suas extremidades providas de áreas Circulares, sendo que, a referi.
da tira, é subdividida era tres trechos, dos quais, os laterais dobram-se pa
ga baixo ficando junto as áreas circulares, enquanto que o trecho Central ir
forma o núcleo do chapelim, núcleo ;ate que poderá ser em formato achata~
ni arredondado.
Ponto n* 1 do total

FIG.1

de

2 pontoe apresentados.

,
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~10 /11* Witge5 de 17 de £40~0 de 1400-ki
410~.4 ~10 RIA.1~,/SR0 NOW./

4400 se 7411.4~- UM NOtO 0440AMORA OR •wee.~:

I" 177237 de 17 de refflaffe de 19 66 4 .
Mquerentee JOSt ANTONIO VIEIRA AMARAL./SAO PALCO4
Pr1c114glo de InvenOot PROTETOR ÇORTRA CHUOIS API1JA1/ dR

1 O* nomo oirembador ou deplieRdor„ emera~19ARb Or
eMs~deb émeehe galmertte ume ~Aba, prefet{ralmente reSewegIRr t de/
teteeftei rtsgdo, com suas parteilatereis fechadas, tendo Abal A Aba/

euldo ,totealmente aberto, iinquanto que a mia parte soperéAi WWW
Oeisées** efieiog e provida-, em sua perto central, de ume Miii,Wia,,Nê
etxadn ek. tubo, o qual serve de ~cal pare um éixo ou haste, eito
se que 4 Rimo num cebe, ma sua perta superior, e nume placa retem& lar ou berço, um sua parte inferic:3, sendo presa e esse elmo ou haste/
ene mola de reaçáo helicoidal, aen(P) por seR vez, a esse place,reteo-'
guiar ou berço, fixada Uma almofade, por qugaouer meio adequado, pra
ferivelmente per cola, sendo A dita almofada de rlatersal absorvente
tal comas/9one,, preferivelmente de "nplon", feltro e semelhantes, sem
do ainda ao Nado aberto da dite calme ajuntado, por presstio, , por grem
poe, por dobradiças ou por qualquer meio adequado, um suporte ou molda,
re de material rígido, formada de quatro cautanetres ea . disposiçie retangular fechada, de modo a deixar livre tida i-parte central, sendo /
dispOstc;' nesse suporte o reteagolo de papel "stencil r , das ~emas medi
das que o dito suporte, sendo esse retângulo de papei "stencll" reforçado em Sues quatro bordas por ume tire de material mais eapesoo, preferIvelmente cartolina, e qual e colado ou prensado./
-,Oute na 1 do total de

2 pontos

-Ir

0211~44

hetwinarvidiemi

ReiVindicaçãeS-4

1 - Proteter contra chuvas . aplicve1 te calças cespridtiè
earceterizedo por compreender, para cada perna doo *W.0% Una pega
_tubular de tecido tff a nne6vq1 ou equivalente, de comprimento Aproxi o
madomente igual A dis4ncia compreendida entre 4oelhos • tornozeloe
do manequim a que se destino, peça esta provida OM sua extremidade 12
fenos' de ocobamento igual ao de unte calça de homem e 00 Ne twtreak,
'dada PWPorior,
110a Cinta 014stica Pira A atui gMageOs,
fonte g g

do

total de .a pontos aprgh4049Ps#

FIG.1

ap)

TRAMO N e 177.268 de 18 de fevereiro da 1966.
Requerente: UNITED FRUIT COMPANY - U.S.A.
Privilégio de Invençac ' EMPACOTAMENTO Bb BANANAS

r Pit0~114

pACOTAR BANANAS ".
REIVINDICAQU§
I
,
- Um empacotamento de bananas, caracterizado por consietir dr
um envOlucro no perfurado fechado, de t' amanho, manualMente portátil,
formando, pelo menos em pàrte, de material laminar permiável o gás

TRPlO N Q 177.262 de 17 de fevereiro de 1966./
Requerente: CRISTALIT, INDiSTRIA E COMERCIO DE APUEFATOS S1NTÊTICOS
TDA./ESTADO DA GUANABARA./
Privilgio de Inven&: VavUucRo PARÁ ORLO A FE pg. 'EVITAR ~ ATO /
DESTE COM l) QUE SE PESETA REFRIGERAR./
Reivindicações.
. Inveilucro para gelo afim de evitar cont.;Jto doeu com/
um /
O que Se deseja refrigerar,' caracterizado por ser constitnido de"
Divaucro plástico seja qual fOr o formato, tamanho ou ' cOr - contendo

no perfurado e, confinado dentro de citado envOlucro, um peso, manms.
telmento portátil, de bananas, potencialmente amadnreelvels, colhidas/
sem defeitos, num estée;o pre-climatérico de amadurecimento, vendo ar
citadas banana capases de amadurecer passando a um eetado totalmente
maduro, adequado para consumo humano, depoie de Derem tlXatiao do eita

do confinemento dentro do invOluero fechado.
Reivindica a prioridade do pedido correepondente, depositado
na Repartição de Patentes doe Eatedoe Unidos do Amérige, em 23 da ft
vereiro de 1965, eob o n6mero 454 247.
, Paata n g 1 de tetal ae 16 p ontoe aseeecteâge,

no seu interior água hermeticamente vedada, para evitar centato,Ogsta
com o Meio ambiente externo./
Ponto /I Q 1 do total de 2 po q tos spresentadoz.,

TEUMO N e 177.271 de 15 de -fevereiro de 1966.
e;
Requerente t ODSOCIETA iatteobtANDITASEXRCICEdi 13205:10tAPO4.3
ARIOSTO SERAGNOLT . ITÁLIA.
Privilegio de Invenção' nM11,0r0 E DISPOSITIVO DE Aumaugur, DI 43gpt:
PARA EsTACdTiblleiVri.

,..1

.a.
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(EEIVINDICACDES

1 - Micro-totor redutor, reversível ou não, do tipo que em./
R.r f vrnrr.cg28.13
1 . Método da alimontaeão de papal

pera

etpacotadeirmn, earaoteri

CE%te polo fato que o papel . cor'ado, por neles de ul (Sorte parelP1,de
..tea fita

OU rolo, ao qual 4 mantido interlitado Por P rqWunn, Poníce de
ligação, que eão depois rasgados durante a coEulnte'otaraçlo de alioen
• ttoló
empaootadora em papel

Reivindica a prioridade do pedido do patonto depositnd0 na al
TertioSo do Patenteei na Itália. sob o n O 4186
em 26. do fervmÁtro

de

1555,
Ponto n o 1 do total do 9 pontoe apresentad00.

preenda uma construção compacta dos seus elmoentos conqtituintes, a saber e.
bobina, estator, reter, eixo pascento do rotor, su porte: de mancais, man.
cais,

placas de sustentação, engrenneens de redução, e entres, caracteriza.

do por apresentar como elemento do sustentação das dita: engrenagens de re.
dução de velocidade, e convenientemente firmada à estrutura da unidade mo.d
triz) uma placa-chassis disposta com uma pluralidade de orifícios passantece
convenientemente locados ao longo da sua superfície e de diãnetros pré -do.
terminados,-orifícios passa ntes óssea aos quais se aplicam as pontas de ei.
xo das engrenagens de redução da velocidade de entrada, estas sendo em mima
ro e diametros, ou ainda relações de passo adnnu p dos à reduçNo a. vaIncida
dado que se deseja obter à saída.
,Ponto no 1 do total de 4 pontos apresem.ados.

ri

LIVRARIA
LI X

TER O N o 177.283 de IS de feVereiro de 1966.)
Reqlsrente: THE DUW CHEMICAL COMPANY./WI.A.,
Pri, iligio de Invenção: RECIPIENTE./
Reivindicações,'

1 - Recipiente, caracterizado pelo fato de compreender uma
parede lateral cilindrica,

uma

parede de fendo • um fechamento de ta -

po, que tem uma pluralidade de protuberâncias circunferanciais •sten
didis para dentro e para fo r' a em relacão . à superffoie plena da parede/
lateral./
A depositante reivindica a prioridade do doi.respondente

TXRNO NO 177.319 de 16 de fevereiro

4.

1966.

pedilo depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos de A.-

Requerente: BROWN premis COWPAET - U.S.A.

rica do Norte, em 23 de fevereiro de 1965, sob o oáme ro 434.445./

Privilágio de Invenção: 'MOS 0011 ALEITAS E PROCESSO PAuA ,AZE OS

Ponto no 1 do total de

MESMOS"

pontos apresentado:1d
eg

111111~111

REIVIEDICACt5ES

1 - Processo de moldar, a superfície de um corpo de metal,um ame
. bro ou par de :ilhetas alongadas, compreendendo 111a alheta que ele eeten

30

de para fora da dita superfície ao corpo e uma base fixada h alheta e
sendo em fundo que se conforma subira:letalmente: com a superfície do /
28

éorpo, caracterizado por compreender

a

provisão, no dito fundo da dita

base, de um sulco que ee estende longitadinalmente à dita base, entre/

(4

suas borda@ longitudinais, e separa o fendo em ruperfloiee eepaçadae:/

16

tenção do aembro de alhetae de encontro ao corpo, co. ae superfícies /

66

metal de eoldagem na abertura definida pelo sulco e a euperfíc1! do

dieposição de metal de soldagea em estado sólido no dito sulco; •enu./
do membro ou par de alhetem e do corpo encostadas uma na outra e coa o
•

corpo, e aquecimento do corpo eufieienteaente para fazer o dito ' metal
aa

La

de união fundir ep escoar entre as superfícies do membro ou mar de aihe

MIMP

Ro 177.277 de 18 de fevereiro de 196‘
.4aquerenee: RUBERTO DE ~CRI GRIRINI
SX0 PAULO

tae e o corpo

40j;10,2 49 toteffloy "N070 PROCESSO DE INSCR:ÇXO DE FIGURAS E OU DIEERES

na Repartição de Patente. doi Estados Unidos da /adricem do Norte,

METÁLICOS SÔBRE SUPERFICIES METÁLICAS OU METALIZA_
120 4( GRUO

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
;23 de fevereiro de 1965, sob o mísera 434 449,
Untou* 1 do total de

le pontoe apzweentadoe.

ela

•

5.
•
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?ERMO a 177.991 g o lo P dv março de 1960
%quarenta: MOLLINS MACHIEIS COMPA.NY LIMITED • /NOLATERRA-'

/Priviligio de Invençie: "APARELHO PARA FORMAR EM-DMA CARREIRA DUAS PILEI
RAS DE iGARROS MOVENDO-SE TRANSVERSALMENTE Lá.
TERALMENTE".
RzivINDI augl,

Apar:lho para formar ai Una carreira duas'fileir.:
ti* eigarros-movendo-fie transversalminte,Iateralmente, caracterizado por
1 .

41111140 ia . 07.2$7 de 18 .de fevereiro de 1,956
Requerentit RODIM Boga oà(4.5.
Privél,62ko de Iammaie "VIIDIVIA - 2 1=640 DE 0010424CéVEL, a rum DE BAR-

ré"
pnwpmwdms
1 vavat da Wegão de nombustivel, • forma de barra ou haat* • • quiPada coa uma agulha :lividamente comprida do bocal, uma bucha Segurada no 'corpo da Mentia para condi:lir a agulha, e uma pewmparada embutida
.no bocal que, apresenta • :emanto para a agubba, oaractorisada pelo rate de
que, de me lado, a bucha comdutma- ma introdmeida em Uma ria:lb/inala de Um fternantal do empe da válvula a separada adianta Oformação.pooterierdo corpo da válvula ohm forma de haste, on com o aamtlio cl* um %Jima
coadicionalmente Introduzido, de maneira firme e provt de lquide co dito cog
po da vêpenla e, da antro lado, a moça enbutida no bocal *má introduzi:1Z -

compreender uma primeira *aporfiai, transportadora senelada, una segunda
iuperfície transportadora canelada disposta ao lado da dita primeira supez
fiei*, um arranjo alimentador adaptado para suprir às duas supertfeies
duas carreiras de cigarros comeada qual situando-se separado de cada alga
o adjacente na sua prOpria carreira uma dist:Incia igual ao passo das cana
luras da segundo transportador, • ficando alinhado com um ' espaçamento entra
cigarros adjacentes da outra carreira • um braço atravé do aual os cigarros
sãodiovidos axialmente da segunda /aporfiai* para canelaras vagas na prima
ra Superfície.
ReSvindica-se prioridade do cor ,Nepondente medido, de,
positado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 19 de março de 1965
sob o ale 11750/65.
Ponto no 1 do A pontos &Prose:atado*.

na parte final do fure &Mal, situada do lado da injeção. • fixada igualam_
• "Rant* datimeação pio:Atinar do corp. da válvula em forma de haste de
maneira tirme • ai prova de líquida. ,
, Finalmente a dapaaltanle reiv:rmica ¡ar/mica-de do ~respondeu:tope:lide dempaitade na Repartioão de Patentes da Alemanha, em 30 di rever:dr*
• de 1969, seb_nO E 80 617,Ia/46c,E.

Pente n a l de total de 7 pontos apromnbanin.

TERMO E' ,177.992 de 10 de marco de 1966.
Requerente: ELEETROKEMISK A/S - SORVEU.
Privilégio de Invençior "PROCESSO PÁRA COLETAR GASES 1, fORNCA
DOS DE 'miolo*.

niviracnAgs
1 - Proomao para coletar gases em fornis *14brdeoa de fundição /
ame quais a Arca do forno i ' oompleta on parcialmente coberta por na
to, caracterizado Pala fato das paredes moram aubatituida. p or em *II

maio vens formados por jatos de do:
Ponto n* 1 do total de 15 pontoe apreaontadoe.

TágHo N O 177.299 og le de fetereir0 do 104./
8ZZIAZIO./110 ORAM.,
Piquerantes Ro p limo LAVRADA NOCHETTI a JOSE PLIVIO
DZ DO SUL,/
gIRODUZIDIO NA PABRICA00 .
Privi16gla de Inveoçies APISMÇOANIZIO
DOUPAII
IN
GIBAL.,
APRZ5NTA00 pa

laktittaiskid/
1 Aperfeiçoamen t os introduzido na fabricaçAo e represem.
tagh de'reepat lha geral, earloterliedo pela falto de a roupa ser vendi
9da ao u guiriO toda recortada, Inclusive fOrro, cinte, :afeites, e b
tBes; faltando apense, coeterí -1e, o que ser feito polo oemprador, /
olloitagodo !i g oUo o preço da nanufatura./
pp

Wesentao./

1164 Sexta-feica 26
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UNNO Ne 177.454 de 1 da março de 1;i4,
Requerentes EUTECTIC WELDING ALLOYS
Privil ngio de InvEaçãot LIGA PARAASi, E.'RWSL, COMO-LAMA nl UMA $13PgRn'..
MI DE METAL E PROCESW DE REVESTIA UMA JUPEAF/CIE METÁLICA USANIC

A

Wtá

Março de 1971

diimetro, s 1.weade a se acoplarem com
Interior do dito contra.,wo.

Reivindtea-se prioridade do correspondente pedido depoel
sitado na e-earticío de Patentes no a g o. em 20 de março de 1965, sob
Pow.) 1 do total de 2 eontos apresentados.

1 - Uma liza para aspare g o, com chmEm, em uma superfície
p a rante r17a dN

ranhura oircUat 4VCrts nO1

o• m e 16.394.

ReivindicsOes,/

40 metal,

uma

por ser escolhida do grupo que consiste da

ligas 7R base de dique"-, cobalto e l'arrJ, com pelo menos 304 em lias.'
4a dita liga sendo da pOs que tem um

to.m -uilio

da p artIcals cie Menos .

40 ›,g5 "ineátl"./
'Nato n a 1 do totai de d.i. pontos apresaatados.

rumo 10 177.420 de 28 de fevereiro da 1".
lequerentes CAPITAL MACHINE COMPANY, INC. P,riVilégio de Idvetiçiez" UMA MAZLIMA PARA CORTAR FOLHAS DE COMPENSADO"
11E1711.dICACUS
3.

• Uma mikquina para cortar f:311.m.s de compeneedo, tendo mm supal

o

amovível para um toro ou bloco do qual se deve remover um pedaço /
¡migado de material, uma faca para remover o pedaço delgado, • 8 um por

TÊRMO Na 177.O9 de lA de março de 1966

ia-faca, caracterizada pelo fato da,faca ter uma superfície plane em

Requerente: RECKITT 1 COLMAR (0 1/ERSEAS) LIMITED - Innen:me

1ngajamento com uma superfície plana do porta-faca, e porta - faca e

Priviltglo de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES

cinda caracterizada pelo provimento de meios que circulam fluido no

PARA LrQUIDOS, PASTAS OU OUTRAS SUBSTANCIAS FLUVEIS'

çorta - faca e que mantém autmAticamente uma dada temoeratura de fluiCP

nO porta-taoa.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
de 1985, eob o número 437 744.
p onto

REIVINDICAOE:

neveis, compreende
do um rcsurvatcirio comprimível uscivel como punho, tendo ush bOca cos uma.
1 - Um splicador ll:ponfv,1 para substânciw

01 Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amárice. em 8 de mar13,

A PUELIOADMS

n Q 1 do total de 11 pontos apresentados.

almofada permeável de aplicação segura por cima da bUs, caracterizado pg

lo fato que o reservatOrio tem um flange em volta da sua bôca formando 3.111.
membro de suporte de chapa, e a almofada do apllcador se estnede por cima
da face do membro de suporte que fica o p epttn a na aual o reservatOrio fios
localizado,

ee

sustentada pela me,'ma.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dg
p0:;1 , ylo na Repartição de Patent . s britanicas

em 18 CO

março de 1965 sob a

na 3o8o8/6s.
Ponto n O 1

OR40

N4 177.987 de 18 de mano de 1966

do tete' t' '.

pontos apresentados/

.

enqlerentee THE BEARIND MANUFACTURING COMPANY, DINTTIO

apn

estulta de Invenzic4 dDISPOSICIVO DE VEDAÇKD BUA MANCAV
rtSIVINDICACOEL

Um dispositivo da vedago para mandal no qual um
0.1.A adro de maior di 'imetro de um envOlucro caliciforme consistindo de

(COL cilindros de um diámetro maior e de um diámetro menor, pressio.
~- Seguramente para ó interior' da um contrafuro aberto na parede
numa extremidade do anel externo :20 mancai, caraç,terizado por vá
0~05 em forma de lingueta sobressaindo à intervalos para o
IfflÁdtUrft 94t9D0100.494 54r, a poritord4 externa do cilindro de maior
Wel

reRK0 O 177.451 de 1 de março de 1966.
Requerente' N.V.PHILIPS'OLOBILAMPENFABRIMCEI -HOLANDA.
Pr1Yi10aie 49 lavemeiot 'AllUDMICOAMENTOS EM OU srIarIVD3 A URUTUS
00/50100 rio DE 401A91,.

n
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WEN) $ 0. 178.17 de 25 de março de 196W:i

REIVINDICAçnES
1 - Aperteiçõenutatow ew ou relativoe a Garretéia sentendo fie dt•

,

acida, caracterizado pelo fato de que o-fio obtido por dobra e enrole

'

mento de material de nóoleo pulverul ento consiatindo de enbeténolas /
formadorae , de escória

./ou

Março de 1971 116n,

Requerente c FAliBENFABRIZEN BAUR Annuassusaum. fflummea
privi1410 go rarraçao, p1OOMS30 PARA CUM PEU8 A 009/64,
Reivindicações./

pó de metal em fita de metal e por enrolemen,

to eubeequente do;fio-de uma área em Rotação quadrada, ao deeejado com/
cantem arredondados, de forma qu e a costura envolvida em enrolamento
de euperponiçao na fita de metal de *atenda polo comprimento do fio
no meemo lado da !funil() quadrada, é enrolado

em camadas

regularee em /

um corpo de carretel de forma que dita borda neja invaravelmonte leoa
lixada na periferia externa das voltas.
Reivindica a prioridade do correspondente

pedid0,,depositadol

ma Repa;tição de Patontee da Rolando- em 4 de março de 1965, wob o O
6502730"

Pente n g 1,6nice alueeneata4,"-

ruma

ALEMX./

1 Processo para curtir p eles-e"couroS, caffiledelãO patil
;fato de curtir peles a couros com ume . combineção de seis de mircen10
alumínio e cromousando a proporção destes sais metálicos, expressa CD
áxidometálico, ZrO z : Al20 3 * Ordk3 , dg 100 i 5 et á 50 2 ats; 30 partee
por peso, de preferencia, 100 10 etá-20 * 3 otel 8 partes, por pasee/§

depositante reivindica A prioridede do correspondente Dei
dido, depositado na Repartição de Patentes de Alemanha, ga Z6 de marçok
de 1965, sob o na P. 45 647 Ivc/284.1
A

Ponto na 1 do total de

9

pontos apresentados.

TÈRND N a 138.120 de 24 de março de-1966.i
ãaquerente* zruco ORARA./ SÃO PAULO./
privÁligio de Iavaa0 0 , APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVO PARA MOINA
Reivindicaceesil

TERMO N

e

177.507 de

3

de março de 1966.

Reouãrentet ¡ATOO TALE TOWNE INC. Privilégio de Invenç'ío: "MECANISMO DESLOCADOR PARA EIXO DE DUAS
VELOCIDADES".
UIVINDICACUES

1 Mecanismo para deslocar um elemento a- enuenagens de transmi;

-

1410 ue fbrça entre posiçãee de tranemieseio Ú fOrça, os dentes do meg.

•

f

ao meentrosam com dentes em diferentea membroi 000perantes, o engatamesto de entroenmento reeietindo ao deslocamento do elemento de engre-

1 - Aperfeiçoamentos on dispositivo pare ensino, eariet0
risadas por compreenderem inicialmente uma caie* de bine, em remeto 4k:
substancialmente prismático retangular, e comportando um prolredialleatINI
posterior, os-degrau mais alto, que termina em trecho ar queado -44án lel
dente, caixa ate.equipade com uma tampa superior articulada, de OnimMW
Vício suavemente inclinada por tida a extensão daquela, com exceção
apenas da , região correspondente ao degrau posterior, onde fosca ma trt.f
cho de inclinação ascendente mais pronunciada, na qual oç previsto OM
grande vigor ou janela retangular recortada, e terminando em trecho
tambám arqueado e complementar do correspondente da bei% ao gala ir e,
tioula-se extrememauted _
Ponto O 1 do total de 6 pontos •prestado./
6 i>.17

nagem, caracterizado pelo fato de que o membro de alavanca é-operativa

-

monte conotado numa extremidade ao elemento de engrenagem tranemieeor/
de fãrça para efetuar movimente do meemo, e dispositivo articulader
conetado a outra extremidade Se alavanca para efetuar movimente-de

A

ali,

vence., e um mecaniemo de Iabolo é provido, o qual inclui-um membro de

'

abolo operativamente conotada a um diepoeitivo da artioulaçie nume. ex
tremidade e na outra extremidade co membro

do &Abolo, 4

fim de acionar

o diepoeitivo artieulador.
Reivindtes a prioridade do correspondente pedido, ~deitado/
na Repartiçio de Patentes nos Estados Unidoe da Amárica do Norte, ao
de março de 1965, eob o lámero
Ponto n

3

40.887.

e kde total sie

103

pontoe,apresentados.

TERMO 10 177.493 de 3 de março de 1966.
Requerente: CANRON LIMITED-CANRON LIMITEM. - CANADA.
Privildgio de InveneÃot " MARTELO HIDRAULICd OU VIBRADOR SENt/RANCE".
DEIVINDICACOW,

1 - Vibrador alternativo hidráulico, caracterizado por emream'
der: uma carcaça principal; um orifício . cilíndrico longitudinal 'no
referida carcaça; um ariete montado para deelecar-oe em movimento ai.

cureo demo:tendente'
e uma 'posição no eureo ascendente. 'tendo dito aríete um êmbolo em coe'
tato deslizente com as paredee do referido orifício, a fim de formaRi
um par de ~rem, uma de cada lado do embOlo; possuindo cada doara,:
abertura para entrada e caída de fluido, ficando cada abertura pare)
referido ezi
as:tda e luido locelieada de modo a ser descoberta pelo
ete ape.se me somente da conclusão nubetanetel do OWÇO9 49. " 1:104,
ternetivo no referido orifício entre uma posição no

DIAR°0
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•eilvule de controle de fidldo em . conexdo com as referidas aberturse,a
daptada paro alternativamente colocar uma câmara em conexão com um
fonte de pressâo de fluido e a outra com a evacuação a fim de fazer /

enrentnr1~4 por cotpreender, em combinaçao,

Ws corpo oco ne eixo,

tendo um minero de rasgos verticais, um rulmero de garras primárias/
de duporte dos discos projetadas normalmente exteriormente atraves/

alternar o ariete no referido orifício; e sendo dite válvula de con-/
dos ditos rasgos para suportar uma pilha de discos posicionados
trole de fluido acionad n pela passagem de fluido hidráulico atravée /
das referidas saldas, o fim de inverter o escoamento de fluido através

óre a extremidade superior do dite corpo de eixo, garras secunde
rias de l suporte para suportar todos menos o mais inferior dos dis

dae aberturae de entrada e de saída.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, -depositado/

na Repartição de Patent/s do Canadá, em 8 de marco de 1965, sob o ng

tos na pilha suportada sabre

as ditas

turras primárias, o um ergão/

para fazer descer as garras primárias pelo menos substancialmente
/
distância total ate a su p erficie.de suporte dos discos do prato I

825 091.

giratOric enquanto as ditas garras primérias se acham ainda proje •

Ponto nv 1 do total de 8 pontos apresentados,

tadas exteriormente do dito corpo do eixo, de onde o dito disco
.ais inferior ser descido de forma controlada substancialmente tôda
1 distância ate o dito prato./
Ponto ri P 1 Co total de 13 pontos apresentados./

TERMO N 9 177.568 de 7 de março de 1966.
Requerente: SM ALGOT 'M.EL LTLJENDAML

SUÉCIA

Privilégio de Invenção: " SISTEMA PARA REMOÇÃO DE EXCREMENTOS ACUMULA
DOS EM VASO SANITÁRIO"
REITINDIOAÇOES

1 - Sietema para remoção de excrementos ecumulados em vaso •ant-

' tério dotado de válvulas de descarga que bloqueira normalmente a saído do vaso e que está adaptada para eer aberta quando o vaso deve ser
esvaziado, sendo dita solda conectada a um conduto de transporte que
conclue a um recipiente no qual é mantida pressão subatmosférica., cara.

A1RMO NO 178.192 de 25 do março de 1966

Roquorontot

AURELIo LOPES TEJIDOR . 810

PAULO

ivilágio do invenção: P NOvo MODELO DE DOMMILDIÇO

terizado pelo fato de dito conduto de transporte ser dotado de divi./
REIVINDIOACDES

itiee eepoçodaa ou eepareçOee para a água.
1 . NOvo

Ponto n 9 1 do total de 7 pontoe apreaentadoe

nod n lo

de

dobradiça, caracterizado por se

rog

mar de duas chapas 1 o 2) com as pontas dobradas • sabre poatas, vazada.

por na pino (3) longitudinal
Fi a. l o

2141

IRO
2

210

,r;:.r2sm.ommowww,
20

FiOlb
16
947

IOT

.4999499~994.

49'
4

of .

P"

f

i

•

24

0 I

21

•

*4

ITB.024 de El

de março dd

ffingeorentea
pwv1.1444, og Invan00:

1966.1

V.J4 CORPORATION./E.U.A.,
EIXO PARA TOCA-DISCOS./
RoivindicaçOes,

X - Eixo

vo

para toca-discos no qual ha um ,,rato giratá

tendo uma superfície de suporte dos discos e um eixo do tipo eu

thaffial

revestido do uma luva

(4)

Ponta n Q 1 do 2 ponto, apresentados,

211

200

e

Moo, diversamente colorido.

KOJ.940 para cima atreves

do centro da dito prato .

de material piás.
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TERMO R e177.613

de

21

de

Requerente: RERBERT

janeiro

de

,Aarço de 1971 1167

Seção 111)

1962.

RIO PAUL

vilégio de Invenção: 0 PROCESSO MOLDAM MOROBIOCO OU PROMOLV""
fsEIVINDICAÇOES

TERMO 80 177.622 de 8 de março de 1966.1
Requerente: FLORINDO LEAL MARTINS - SIO PAULO.
Modêlo Industrie]: NOVO MODELO DE ELEMENTO PARA PORMACIO DE dONJUNt68
PARA SALAS DE VISITAS E OUTRAS".

1 . "PROCESSO MOLDADO MONOBLOCO "PROMOtD",
moldagem através de fOrmae especiais e cet massa ..

)1

calunimenvo ao vi.

po concreto-celular, de modo a formar uma unidade monobloco, já inte.
gradas .de suas partes duncionaie tais com?, portas, janelas, caixillide
de ferro 'e-madeira, sietemas elétricos é hidráulicos:, bem como eliminando a necessidade de revestimentos "grosso e fino" nets paredes, tudo subetancialmente descrito neste memorial e desenhos número* 1 o
2, anexos 'à presentes

REIVINDIOAC5ES

A
/ RUO modele de elemento para formaei0 de cdajuntes palra ali

lao de visitas e outras, caractJrizado por compreenedr uma armação me.
:bélica, inclinada, formada por duas hastee paralelas, de secção retathji
de
guiar, interligadas por travessas, igualmente paralelas. formendo
quadro excêntrico, para aplicação do assento, no caso de poltrona,
eofée, e das referidas extremidades partindo hastes inclinadas para

Ponto único apresentado.

Ist

-ra, formando oa pés, sendo Vedas de asseei° transversal retangular alou

mit! 10

gada e as duas posteriores mais inclinada, que as anteriores; finalmee
te, daa extremidades livres das haetee °poetas: ao quadro formado pela*
traveesaa, partem ramoe ortogonais superiores, para a a014,0440

do eam.,

cOeto.
Ponto n* 1 do total de 2 pontoe apresentado*.

.(

.CULU4- •

...cenutionktIgasms»: 1 e
§'e CIO
iumiAsIniaav_

TERMO Ne . 178.257 de 29 de março de 1966

é'

J.

Requerente: CIARDELLA NELSON e ANGELO NASTRILLI - SIO POIO
Privilegio de Invenção "NOVO REL8 HORIZONTAL"
MIVIND/cAcom

TERMO N e. 178.211 de 28 de marco de ,1966.

1 NSvo role horizontal, caracterizado por apresentar o ushi4
disco de base de material isolante, tendo em uma de soai. face*, trile e:

Requerentes CANRON UNITED - CARBON LIMITES' - CAIARA.
Privilégio de Invencãot "APAREM PARA CORRGIR O AL/NNAMmaTO DE VIAS
PERREAS.".
REIVINDICAOW

tomentos de contacto, dois deles ligado; entre si, atrele:e de uma lámina
prevista na face oposta do referido disco, e ligados, Igualmente, a Ui
dos polos de uma bobina de fio recoberto, cujo polo é ligado ao práprio.

1 - Acarinho para oorrgir o'alinhamento de viae rerreae, que compreende dispositivo para determinar o estado do alinhamento lateral da
linha, macacos alinhadoree para mover lateralmente a postiça() da linha,
no veículo, caracterizado pelo fato de os cabeçote, socadores do vibre
dor ficarem adjacentes tio* mecaooss alihhadoree, haver um meeaniemo de
contróle ligado ao, cabeçote. *ocadorte e te macacoe_alithaderea efetm
arem a operacao enquanto o lastro 4 agitado colos cabeçote" •adoreis/

inicie°, 'este de formato em 14 disposto paralelo ao disca fixado por um
de seus ramos laterais, com shreposição de pequena placa, ao referido .
disso, e sendo fixado por pune8es, entre os ditos núcleo • placa, uma ..
lámina • de bi-metal, com uma saliáncia de contacto em sua extreeddade41.
era, à qual correspondwuma Salancia prevista em uma limina

metílica

xada à uma haste com extremidade livre disposta sob a eXtremidade

~os

do referido núcleo.
Ponto n e 1 do total de 2

pontos apremottadoo.

do vibrador, mas ante* de o* cabeçote, locador,* completarem sma meio
de esmagamento no lastro
Ponto nd 1 do total de 3 pontoe apresentado',

f1

f5

----

zr

j4t.
—

1

4
1

X'
.

FIG.

.5".¡I

..
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+, 4ÉRMO N9 177.633 de 8 de muno de

1966.1

41equerentet GENERAL ELECFRIC S/A./ ZSTADO DA
WAgABARAJ.
!Privilegio de Invenção: APERFEICCAMEOTO NO, PROCESSO
\ DE FABRICAÇÃO De
—
ff4 c AD3ERZ DE CALOR./

Março

de

1971

da na ReOrticão de . Pateutee da Alemanha, ma 9 de marco de 1965,
* doere A 48 388 VIb/784
Ponto n 9 1 do teta'

de 11

pebt

pontoe aprOaentedbs.

2.9121!1214.93-£3_at/
1 - Ap erteiçoamanta no p
rocesso de fabricação de troe

3,1.

'roa ao calor, caracterizado pelo fato da duas Chapas de qualq

ger 'estagiai metelico serem estampadas de maneira que ~a uma das ditas,Chez.

peie formam uma metade longitudinal de ulag
tubulação pre-estabelecida
Ou apenas ume das chapas mar edteMpadie para em Juno com outas mmina

MIMO 'IQ

plana formar g dita tubelação./

Reque:renta: ANACONDA AMERICAN BRASS COMPANY./E,U,A./

Ponto a 9 1 do total de

3 pontos

178.280 dó

29 de março de 196e./

Privilegio de Invenção: PROCESSO DE FUND4A0 CONTINUA DE BRON4E ét).3

aprestados./

FOROS0„/
Reivindicações./

1 'Um processo para fundição continaa de formas de bronze/
fosforoso, compreendendo alimentar bronze fosforoso *traves de um mol
de solidificar o metal em fusão no mblde enquanto esta sendo passado continuamente *traves do mesmo, caranycga por Impor esfarço /
,
temia: na forma de metal solidificado, imediatamente apOs a mesma /
FIGURA-1

emergir do molde, mediante resfriamento do exterior da forma de metal
teERMO N O 178.261 de a9 de março ao x966.

a uma velocidade maior do que o interior, sem auto-recozimento, e de/

Requerente' MOLINS MACHINE COMPANY UNITED - INGLATERRA..

formar fisicamente os cristais; e a seguir, r;cristalizar a forma de

gr1 v A16mie de Invenção* 'APERFEIÇOAMENTO El APARELHO DE OORTAR 'OLHAS

metal, por recozimanto, para par o metal

OMITIRAS ME PAPEL

ou DE

em condições

de ser estirado.

NA,MaTÁL SOKELRÁROM
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi

REITIWOICAC6Ãe

do depositado na Repartição de Patentes nos I stados Unidos da America
1 - Aparlih* de cortar Talhas contínuas de papel ou de material /

em 29 de março de 1965, sob n 9 443.517./

teenethante, compreendendo uma cabeça cortadora rotativa adjacente a te
lento

14ranaportador que leve a falha que 711i ser cortada, tendo ente cabeça/

n9 1

do total de 6 pontos apresentados./

aortadora um elemento eortaate para corta a ffika contra a superfície/
'do transportador, oarecterizsdo pelo feto de que a cabeça cortedere gl.

-fr

a levada por um eixo e •etá montada no Imo eixo em movimento uni,

tal Multado em relação ao eixo, polo que

6 possível

a cabeça alinhar.

' , i s por si acena eu relação a •uparfície do transportador, cada vos

1mo realizar

um corte.

Reivindloa a prioridade ao pedido correspondante, dependi:ido

_

-Mot Repartição de Yatantee da Inglaterra, ea 29 de março de 3.965, sob

0

!miam 13215/65.
Ponta n e 1 do total de

9 pontoe

apresentados.;

ThIMO 80 178.286 de
•

ono

We

177.537 de 8

de março de

30 de março de 1966

Requerente: BENDIX WESTINROUSE AUTOMOTIVE AIR &RAKE COMPANY N • E.U.A.

106.

Privil6g 10

4equermultet HILTI AKTIENCESELDSCHArr LIECH/ENSTUE0

de Invenção: "FREIO AUTOMÁTICO PARA REBOQUE E SISTEMA DE LIBERA.
çã.ci DE TRAVAM:MIO"

iME4Illé1to de Invenção: • PROCESSO PARÁ INFLAMAR CARGAS DE ?ROMEU
E DE EXPLOS10, DEE COMO 000A E APkeeLe0 /
PARA EXECUTAR G ME00'.

REIVINDICACOES
1 • Ejetora de freio para rebe:l uet, que inclui um reservatO-e

cio de pressão de fluido para reboque, acionadores de freio operados por . /

REMNDICACOES.

pressão de fluido, uma válvula de emergencia de ralé, que inclui Uma admis.
São de contrUe para automàticamente controlar o fluxo de fluido do dito r2

motorizado

polo feto

do que

a

cargas de propulsão

e de exploeão,na

servatOrio aos ditos acionadores, ou dos ditos acionadores para a atmosfera,

inflamação é produzida por meio de ume

dependendo da pressão, na dita admissão de contrOlc, estar acima ou abaixo/

1 . Processo paru inflamar

de um nível prá-determinado, caracterizado por um conduto do emeree'ncia dl.

~cote° de fio.
Reivindica a Prioridade do correspondente

pedido, deposita..

retamente ligado ao dito reservatOrio, dispositivo de conduto de pressão de
fluido ramificado, que inclui mecanismo de válvula de contrOle ligando a 41
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;ROLOU Ó centrais da dita emerg;ncia de re1.4 com dito conduto da smargen - T
4cia, dita ddleula demo: cenismo incluindo dispositivo dp válvula de contra-/
laa normaleente

1
Ito de

fdchadO, desligando dita admissão do contraia do dito cond2

emeg g ncia e dispositivo de operação de

' válvula

TaBNO N e 177.707 do Tao %sarça de 1966
Raquerentos

respeusiva r de preesãe

pressão em dito conduto de emereancia, em excesso de uma pressão pré-deter,
de contraia e distribuir pressão do conduto'

da emargencia admissão de contraio da dita válvula de effergancia de relát
fura efetuar liberagão em pressão dos dit6s acionadores,
•
Reivindiga.se a prioridade
gfi, eg Rapar/100de atentes dos Estados

Bom JÁSON Nauta LTDA. . SIO PAULO

Privilígio de Invenção "LIGÁDOR PÁRA AREAIS 08 FUNDIO0'
WvINDicaças

da fluido, ligado ao dito conduto de emerge/leia e sendo responsivo a uma

dinaday para abrir dita válvula

Março de 1971 1169

do correspondente

pedido deposita.

Unidos da America em 1 da abril de

Lege oh na 4/14.693.

.

R . Ligados p_sa

nreia de fundição, ,c....:s,izado

per incluir Os si

guintes componentes dentro do certa variação porcentUal a saber: 51 a 100Ç
de silicato de sódio alcalino ou neutro; 0,1 a 5% de propileno glicol ou

1
ta

lamentos químicos que o contenham nestas'proporçaes; 0,01 a 1,5% do fenol
staleina ou reagentes similaros, sendo o emprigo de. ngua optativo em propõe

Oes de 0,5 a 10%, de .„modo a forms2 um ligados' totalunte ineento de matara,
ai °retinia° e livra da formaqío de g ases decorrente da prateno,diaea ala

a.

mesto.

%lato aP / do total de 5 pontos apresants 4099 •

. Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentador.

TERMO Ne 178.290 de 30 de março de 1968
Requerentes PIRELLI SOCIETK per AZIONI., a nal&
Privilegio de Invençãos * APERFEIÇOAMENTOS NOS TALES DOS PREtItaTico$

RADIAIS ".

REI VINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos nos tales aos paeUmdticos mak,'
ale, caracterizados pelo fato que no lado . internb do talão e em preta'
ximidade de sua superfície interna esta presente uca tira de refOrça;
•

de tecido, preferivelmente de tecido quadrado, cuja extremidade baías

-.54.3

xa, isto d maie pr6xima do eixo de rotação, este a nic ' mais de 20 Me
da ponta talão, enquaato a extrumidade alta chega ate pele canoa 1/12/1

rc

~0

Ra altura de secção do pneumdticos , dita extremidade alta estando da
qualquer forma a uma distância da ponta do talão que 4 pela manda G:

Re

177.673 de 9 de

Requerentes JOAO FURE

março Je 1968

dobro da distancia entre a ponta e a extremidade baixa.

$K0 PAuL0

Ponto sie 1 de 5 pontoe apresentadas.

Erivillagics de Inreacão: dAPERFRIÇOAKENTOS ZN E RELATIVOS A DOERADIÇSIS PARUh,

nRetwo AUTONLILOODIASAS GIRATORTAS DE PORTAS EL
JANELAS.)
REIVINDIZACORA

1 . Aperfeiçoamentos em e retativos a dobradiças para engatem
datomático de abas giratórias de portas e janelas em que , a ala de

rixadief

ta dobradiça é caracterizada por ter a base do pinm de apaio da asa giratee.
Pie chanfrada, com o chanfro inclinado para a frente e paus baixa em relem?

Geo ag Plano da mesma asa de fixação;
Ponto na 1 do total da .3 Multes aDreeentadota7

Fj3
TIRMO

1

N Q 177.724. de 10 de março de 196S4

Requarentel STANDARD MEOTRIOA S/A - GUANABARA

Priv/16E1 0 de Invenção: 'GERADOR DE rnpuLsOsm,
REIVINDICAÇOES.

1 . Um geratior para produzir impulsos separadores de canais pari"
uM trr-tde impulaos de multiplax de divisão de tempo composta, inoluie.
do uma mistura de canaie MultO plex de divisão de tempo de diferentes .0
I

taxai: da tepetição, compreendendos
Mit
. uma fonte dos ditos trens de impulsos eompostoe l . incluindo
MA primeira pluralidade de canais multiplex de divisão de te§

po. Pelo menos uma segunda pluralidade de canais multiplex,
de divisão de tempo ocupando um canal dos ditos canais mal;
tiplex, e, um sinal de sintronização tendo um feitio predete:
minado relacionado dom as taxas de repetição das ditas primai
ra e segunda pluralidade de canain

primeiros meioa aoop)adots it dita fonte, para produzir uma pr:
seira série de impulsos •eparadoree de canais na taxa de rol/
d

c.

4919~/~11,

0:4110 dos ~ais da

• ji

ditsPriseira p lUralidade de aanalea_

DJO .
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Segundos meies acoplados & dim fonte e os ditos primeiros me
tom reepondedores ' a uma dado da dita Primeir a série de impulsos barradorwe e o dito trem de impulsos compostos para pra
duzir um sinal de controle para produzir um sinal de controle
indicando a presença ou aualwia de ooincldencia de tempo entre a dita dada primeira cério de im pulses s e parado res e 0 di
to minai de eincronização;
%rastro* meio. acoplado:: aos ditos segundos metoe, a dita /
fonte e oe ditos malar reenondador .a eo efac de controlo para eincronizar a dita primeira série de-tmpuleoe barrado
rei para ee canais de dita price:sim pluralidade de canais =UI
tiplezi
Quartoe meios acmleada, k dita fonte para produmtr uma cegun
da série de impulsoe eeparadct,:s de manei: nx um: do repeti
ção doe canais da dita segunda pluralidade de °anato multi./
plext et
•
43ztiztow mates asoplados coe aitee . aegundoit metas e ditos qual
tos meios respondedoree a um dado da segunda série de impelos barradoree e o dito sinal de controle para sincronizar /
ta dita segunda cério de impu/aoe barradoree para os canais/
ta dita segunda pluralidade de canais multiple>,
pente uo 2. do total de 19 pontos apresentados..

PREMO RA 178.295 de 30 da março de 1966
baquerentelSIEMBES-SCELICEZETIOIRKB.ALTIENGEMLSOISET.. WLEMANRa
Privilégio do 7emagRo . "4145EEE0 anc01mlip4 DE ONETEE;10*
AplIEDICiUSEE

ti,arço de 1971
111••n••••

TERMO N2 177.728 de lb de março de 1966.
Requerente: JORGE FREDERICO ~EIA . PIO piam
Privilégio de Invenção: "VIIHORAMERIOS EM TGROS ALEITADOS MIA IATES.
CAMBIAI:ORES DE CALOR".
REIVIEGICAÇãOES,

1 - Melhoramentaa fia tubm alatinam para late rambiadoree de ca.
lor, caracterizados por sua ponatruçãO obtida a partir de Insa fita me.
tálica, deformada previamente em forma de cantoneira de abam desiguala
Sendo =G Isenção retangular e superfície plana . e outra"! ircção triaa
guiar ou trapezoidal e superfície com ondulado espenia14 5td5: flete. /
partindo de um máximo na ectremidade, em reduz a zero no ângulo , da caa
tonpira.
teR,
Ponto n o 1 do total de 7 pontos apreeentadoe.

TERMO A s 177.75d d. 10 de março de 1960.
Requerente: PAILLARD g/A - SUICA.
Privilégio de Invenção: 'MECANISMO DE RESUIA010 DA FORCA ME TOQUE DOS
TIPOS DE MIA MAQUINA DE ESCREVER".

1 . Elemento semicondutor de construção, equi P ad0.00m um elsmeA

te zadieenduter *acarrado i prova de gás e. mma caixa, la•ecm ewntsczoe
or Image estsbalhence entre aa amperfícis terminais e contactes
di ematiaila partia da Calma & IreapPatIVanaata t cada, euPerfícies justa..
putas conservam, durante o mona, a sua capacidade: de deslizamento rsiiifflie, ima COM Cabli UB amuteuaador de onerglardtatiamde a garantir um fflunente maitaca* ma proa" caractariaade pele fato de que, para a*lutare - ~andar da minas o canatituldo per ma tepor e:irias parte.,
daae pelearrnazaa. &da Itántiee teatral aa elemanto eemicondutor
dadmsa ipasTássausesstrapesso aapairdele , circurferential interna .
PE 1.~
trat*Uragaa se$ pasta da caixa ea fora:L . do copo.
inaa~amainatanta mitsiausaa prieridade da correspondgn
Iwesens~ge, ~de 4a ~atm de. à3eman4a, ea 5 40 ju

ihem itiej wa st a ft 'c.a ~Jau.
ima 1..4s 444 4s 4 sests. 141Itswastomtae•

ASO

rZVINDICACSES

Mecanismo da regulação da fórça de toque doa tipoe de W EL ié4
suinti de escrever, euj. Impulsão coanondead* às barras de tipos, e
partir de uma fonte de energia meeinied sob e comando do teclado, carw
tentado por compreender em érgio capaz de opor um binário de frenegva
ao deslocamento dna barras de tipos, sObra uma parto de seu curso &ti.
ta, e um órgão de comando manual que permite regular a energia abeorn
da pela frenagem, de modo a poder regular aimult&neamente a f8rça de /
toque de todo. os tipos.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na nepr-,t!:ão de Patentes da Eulce. es 9 de abril de 1965, sob o at /
5o26/10.

Ponto n? 1 do total de 7 pontoe apresentado,: •
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Março de 1R-71 1171.
mn

tain tio d¡stese te 15 As março 49 UNS
Requerentes mo= 011CDUNIS a 4. GIO PAULO
Privilikkods leanagos
~IMO MA 4010 EWA 00M1011 09 PAPILSOW
TROA*
aum

nwo

NO

178.342 de 31 dó

marco de 1966,

Requerentet BIRFILELD ENCINEERING ZINITED

Privilégio de Invencaot

0 - adve apar8lho para coisa fita C amada da papal e Merca,
earauterlaado por compreender inicialmente um cor p o cabear uu ~UM geoi
Pa água prispriaments dito, 'corpo este sendo provido em sua Parda PaCt~,
de uma rolha para vedação da água, sendo que na pardo anterior, O momo 4.4
dotado doam pequeno oriffelo , cantral de saída paro a gg uak
-Mato ao 1 do total do 3 pontos apresantadoe.

IBBDATESE.14

UPBRPEIÇOamEXTOS EM olt argaTIvos

d411//truatE3

ULETRIcos".
REIvINDICA90E.1

'

1 - Um guindaete elétrico do tipo deecrito, caracterizado por

mandei. uma tranemisoão correia.e.polia

entre o

coa

motor elevador e tem

correia-se eatendendo de lado cl lado da
do guindaste, junto com um dispositivo aen
que trava o tambor do cabo contra rota4o na

bor do cabo, a tranemiseão de
parte inferldr da armação
enroupo anti retrocesso

cus0 de falha de transmiaeZd de correia.
prioridade do orreopondenta pedido, depositada,
em 8 de anta-de 1965, sob o :Amaro 19500165.
ue 1 do total de II ponto apresentados.

direção de deacida da

eatffix

no

Reivindica a
na Inglaterra,
Ponto

178i326 do 31 de março do 1965.
Requerente: TRE arompli ELECTRIC COMPOnSINITED IFOLATERma.
Privilégio de Invenção+ "SISTEMA DE PORCA ZE CORRENTE OOFTIOU.V.
REIVIRDIOApOn

1 . distem do féroa de corrente cOctinua, caracterizado pelft
Co de compreender doia condutores em anel fechado (A,B), um primeiro /
diapositivo comutador (17) para conetaraeparadamente cada condutor ele
anel - foohado a uma carga comum, um segundodispositivo comutador (17)4
para conotar separadamente cada condutor em anel fechado a una fonte /
de fana de corrente continua comum, e mo terceiro diapositivo comuta.
Cor 18), conotado em posieZes Correspondentes amoeda condutor ai gi
mel fechado, e °perdoai de modo a isolar as seoçães escolhidas de cada
condutor em anel fechado.
Roivialdioa a prioridade do ' pedL4o de patente depositado Ga
pèleterra, sob 41 minoro 16552/85 do 20 de abril de 1965,
"auto S 1 do total de 10 pontos apresentados.

TRfflo in 178.300 de 30 de marco de
Requerentes A. taIRENREICH et ME. • AMANHA
Privilégio de Invenção+ TIRANTE TUBULAR DE AÇO,. EMORIO PARA UM,
MOTORIZADDS°.

trrinainantn
I

- -T.irEmpo tuBlaar de apo com ertion1 Moa o:dgr/Ode,

para veículos motorizados, Garaaterlzado'pelo fato de quo a extromida.
de do tirante, munida com ama magma interna, Ge moda provida 9:95-oina
imergi-ele de apélo ~UI 90Çae 9~0202.4 onladada oda ~40

if

feoe fGontel do tab2.41e GTO.
r

119~9 a Morna& do ootroo~o to Doado* ~ate",
an Bowettorw de &tutu 49 AlmmodeN, em 31 de mano de 1991, GOD Oaduro 8 e9 011 Erk./631).
Poolte na I 40 teta Co 4 goatu 0~1OS.

Fig.

1P"'

10110 1111 1/1"9 -49 14 Mo MIO de 1966.
empariatu J0143 TWIS . 110 PAMOW
briv11441* éle lavenies WOMO 314104~ LUA 00~010 VI 0~
~Lins%
911~;"
1 1.. Novo. olomontoa para cometrmote de canso • Granar.% coram
ligado. por ommoradma palafts eretoilikder letióf alkfflhdeowLmumh

DIAR:0 OFICIAL (Seção III)

'I 2

nado mu outro material se:aquedo qualquer, psinéia isbes dom ;uai*, oti
%principais apresentnn.ce em formato co=ds~aram, ceada providoactda qual an ama face intesme . de quatro cambeta atolem*. diéPeatta • 00r
reependânoia a orifícios circularee de fimealoprevistom na face •xter
na.dos referido° painéle; e ainda, sendo previetoe painéim internediá.
rioe tendo o fornato retangular alongado • igualaent• provida' ceda /
'qual em iva face interna, de dusa cunhal *anuas, tambó= dlepoetwe
Correspondência a orifícioe oircularem de fixação previatea na face ar
terna dos painéis' intermediária. e sendo previstos ainda painéis para
0 fornaalo dos cantos, os quais aprecei te,-.a sa fezarkss retemmea,p2
r4m dobrados oentral e longitudinalmente em 1 ' , dites painéis' dotado* "/
nada qual CO eus fase interna, de quatro ounhae &Calcas, dispoatas
oleaste em correspondância a orifícios circulare, da fixaVi* 19wilit049
yris ga me interna doe referida' painéis, em L.
Ponto nO 1 do total de 4 pontes apreeentádolf

Março de 19711

MIMO g9 1.78. . Jeó da a do dana de 00
, p 0queraatat GOYANk 64 =RIAS srasnarnao

48.10,0
.1.1k n-"J W43:rjltriV

Prild1Nd0 dl ItudMads*UOUTORA TORTA=
EIRMIMOLV

• LT5À.2111i11AA IMMADII)WâI Ca2IWRIN towseremIrlp=rw
toe saractar~On por *iram uma %voto ca2C1 Min:22904 erg Cla
ah suporia, GO pano bort:ostra a Ca Canada§ tri pardD fatrIG2
Ahmuls para 0 aZonotertantal, !and* * pr::A
Ilamd asset1001,
1

JOU.° ri2 dO

do e miCatr CZWIrr—U,
_sy;
.:

419.4

'11ORMO W4

In.374

de 11 de saro° de 19U6.

tevorente: W.J.VD/T 2PBB2t CO2P.
de Invesa3p4 mUSLA PARA JOGOS WOR71~.

1041141 0

gg 177.788 de 11 de março de 1966.1
isquerentel NICOLINO 1UI14AREES . MOREIRA./S20 PAULO./
P.T1v114gio de Inveuçá0: NOVO TIPO DE MOINdo OU 0.1VORWDaRld
íteivind141405eve/
- Novo tipo :,-te moinho ou pedmeria=1,4 0.==3

010 fato de constituir-se de um cotar deutatIO. 0Ut00 ~21 QD EaPam
Gen nO Material a moer, conStitninto como que anG mÉCO prOprio mattrie
41, /t moer, coe age me' coutra.aO formada de /and» eamelnanto, gap di
•12, o di,to material, moe-se e si mesmo, som um*a paPtteale, oontS* Me
ostras./

-t •Uffiab

ttraivel, deettuede'a dor usada an MO

ATIRsitaritade pelo tato de.ter, integralmente formadae, breai toitmmi
das amiertistala o aditaras diminuiu salientes intaaralesnts foresi
-à
dia entre as citadas dreno auperficiais texturadoo, a maLor Par** dttÇ
treme de matracai torturada e tbdas oe °Detono imitante° ~i21
tand* um rsim ~Um, as poroZos dee referidas 6,reao de superfície adi

meada adjacentes h* monologadas costuras simuladas sendo arnmiledddt
para dentro do dito ralo de eupertície comum voa cum' por43**

Pántom* 1 do total do pontos sores2~0

fundei (*ceando tiles costurai, talimmtee /aniladas.
Ponto a* 3 da total de 4 pontos apreeentaios

Sexta-feira 2b
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......••n••RTIMINIneneorrumnie.!•1•0~mmen

12EMO Nó 177.653 dó 15 *e corço de 1966
geouerente: REMI. DRUG Wagna.kl, COMPARM— r.u.A.
PriViTígiO

~PPM ia. 4itai abertura, de Penei, per dt5dide em 110,1 desurenutto
oa 100 parem, OfY4CTO.PrOfte4a 40 tePe de d;chera *tf t*nR, de plane de
gorrIW,ym, oe guie a. oompnicoa atrav‘i de axe
~tare Traliede

do InvonoZo/ " um EQUIPAMENTO APERrEIÇOADO PeRÃ NTPTMR.*
SODIMOS

eotr a borda

lar-orlar *a dita difteim m'm M1417,ALI.001~,
* requerente Mn:TOOL& eriOrldade b eerre effeelknte tralfire eile04
*fuga. na raó•stioão de Pittates et Cla44' teia 5 da CM thr 1913, ets , O efoà,
"
mero 4.373145,

JarvzyincAçaao
1 -

Um OUipamento aperfeiçoa,•

m,,,,vurur polido*,
eiracterimado pelo fato de um recipiente vertical tendo umà entrada é
Ui eeída pare sdlidoe em custe ex -tremidadee superior • inferior respeT

Nato e d b Se gota/ de

a peste, eircanat~Pa
o

tivamente, uma pluralidade de condutos dentro do-recipiente eetendeue
do -se verticalmente, • provido, de orifícios de saída em duas extre. aidadee inferior.* em comunicação coa a parte es:erna do recipiente,é
orifício de entrada ina comunicação coe- a parte interna do recipiente
sendo previsto.aeioe comum de coleta aimultãnea do mat erial na gafai
de reci p iente e doe condutos.
FOnt4rnR 1 do 10 pontoe apreeentadoe.

!UNO R a 118465 44 31 de InfOO Gd 496"
Requerente( OfRODYNX COMPANY O matei. INC. *LM.
Priv114 0-0 . 6 * l e vendies "DISPOarflw Z23 0g2nc0.0 Ta MOCO AMORIfilia
O* !SUMO,
210E.DZA

OVA'

í . . Ula diapoditiee de tomada de premeio eetetioa do ar, Pe ro ate
A,aromatj, oaraoterioado por inoluir um elemento de tubo rígido adapta,

do para «bar prieo aeronave, um elemento de tubo de preeea0 eetítie
ta, e ma e/enento de tubo flexível • resiliente, intariiaando o

*1***5

to de tubo rígido e o clemente de tubo de pressão eatátloa, aedo ele-/
mento de tubo itlexí'vel tende me flexIbilidadd • reeiliinoia prédstem.
mimada, de tal modo que o eloalinto de tubo flexível manter* e elemento-,
de tubo de premmeão matátiem ood o deu eixo de poeiçio aproximadamente,
tiorinontal quando a aeramave estiver em repondo e

Q

elemento de tubo;

rífide eeteadide verti...isente Imre eine;
'Ponto et 1 do total de 10 pontoo apreaentadoes
N d 178.440 dó 4 d.e abril dm 1966
Requerentet .LBA S/A INDOSTRIAS QUIMICAS e o 610 PAULO

?USO

Privilegio de Inven_ciol rAPERFRIÇOÀMENTO EM PROCESSO E comPosIça0 PARA A COP.
/RCÇI6 Dl MACROJE MUDES PARA rumucto.
,,ItErvImpuicauk

uo confeCçÃO d. Meche. /

Go preet

moldem Pata fdtdiadI derAdtifitade pelo fato de se aOlteer , como lifaOte da
com relação molecu.../
troill de fandlOtes uma Met t Use de totottith-for mol
Ur de 1 moi to morena para 0,3a 1,0 Tool de formaldeído e ou pata formei.'
hidróxido de sk
ddldf, Cdt OpOi s 0J15 gel de uh& bato Uno), Preforlvelme nt e

reagidos sota raf1Xece . 441 Mote *voto, nálaft teor de *elides na epeala de
e uee ViecO g idede na oh
40 a10, por peto ., até' coo a ~o, nutointui1 Undant
aia da 14§'0 a 71 0 atoktt s .a z5ea,

Pontoo 1 do total At. 6 utuitsfoPreffiNts4d!"

IMMO VI 170.487 de 5 do abril da 1464,
flaccorentot kW-LAVAL 411 . Mele
hig,041$$.1ft do ttYcjcio " PUOID*R PO41 *AMO RE ORAMO*
pRIVINUICIC04,1

TRRM0 N0 178.367 de 31 de mafc. de 1960

1 e Narador para niquim& de ordenhar coa una corrediça plana reei-

Requerente: TER NAGNAvcx com pApy g.g.A.
Privin de TnvencZo 'UMA UNIDADE Dl FACSIMILE'?

foocadora para prover a conexão entre os canela de pulsação do pulsador dstat lado • o canal de ovdena.;ão de outro, cujos canais abrem-se no plano dt
ata corrediça e de aberturas dos canais de pulsação de 16calisam ele lados.
.:72íestos da abertura do canal de evacuação, vistas na direção do ao 'v.:aento •
MU melem,

Ctreçterivedo pelo fato da c:mera de

vii quo,4. Corrediça coop.

E.F.Inauc_ges,
'

1 - Uma unidade de facsimile pare converter nUbli imagem os um doeu.
manto um sinal terdo características representando tal imagem, ,aracterisada
por meio de suporte rotativo, meto funcionalmente &coolada ef dele de amou ,

1174 Sexta-feira 26
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é*.nara girar • mio do suporta, nato para austéntar O documento én bei *011
distração *xocado definida por um eixo particular, wie de contrai* monta.
do. no mcio de morto para rota00 com o nolo de itiPor9c o 98'4 90a rolo*
l

Seção III)

80 r77.877 de 16 á1 cole oh MV
telucréntee OEBRUDER (OLLISCH AG a e AUNARAS
Osly ttíg lo da nvencão: C ISQUEIRO GASej

MIMO

V '"

u ao nolo de *ostentação de documento da acárdo coma 1 ntrocit4o do sinale

ao no l o de oottrála para produrir marcas no documento d. acárdo coe tal no.
*Imanto, a ncio'funcionaleent* acoplado ao meio de controlo para introdnaln

Março do 1971

4

Iii210.12010,
• Isqueiro a gís, compreandéNd0 GE ftéerval8,111 Pb tt til

Uns Válvula de enchimento e uma válvula de mimados', earatttarigaddi
por possuir, para domando do bico do queimador (35), ema combinação do 112

to meto de contróle os sinais representando a inagar.
Conto n v 1 do total de 22 pontos apratentadode

botão de pressão com uma alavanca de travamento,(12 1 14) que serve para a."I
4
Suar a alavanca de elevação do bico 13 e consiste num botão do ~alo 12 •
de preferencia, munido de Una mola de ratárno lq e funcionando em combina."
cão com uma alavanca de travamento 14 que ast£ igualmente sob a influencia/

a

de Una Mola a pululou wro abertura 25 que corresponde a um ressalto da
travamanto Ob.
, Ponto nO 1 do total de 9 pontos aprotentedos.

—

'taxo oa 178.502 de d de anril de 1966
Rrquerents$ RRINDE$ TIP LIDÁ. • SIO PAULO
Iaiviligi* de Invenção: " mexo CALEM/RIO"
:ERMO No 177.824 do 14 do março da 1966

ozwi
41,81VINDICÁCIES,

Requerente' SNI1CO, INC. - n.u,k.
fololdtio

á. 19~00 "x1WINa E PROCESSO PARA TRATAR NATBRIA1°.
FIVINDICACTIQ

. Máquina para fazer coe que pol pa tratem mataria/ por inteira!~
pio nacinica entre omito s• o material, caracterizada pelo fato do cones,*.

ander, um recipiente denominado para ?acabar uma carga incluindo moiam.
de tratamento e meteria/ • ser tratado, aparelhasse de frequáncia relativa..

•

•
1 • Nave calendário caracteri..,.0 p er cemproeader.ana
ealta,‘ranstancielnente prismática retangular, en ,mja uma do re
g e faces
naicrog, apresenta Une janela, da onde se visualizam os diai do •ás * da
Semana, • sabre lata

no

pe queno recorte onde se visualiaa o nome do xis
/

**Croapondent*.
Pont* na 1 do 4 pontoo awrosontodor.

state alta para vibrar o citado recipiente a fie de efetuar movimento rala.
Ovo e impactos entre os referidos meios o O citado material; • aparelhagén
te reneximento, de velocidade relativamente baixa, n6vél. litra vía dag cila
loa meios e do matarial a fib dé sobrepor impactos adicianala entre os MIA
80a maios * o referido matorial.
1 requerente reivindica a prioridade do correspondente podido dope.
pitado na Repartição de Patente* doe listados Unidos da Anárica\do Norte em'
16 do mort o do 1965, sob o n e 440.138.
ma t a ao 1 da mal de 17 pontoe aPXestistados

•

MEC 119 177.854 de do 15 de março de 1966
Roquoronte: ORNERAL 3= INDUSTRIES INC -

Privii:gio de Invenção "TRUQUE PÁRA VN1CUIOS FERROVIIRio*
AgITINDICAÇONI

/_.

= -g-

1 - Truque para veiculo :ternxialrio, coepreondendo tr:e conjunto da •
rodas e eixos espaçados incluind fl dois conjuntos 41 , ,ronoe • um conjunto CO1)

4

tral caracto , - , do por um primeiro par de areaçães :trais individnare,r4
lativanente móveis, cada uma apoiada o'N p., S,X 'oeidade sobro O Conjunto •11?

•n

a 25

-•-

nn••••••

jriCi•A:L. (Seção HO

ctral, • na outra •xtremidad4 ,14íbreVúti éofij4ii6 , í4.9m;;;Iim segUndó'par . de armações laterais individuais, ;e i atiVaUnta'm6f, eis maioa de' sUp 'Orte parauma extremidada de cada uma das sejundasármaqões laterais sobre usa das dl
tas p rimeiras armaçaes'lateraii entreas'extremidadas-desta,
cada uma das -

Março de • 1971 1175

• central que impeça a passagem do 6leo paina o Lulu., tontral a mio eer
através desse conjunto filtrante•
Ponto n 2 1 de 3 pontos apresentados.

ditas segundas a 'rne4Sesliatórals seno apoiadas'ea apa ,. oUtra extremidade ag
bre um outro segundo . cOnjunto extremo, cada uins das -ditas armações laterais
tendo superfcies transve'rsaiii . oposteà eipaçadas entre os dito conjuntos ,
um amortecedor compreendendo uri par da élementos transversaiS localizados entre as ditas superfícies transversais da armação -lateral, e tendo supera
Cies transversais em engate deslizavel ve r ti calmente'comas mesmas para, , colocar as armações laterais em" p osi ç ãoilori g itudinal. , ao-truque,os ditos Meios
proporcionando movimento articulado relativo das ditas 'primeira , e segunda .
armações laterais em cada-lado do truque en um 'eixo t•anaversla do truque
e o movimento relativo longitudinal do triique, p osicionando os ditos amorte
cederes entre as suPerdcies transversais opOstas das ditas armaçõe3 late
raia indePendente das variaçOes pequenas aos comprimentos do dito travossej,

ro do equilíbrio e das ditá ariiições laterais.
Ponto n o

1 do

total de 12 pontes ipresentados.
atnt,,

rn

,

7!

fr"--• 771.-4
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no;
FIG
TÉRMO

No,

177.900 de. 16 de março de 1966

Requerente: SPERRY RARO CORMATI,W.
Privileain de Invenção: "CABEÇOTE CORTANTE PARA 8,4.88gma g a ELÉT8Ico*
pluvINDIcACrizs

• - um cabeçote cortante da classe de descrito caracterizado/
per comuresnàer!
a - um prato de montagem;

TÈRMO Ns 178.503 de 6 de abril ae 1966
SX0 PAULO
Requerente: ANTONIO STOPPA
1
'EM In p lioá PARA FILTRaGEN.
de
Invenção:
"
APERFEIÇOAMENTOS
Privilégio
OLEOS LUBRIFICANTES
mimpicAcor$

1 - Aperfeiçoamerltos em filtros para filtragem de Oleoa lubrificantes, compreendendo uma carcaça convencional, provida
de una guarnição de Vedação, de uma tampa, munida de parafuso de a-

,

- pelo menos duas unidades cortantes suportadas pelo dito /
prato de montagem;

• - dispositivo atuante sOore 'a pele e
dispositivo para montagem elàsticemente do dito dispozità
vo atuante sabre a pele intermediàriamente às ciadat.n4S,
dadas cortantes e o referido prato de montâges.
-Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido UopoSitao
do na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em e de abril da
•
1965 sob n2 444.979
Poàto n o 1 do total de 13 pontos apresentados.
d-

parto e de mola de pressão, sendo disposto dentro dessa carcaça um
'ilindro filtrante, dotado de perfuraçZeo • envolvendo o elemento /
filtrante formado de fibraa'abworvente0 "de comprimentds Variáreis e
fortemente comprimidas, sendo ainda a dita carcaça provida de um tu
m central de escoawentO de dleo, comunicando oe . seue orifícios superior-e inferior, oendo provido asse tubo central perfurado de retentores para vedação bermética em sua junção coá o dito cilindro /
filtiante, caracterizado por compreender, envolvido pela massa
trante contida no dito cilindro filtrante, um Segundo cilindro fil
\trante ou caixa filtrante, maia'artreita, de fOlta de flandron, inteiramente perfurada e Oca, para adaptação ap tubo Contrai da dita
carcaça, sendo asse cilindro revestido do 'urna tela sincada. nale /
enrolada alternativamente com tiras te tecido preferivelmente flane
la, e de papel filtrane', eendo ainda aula tela pincad:a pro , da de
tirem de zinco longitudinalmente e eepaçadamente eoliadae eóbre a /
mesma, e fixadas por amarrio ou qualquer outro meio adequado *Obre
o dito cilindro central ou caixa filtrante, ficando o conjunto de
cilid4rO /
, t.elffl ['ARMA, PAW .6 . ttia9 4s te, e949 MMAWIPcomo

EZRN9' Nía 178.54z de 6 de abril de 1966
Naguerents: &ATOR ÀLE & TONT& INC E.D.*.
Privilígio de Invenção "UNA V1LVVIJ. ROUTIVe.
PRZVINDICWIER

tende mm-a fato e u- Uma válvula rotativa compreendendo um corpo
face
provida
de tubos de
face,
senda
a
terno
da
m borda perpendicular em
e
exaustão,
UM
disco
de
vetor
colocado
na
rate
para rotação..
intrada, saída
caracterizada
pelo
fato
de
que
dito
disco
de rotor tom
:om ralação a mesma,
ve'lvula
anular me
aa recesso de válvula geralmente arT,sado, e elemento da
forma de O formado de material de borracha deformado e confinado <listro do'
recesso de 1, 41 -ful i , 5en0 t

ttP2.1àt dP &AO-

Mrn 011m. ttee aNtura 6a bora -
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ry

a
da, una placa do cVotuxa ajustada ao corpo em contato com a bo.ea perpenconseguinte comprimido entre • placa de co dicular, sendo o anel em O por
bortura a a face, e melo cooperante no corpo e no disco de rotor para limido movimento do disco de rotor o o discente de válvula con tar a extensão
rolagão aocorpo
do correspowlento pedido cepoA requarente reivindica a prioridCe
ne l .dcr do America ** 9 de a
ditado na Repartiçío de Patmero. Ang EstP4
0.0

1965 sob n a 445826.
Ponto n a 1 d* total de 7 Pont' mpresentmdos.

tUitio iniciai, entrará na dita c a m • .ra de ,..reeeão, através Ca dita
puk,
safAm; 0 :1111.0
ciara de proso t

ouando-se ornar,/
9mne:;um comprimido, durante o n .,,v:Imteto do pletão para e MIM
poeiçie
end., avançada, dorido ao progreeeIvo d ecriecino de volume da ninara de
p.resek0 e í
fOrça expansiva aseln c: ';foldo de flitido dentro ma cimbre de preiteio, sendo efe .. ivo p r.ra o rs ...'no do pistilo 4 eu& nosi4ec inicial quando a presaa0 do :1áid 9 7.:a. rt,,....devle maior
nOro
•
altedmda.
QO 0 1 7

Ponto n 2 1 do total de 15 p , ntos apresentndue.
Flt;

I
,

,

(7360°

22

ir

30

54

714amo No 178.599 de 12 de abril

de, 1966./

Requerente, 14AS1AIR0 SENO,/310 PAULO,/

à

p riviigle de In y ..nçáoe NOM TIPO
D8 PRXWMOR At POUPA, AntADO De /
CONJUNTO DE 120DINhAS.j

?MO N # 177.9

de 16 de março N. 1966.

ReivindicaçõeSA/

Requerente: ARMAÇOES DE AÇO PRODE1 S/A - SÃO PAULO.
2'1 .21140o de Invanção: "PERRA/IMAS DE IMPACTO COM PISTI0 DE NETORFO
622EUELATI co'.
2EIYISDICAC0E$

Ir- Novo tipo de prendedor
do roupa dotado de conjunto 0,
r io rodldhas, con:dste em prendedor
p rO p riamente dito, feito nos mais/
variados modelos e cres, c a r a cterizado pelo
fato

de ser formado de JI
as quais sAo dispostas entre si em posiçÃO longitudinal como se A; de 3 a 4, cuja.: peças
fazem conjuga0o entre si, por
Diterm;dio de um eixo 5, e art
iculam-se pela impulsâo da mole 6, preto
dando roupa e outros objetos nas garras
7 e 3, amido uma das garras /
dotada de rodinhas 9, que se movimentam
deslizando en sentido cont.réNO Ma de out-ra, prendendo e soltando a
roupa som dilacerí_je,/
doas poças

1 . PERRAMERTAS DE IMPACTO COM PISTÃO DE RETORNO POEUMATICO,carao
terizadae por o ' preeentar um cilindro tendo unasuperfície interna de
trabalho tronco-cónilta d* pequeno ângulo de declive, um pistão axial./
Mente alternante no dito cilindro e desleetivol entre uma posição inicl
n ai em que está diapoeta adjaoente • maior extremidade do cilindro, e m

1e

2,

ma poeição avançada co que está dispoeta adjaconte a menor extremidade
'do cilindro; cabeçote feohando a extremidade larga do cilindro; diepos
altivo de válvula operável seletivamente para admitir o flálde 00b /

tonto na 1 do total do

2

pontõs apresentados-,

preecão na extremidade larga do cilindro para acionar o pietio na eue/
posição inicial avançada e para aliviar tal proseio de fláido Para Pal
sitir o retbrno do pietão à sua Dotação inicial; um par de anéis de na
daçio expansíveis e contrácteis espaçado. axialmente, tranaportados
lo pietio e com contacto daelidante com

114

ditou superfícies de traba.

lho, tronco-et:mica; a superftcle lateral externe do pletão entre ce dl
los anéis de vedação oposta à dita auperfloie de ttabalho tronco=d833e
ca e em combinaçio com ela e com ole ditoe anéis de Mago, criando ue
ta amaro de preesio de XlIlldo de volume variável que viaja junto oca
o pietão e cujo volume e coneequentemente uma função do dee1ocadbent0 /
tuia' do pistio dentro do cilindro, exietindo uma passagem de fláid0 /
mo dito pietão estabelecendo cOnunicaçe0 entre a dita câmara de pra:baila

/MO PO 177.162 de 18 , d* março de 1e66.
Requarentel CARRIER MANUFACTURING comPANY - U.S.A.

e a extremidade'maior do cilindro e uma Válvula. de segurança diepowte/

Priwilélic d* Inveação; "CONJUNTO DE CAIXA E TREMONHA ATIVA9,01',

na dita paseagem é afetiva na admieeio 44. láido à câmera do praceie /

REIVINDICACCES

ouando • premiei° de flUido na •mtremidade maior do cilindro excedo
prolecào do /liado na cinera de Pressão 4, impedindo a peeemem de flál.
.40 da amara de pressão ,pera a extremidade maior do cilindro quando
Oressão do fluido na citara de prensa *asada a praceio do fláido .na
extremidade maior do cilindro,

pela

qual o fláido ei,bre

proseio admit.d

do ue imtren114040 ea1cr 69 Olindr9 quouto o piatio aio •et4 na sua po

1 m Conjunto de caixa o tremonha ativaden TU* compreendo un p

bp

~hum de caixa dotada de uma abertura de descarga de fundo, ama ed./
trutura do trimonha dotada de uma abertura de descarga de fundo e quo
fica disposta abaixo de estrutura de caixa para receber matarial da eb
truIure de caixas carmoterlad o pelo fato di oPe preenget IMAA4Itge

4

Sexta-feira 26

D1À1:210

OFICIAL

are Oa qoate 6 suportado o pês* doe Mimo estraturaa, ama oonexid fleti
oól entre as duas estruturas, e •ecaniemo
ui
para vibrar as duas cetra
tatrae es oposição de fase sob uma frequência eubatáncialteente acima da
frequência natural do sintoma que conaiete das duae estruturas e doa
tooladorea.
Poatõ n e 1 do total de 3 pontos apresentados,

Seção 111)
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quente "dolayed oOkiag" dtirante o avanço da tont de reato e fitati•-'
•
mente, pelo fato de que todos os vapores e gases provenientes da va
parização "flash" condensam nos setores da jazida mais frios situa.
doe na frente ou eventualmente são extraídos através de furos de ep
•

10raçãO all exietenteew

Reivindicatee prioridade dó correopondontd pedido,da
poeitado na Repartição de Patentes da Alemanha em 13 de abril de 196V
aob o n a D 47 028 VIa/5a
Ponto ne 1 dei 10 pontos apresontadob.
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TERMO 178.655 de 12 de abril de 196$
Requerente: GEORGES LESIEUR & SES FILS • FRANÇA
"ERMO af 178.645 de 12 de abril de 1966
tique rente: DEUTSCHE ERDO L-A K TIENGESELLSCHAPT - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO DE EJEÇAO E DE Mn

go DE OWETOS LEVES FABRICADOS POR MOLDAGEK.

!rivi/.4sio.de Invenção: n PROCESSO PARA A EIPLORAÇA0 TOTAL DE JAZIDAS'
DE PETROLEO •

REIVINDICAÇOES

1 - Processo de ejeção e de evacuação de objeltoe leVWE'

REI VINDICAÇOES

1 - Processo para exploração total de jazidas de petró
koo que contín betume, líquidos ou solidificados, mediante flutuaçiaf
Izauadação) e combustão "in-situ", sendo que se acha aberto um campo
do exploração através de séries de furos que servem, em una zona de
watrutura profunda, como furos de flutuação e, em una zona de •strutu
aa alta, como furos de extração, estando, no meio entre tais séries
liepoatoo furos de tratamento e furos condutores cazuza zona de reaoi
In que o conteddo da jazida 4 submetido a una combustão "in-atu" 'em
ala direção diferente da direção do fluxo que resulta como movimento
arLaério do furo de flutuação para o furo de extração,. CARACTERIZADO/
pelo fato ( de que água de flutuação introduzida sob premeio através/

Abricados por moldagem, caracterizado pelo fato de,uma *az o molde t
pe r
harto, depoisa, da solidificação do objeto moldado, se desprender
seio dum ejetor uma parte dee:te objeto para fora do cunho dó molde •
oe colocar a Rarte aceiro desprendida numa corrente de ar adpirado na•
ta conduta dum transportador pneumáticu de maneira a aerdoor o objeta
noldado nesta conduta,
-Reivindica-se prioridade do correspOndenté pedide,date
pot:atado na Reparkiçio de Patentes da Trança em 12 de abril de 1969.
tob o n e 12844w
Ponto ri cc 1 d.6 ponto@ aprepentad0Ow
Mi • Rim,.

• 4711

da furos de flutuação diretamente atrés da zona de reaçio e conduzida
aa direção do movimento primário da zona de flutuaçio para a zona de
' ,extração, eendo deita égua 'formadas, na rocha quente • esvaziada pelo

combuetão, adicionais quantidades de vapor, e, ainda, pelo fato de /
que estes vapores •ão impelidos, por meio de una queda da prezei°, do
%cardo com o movimento primárioatravée da zona de reação *a eentidof
pooalvelmente . perpendicular ao eixo desta, e, ainda, pelo fato da que
na zona do reaçio é injectado um gés de combustio ativado coa . maior
teor de oxigênio para a obtenção de elevadas temperaturas de combus
tio, sendo com este gás executado um"delayed coling" com os resíduos/
extstentos na zona de reação, e, ainda, pelo *fato de que, em seguida,
por , meia 4o produzido gda de combustão modificado juntamente com os
opores 19;dgna taabém fortemente fortemente aquecidos, é provocada, à
'Crente oarzona ae reaçao, uma tão forte vaporização "flash" don hidrUarb R •0 0, A g e apenas peg g fibla raet9:1 permaneçam pare, um aubsen

tIMO NO 177.965 de 18 de Mn° do Lgig
tequerentel IDEAL TO? CORpORATION
hqvilégio de Invenção; "BONN& COR Malan De;t0004OMI.

MARIO 0:-IC1-
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1'71

gr

REIV/HDICACOES
3
1 - Boneca com mecanismo de locecioção, os comprorie um cor,.
r0 dotado de um plano longitudinal de simetria, estendido da frente para /
trãs, um par de-pernas pendentes do referido corpo de boneca em lados opee‘
tos do referido plano longitinal e um secar? uno de locomoçZo, conectado /
operantemente ao referido corpo de boneca a s referidas pernas, para tran4
Oitir um movimento de locomoção 'a referida boneca, caracterisada pelo fato
Ao referido mecanismo de locomoção incluir primeiro e segurdo membros de b4
lancim, montados num eixo do rotação do deslocamento d po, disposto ho /
referido plano longitudinal, meios conectando operantemento o dito primeiro
membro de balancim ao referido corpo de boneca, eixos de quadril renecti-/
vos, conectados operantemente e montando as referidas pernas no referido si

. íj angUi jaisão ., 'da ' preferenoia de 45111
nO do trajeto do corpo e es t
com a direção do curso do corpo, havendo no nosso ou abertura, uma /
nn4te medidora ' proviàa de umc; ponta ex;lorsidon; -•4 pode deelooar-se/
sem lu,lquer jOgo, dispondo ainda o aparBlhO do nexos indicadores' om
gravadores que per'./item medir, enquanto a circunfertncia do artigo is
er medido vai meado explorada, tanto o deoloommento do corpo na parte t,e, /viria Quanto o dealooemente da tinta de Medição dentro do

, aago ou ãertura, tradurir.do.oelmedintaeente Ca Cedidas ortogonaie.
Reivindica a pri4rtdOde do correa,oademte pedido, depositado
na f'eartição de Patente@ da nolanda, em 13 de abril de 1965, gob o
nin.:s:o 6 504 654
Ponto n Q 1 do total de 7 pontos apreeeniados.

gundo membro de balancim, pare movimento de andar ccm passes, e um d1Sposi• tivo de atuação conectado operantemente a up do $ referidos membros de balaa
cim, para provocar o movimento oscilante relativa entre os referidos prime],
no e segundo membros de- balancht, para desviar o centro de gravidade do p_
ao do roà,,rido corpo de boneca do um lado para o outro, em relação ao refe,rido plano longitudinal, e para transmitir o movimento de andra its referi*/

i das p ernas, em relaçio coordenada com o deslocamento Zo ;
• Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposite-do na Repartição de Patentes dos Estados Unidc .: da imririca do Norte em 11 /
de outubro de 1965 sob n o 494.627.
Ponto no 1 do total de 11 ponta , apre, matados.
FIG

'
,
40

I de
1:2

MIMO do

178.656 de

12

de abril de l96./

30-,

Requerente: N. V. PHILIPSIGLOEILAMPERFABAIEUN./UOUNInd
Privilegio de Invenção: A PERYWOLIWTOS EM OU RELATIVOS A LIMIAR /
DE itETUDAMENTO ACUSTIC0./

geivladicao3se./
1 — Aperfeiçoamentos em ou relativos a linhas de retarda.
meato actIstioo, empregando um meio retardador composto de vidro contendo as ocmpenentes S102 , pb0 e Oxido° alcalinos, me) cuja superff
cio sab providos dois conversores (transdutores) destinados a conver
ter o ainal eletrlco recebido em sina/ acttstico e a converter o dito

sinal acástico em um sinal e/etrico do saida, caracterizados pelo fa
to do pjdru possuir a seguinte composi0o molecular (em mol %):
70 - 78
15 - 30 dOS gna iS no maximo 5 dini % POderno/

228100 fi t 178.580 do 11

de

abril de 7362.

drt substituidos pelo mono:: umi dos óxidos.
Mg0, 880, Ca0 e SrU.

Requerentet S.V.PRILIPS , 010EILAMPEEPABRIEIEN - HOLANDA
Priviligio de Invenção* "APERITIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A krunnos

mu MEDIR A PORRA REAL DE PARTE DE UM Wrt01"

MINIfirOdendo

1 . AparilhO ora medir • foro real O pk:te de um artigo cobria
de DOR , ao qual o posiçOsa de uma quantidade arbitraria
did ponto a. eirounforencite O seoçOea i ga gia á rie e localizadoe a dia
lemise rotulares ou irregularei una do outros, em relaçeo a um et._
Isaa de •bordoadas os doia'sixo ortogoneie, podem ser determinadae
...
op °ordenada% caroteriode pelo fato de que o aparelho tem uma /
~IS otaeiondrio em roiaçie ao artigo e um corpo que pode eer deele
loiat amas Id doe direpiso pronto paralelas e em alinhamento eom •
latarida pari% na eusalobr folga ou jAge, oujó carpe tem uma aberiu
WWN.,110 eell G linha dentral situada o piano ou paralela ao pladl Mie Angule

101

K2 0 4Na20
Na 2 $.
8b 20 3

4V•
O
"2 2,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente p2

dido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 15
d e abril

Xe 1965, sob no 6.504.829./
- mto na 1 do total de 3 pontos apresentados./
TREMO Ne 178.543 de 6 de abril de •196(

Re q uereW.et RQ1WF OaCH S.it.I3S - AL./114nd
Priv¡aísio de I j enção; DOMNi
DS CQXSCSVInii
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onalomaçíto com a dita alavanca quando a mesma se co.oja no dite reoeg
.CO para atttata& tarja c(Out

cetlia ito fenco'ci gis~ 11011 dratfflifãcir
;0~mm de Ocabafflo íttteritai cuja Amboio do bombennento e da
*atmlbaide achano IMOD 440 CA form . de g mbélo escalonada, 0149
a Cniatent! na extremidade Livre, serve oa.
parte ema Mastro Mom
1•
CO Imb0/0 da tombeanento.,-eo peaeottue a parte com diâmetro maior i
¡trabalha 00210 emben RINtribUidars Sendo que o embolo de bombeameat
Oda dietraulo go é poeXO v2 uls movimento de vai-vem e em um Aovima
to rotativo atravie dê CAlleCanismo excentrieo . com reesaltoe fre2
I-

,

qual a

dita alavanca retém a dita m2

aob tanaga,.
Rolei:natos-et prioridade do correependente pedidook2

posttado na Etpartição de Patentes dos Estados Unidos da América em
14 (111 abV11 de 1965, sob 0 9 448.211.

R^eto ne 1 de 7 . pontoe apresentado,.

laias MIO dICOU OVA oe,reeeeltoe e ralos acham-es em oomunieação 1

(Cotio* entra e/ atravde de gma mola do restabelecimento, caracter,
cerda ,pelo fato de que a mola de restabelecimento acha-se dispoetas,
;
t. Cm terno do Oilindro de embole de bombeamento e se apoia, pelo meno,

Lindlretaminute, no ombro do embolo escalonado.
Deposita-se prioridade de correspondentt pedido, derpm/MO

na Repartição dó PÃtentas da França em 7 de abril de 1965:

ema ne 1,2393.
Ponto no / de 2 pontos apreseatadoo.

Fig; I

11J

0k 4(N

TERMO Ne 178.670 de 13 de abril de 196$
Requerente:. AKTIENGESELLSCHAFT BROWN, BOVER1 a CIE.

g .
k 40

t
\

'elgio de Invenção: • SUPERTRANSFORMADOR CUJO DISPOSITIVO REFRIGK.

g
0..r
\ S.,cd

.\.)n ,.

P.N'

RADOR ENCERRA TROCADORES DE CALOR E VENTOI..

-,:w./if",,--oomtulà-,4„..44-4%,
1

0,1
.`

ry-P

,
jui

EUS DE ALETAS TRANSVERSAIS

"1k

kKnnrititW-\ 1 li' \
'

SUrÇa

REIVINDICAÇOES

n

I - Supertransformador cujo dispositivo refrigerador

me,

encerra trocadores de calor e ventoinhas de aletas transversaià, OG

r#i ..._
pli, p
n a, • i,ládiejn

moterízado pelo fato de serem previstos ventoinhas de aletas tran2
versais (7) com uma acentuada curva caracteristios de alta estabill

41 A 9
i---1
=i
h.... -, k.. 4

dada (5. fig. 1), - e velocidade de rotação relativamente baixa e que

a :ilida uma das ventoinhas de alotai' transversais (7) está ligado um
difusor (8) fortmente alaísado a pouca ds.-táncia e que sio disposs

/ERMO N 0 178.683 de 13 de abril de 1966 .

tee largos trooadoree de calor (6, 18) à distância relativamente ou)

EE. (TU.

ta e que a calmara de entrada (9) e a câmara de saída (10) são revag

Requerente: THE SINGER COMPANY

Privilégio de Invençãot MECANISMO PARA REGULAR A PRESSE° DE UMA

tidae de meios de amortecimento acústica (14, 15).
Reinindica-se prioridade uW Etrespondente padido,dg

HASTE DE PRESSIO EM UMA MÁQUINA DE COST12
RA

cog itado na Repartição de Patente da Alemanha sob no B 81 451 VIII h,
/21 d 2 do 14 de abril de 1965.
Ponto ne 1 de 22 pontoe apresentadoa

REIVINDICACóEl

1 - Mecanismo pare regular a preesão de ama haste dl
Pressão em uma máquina de costura, caracterixado por compreender U.

1.0

ma alavanca suportada na armação da máquina, um camo e um seguidor/
de camo, atuando em cooperação com a dita alavanca para fase-la pi.
votar em terno de um ponto de apeio, um , árranjo de compreeeio c0011
ransto com e Sendo retido tsob,preseão pela dita alavanca de modo e
forçar longitudinalmente a dita haste de proseio metas direção ten.

krj'
$

4.,
$,0

2

dando a relaxar a dita tensão, a fatie do dito camo sendo provida, t
Som um recesso suficientemente profundo para impedir contato entra

dito aegu1dor e o dite cato, e um elemento dl ajustagem usada

414

0,$

02. as 4f 051 44 41 1,0 te 01

ff

.

um
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Seção Ili)

IMMO NO 178:6b8 60 t3 ara: 01211 Oth 212
30querecte: PIRELLI SOCET1 • Itátiã
iléue dg Invenção u PNEMMITICCE MWEETABIDDif MIMEM:O

pivInglraltltr/
1 . rena intima de vestukio, tal 68Mó dOn afft1,

1 , PneutátICOE cum estntura ezifflOIMa l .ma mito de o'fetrrn
;WarOgrondolido Ullla banda de fediam pririda de ustrdtora PDTD enri j eCer, e.
01915 f1anCOS, carflutorrizadO

aa

nOlo Coto qw c Jois J.tuidu mosontgr

rIgi.

alva e

rdivin.di:a

4221,M60 na RapartioUn de Puronte2

EM1hanfe,

pluralidade

to

PAP,,rte r5

de panos;

gerega

va 4A por CoMpreender, cm conjunto uma 4'

sondo cada um dOs ditos panos extensível

menos aba de uma plUralidade de direçOes; e, pelo menos,

que se

dittrante entro si.
A requerente

Março de 19 •

adusta por si Mesmo; sendo o

dito

em, pe.

um pano /

pano que se ajusta por

si

prletio6de 60 COOTZENtidante pedido 611

00 associado de modo operatério co, pelo menus um da dita pluralidade

nu 11.4110 sob e ç 9.250/65 do 16,'...1965

de panos, e sendo fabricado e arranjado de modo a apresentar um maior

'Unto n9.1 do total da 6 norte- eptesertadoN

peça

grau de extensibilidade em relação àquele; permitindo que a dita

se acomode por ajustamento préprio às várias tomas geométricas e di.
mansões do corpo respeitantes a certas partes do mesmo, como sejam as
coxas./
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados./

FG.1

FIG•
42WMV

Na 178.700 de 14

&quarentel

ifeiVilegio

de ebril de 1966.1

asmc N v 178.717 de 14

GEORG KUGEL./SIO PAULO./
de Invenção:

se awril

de 1966.

0)092"."

Requerente: GUALTIERO OIORI - OUÇA,

ACENDEDOR AUTOMÁTICO PARA FOMES 1 GÁS•/

Priv-114(in de In 'vençáct "SISTEMA DE LIMPAR PARA REZOVER TINTA DE 3DPED

PIC/ES GRAVADAS DE PRENSAS TrPOGRAPICAS ENTA.
:SIADAS'

1 Acendedor automático para ft)gEes a gás, Caracteriza.

.

db por $ g r constituido do um conjunto de cilindro e pistão ou de cap_

REIV7NDIOArOES

AUla com diafragma ou, ainda, “e qualquer outro processo adequado que
#5

ligado co encanamento alimentador ue gás, •epois uc registro g,:rol;

8 por ter ligado

ao

conjunto, através

Ao pistão,

um elemento prezo /
preender, pelo menoe, um cilindro de limpeza rotatbrio, tendo uma cupl)

pOr acácia e no qual vem ineorporauo um imã permanente localizado /
gente de uma bobina com transformador onde acha-se ligado um :,ispo éitiro

, i414Ven

lançador de faiscas que fica posicionado junto ao piloto ou

Smar

- em diepocitivo de limpeza para remover tinta de cuperricis /
em-

grbrudae, de preneac de impreaaio por entalhe, oaracterizado por

qualquer./

fleie adaptada. para acoplar a dita superfície gravada, ua banho oonte£
do an eolvente aguam°, conatituido •eeencialmente por O a 5 por cento,
e. pêao, de uma bace forte, 2 a 10 por cento, "ia péeo de um detergente
• 0,3 a 10 por conto,

Ponto n o 1 do total 4a 2 pontos apresentados./

eal

piso, de um agente umectante, o banho cotando

a =a temperatura entre 30 Q C a 80*c.

Reivindica a prioridade do eorreepondente pedido, depoeitikdo/
n* Repartição

9

de Patente* do Suíça, ele 14 de abril de 1965, eob o

5/61/05.
Ponto O 1 do total de 11 pontoe apresentado..

.

11

-rjrn

hal° Nb 178.663 de 12 de abrt. de 1956./
tmerentet MENU 4PY, INC,/ s,u,A,/
gio de lovencão: PEÇA tNTIMA DE vzsroArnos,/
SOIlÁ
,

a*

,
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"TM° No 178.778

te cheia com tam líquido e contendo pelo menos duas mamute excèntricas

de 18 de abril ' de 1966.

montadas &are o eixo de acionamento da cata de modo a girar llvreaen
te, caracterizada pelo fato de cada câmara compreender um diePoeltive/

Overdquelféfitdi ARIO URSIC - SIO' PAULO
Olkoà110 Induatrial: "ORIGINAL MODELO DE PRATO

i0.5

PAPELX0 PARA DOCES".

de travaaento que, quando a 'afeta é girada a uma . velocidade inferior e.

.REIVINDICAOES

. afiginta

Março de 1971 1181 \.

iiI)

medeio _de prato de pape/ao para ages, caracterizado

rffit? ter formato de concha alongada, tendo as cume extremidades conter_
! ta seti:.eireular, porém de ,raioe diferentee, um baatente refaudido

em

relaçio ao outro, interligados por trechoa retilíneos laterais: . ainda,
da extremidade eemi-circulnr, de raio menor, partem frieoe que isa abrem
por tbda e ' extenseo da face interne do preta, com asseai° de uma área/
Ovalada, dieposta excentricamente e mais prévia& da extremidade de mal

ar raio; tudo substAnciAlmente coso descrito e ilustrado noa deeenhoe/
anexoa.
Ponto o ff 1, laia* apresentado.

anm velocidade crítica, determina a poeição das maesae excêntricas em/
relação u' ma k outra de tal maneira que o centrO ás gravidade do conjun
toda e ditas massas torna-ee localizado efObre o eixo dirotacio da cês
ta e, quando dita cesta é iapulelonada a uma velocidada que excede sua
velocidade crítica, Liber-taditae maseae excentricae, sob a influencia
da fèrça centrífuga, ditas massas tomando ices aosicao adequada para J.
compensar o demequilfbrio da oeett
Reivindica a prioridade do correepondeute pedido, depositado
na Repartição de Patentea da Zuign, ela , 20 de abril de 1965, aob o aias
ro 5465/65.
Ponto ne 1 do tota3. de 10 pontoe apresentados.,

3

ria.
Trib4. 12 N o 178:779 de 18 de abril de 19E,6.
Requerente: MARIO URf - IC - SIO PAULO
Modal° Industrial: "NOVO MODELO DE PRATO DE Pt., 1
SE3IVI1TDICAOEG
•

,4., 0 44 WCFS'

1 - nèvo modelo de prato de papelIo para doces, oaracterizado pot
compreender uma placa -retangular, plana, contornada por aba inclinada,
aba esta provida em acue cento* de trechos ondulados interligadoi pe-/
los trechos lateral. planos, tudo subetâncialmente Como demorito e 1-/
lustrado nos desenhos snecoe.

l6.1
2U.1;413 Nu 178.813 de 18 de abril de 1966./

Requeruntet FAPROMEL FABRICA DE PROW1OS DE METAIS

LTbA./8/so

PAULO./

P riv11g'io de invençÃo: ANTENA PAR* TELV1S110,/
Reivindicações./
- Antena para televiso, caracterizada pelo fato de seP

PoRto único apreaentade.

rumada por refletor plano constituído de -,adro iAtaneular, disposto/

em plano vertical e formado por pluralloade de hastes horizontais, sell
do tal quadro solidario a suporte vertical central que por travessas
se fixa a coluna, sondo que nas extremidades prolongadas das referidet
travessas stio dispostos dipolos, interligados por condutores./
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados./

'MIMO M i 178:819 de 18 d. abril
- 5107Çl.
Requerente! TRAME

els 1966.

Privtlágio 4* Invet.4at '11311/WIÇOIMENTOS EP OU RELATIVOS A I1 OTINA8 /
PARA LOLR E CERTRIPUGAR ROUPAS OOMPREENDEMDO
Ui DISPOSITIVO ESTAJILIUDOI'.

enrinrcAç8Es
- Uwa máquina

de lavar • centrifugar roupa, do tipo coapreendom

ao uma cesta 'que gira um tbrno de um eixo mio vertical e provida cor /
um diapositivo eatabilizador que compreende duae câmara. ::Itanques k
agua que elo dl:ripostai eleCtriceeente em relacid ao plano transversal/
da eleatria da c.ta
çao e que

e

concentricaeente eat relação á aeu eixo de xota-

sio rIgidamente

presa. é ceat.a, oade câmara sendo parelalaes

é

Março de lwrp
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!TIRMO Ne 178.821 de 18 de abril de JS66
R'querente: AMSTED INDUSTRIES INCO”ORATED • MIM.
P-ivilégio de Invenção: " TUBO VERTEDOR COMPORT°

- ?roem° de estabilizado de ua gerador eletregittiees libtaa
-laudo una timsío de saída eus comporta uma tencie de nedulegie yetliSgb
os, caracterizado por consistir Ine prodasiruun tensa° de MICM5 treesti
ela asa esta tensío de nodulacio coe a aluda de uno fonte sinerealzele
com a dita tonai° de nodulaçio, traniefornar a tenso :Wein fOrd0010/01

REIviluicsr¡sz

por esta fonte, eu uma tenni°, dita União de (torreei°, de neene !temi

1 - Tubo vertedor compoeto caracterizado por conprien.-

qu&n41a, de acena torna e de mesma amplitude que a teneie de nodulaga00
~maio a I nalo de
mas de fase oposta, e a sobrepor mo* +en.a ft

der uma parede tendo uma camada interna é outra externa de material /

faiam do gerador ellotroatdtico.

:efratérie, e tam tubo de aço entre ma mesmas, cuja horda inferior em
olvida completamente na dita parede e confinada na geena Contra empo

tia Reparticio do Patentes da

Reivindica a prioridade ao eorreepondenta pedido, deposÚede'

lição através da parede citad

Pente ne 1 dO teta de 4 pontoe apreeefftedoe,

Reivindica-se prioridade do correepondente pedido, delositado

PP

~RA su-20 de abril de 1965, cebo

mero 13 75e.

repartição de patentes dos Estados Unidos da América, las

.9 de abril de 1965, eob o n e 449.116.
Ponto no 1 de 13 pontoe apreeentadoe.
•

1100 Ne 178.875 da 20 de ab:!-11 de 19$4
lequerents p JOSE AMERICO TORASSO . ARGEN,CNA .

1riviléglo de Invenção' "UM DISPO P.ITIVO "ARA DISPOR VASOS, TAIS COMO
GARRARAS E SEMELHANTES DENTRO DE CAIXOTES, CEE
TOS E RECEPTÁCULOS DE MÁQUINAS DE LAVAR, TAM-

PERMO N P 178.879 de 20 -c-le abril de 1968.
Requerente: JORGE ALBERTO DE SOD2A WORM. . RIO GitaNME DO 3U1.
iR
Privilégio de Invensão: "NOVA EMBALAGEM PARA TRAN$PORTr.

PAR, ETIQUETAR OU SIMILARES'

REIVINDICAÇOES

REI VINDICACOES

1 - Nova embalagem para transporte, caracterizada por ser oonelà
1 - O. dispositivo para dispor vaeoe, tais como varrafae e menelhan
eis dentro de ceixotee, ~toe o receptáculos de máquinas de lavar, tem.
'mu*, etiquetar ou alienara., do tipo que compreendem peças Para • ordena
,a0 das vaaes a er.eirae, peçae para o transporte 18ate 61timos e pinae
pare

hàsicamente, por painéis desmontáveis formados por colunai dla
poetas horizontal, vertical e transversalmente, articuladae e omina
das através de dobradiças hamburguesas, e fechada a embalagem
Per led,1
o de Parafusos e porcas.
Ponto 11 Q l'do total de 5 pontos aprg/w+ndos.

entregar os mesmos aos oaixotes, cestos e receptéculoe de máquina'',

le lavar, tampar, etiquetar ou 'similares, caracterizado pelo tato de inle
tke citadas peças para entregar ee garrafas incluem uma peça alargadm de
eeeção transversal poligonal, gii4velmente montada segundo seu eixo lon.
gitudinal, disposta perpendicularmint* a direção de avanço ema citadas /
peçlt' a de transporte, subeancialmento ao nível das meamae e constituindo
an Prisma que, nas zonas oorreepondento he suas arestas, apresenta proa
gOea planas que têm uma de suas faces ooplanar co: uma faceei do prisim,/
voo um MIM ptolreameJzo.

. R 1 do total de 19 pontos apreientedos.

NO 178.902 de 22 de abril de 1066.
Requerente: ()UNS-ITU/MIS, INC. - U.S.A.

TERMO

Privilégio de Invenção: "APARSLHO MEDIDOR DE ARTIGOS'.

IMMO We 178.678 de 20 de abril de 1966.

Dequereatsa 00Maleezzair A WENERGIE ATOMIQUE. • ?RANÇA.
othaswoo de ~cão 'PROCESSO DE ESTA3i112410 MOS GERADORES
TROTATIGtS E DIEp os;xlvo PARÁ APLICAÇÃO NO

KiIfINDICArõES

1. - Aparálho medidor de artigos, oarsoterizato por oompreendersun
transportador, movido em uma direção; uma borboleta formada por rodas

estreladas, tendo un número predeterminado de bolsas ou reen ,... ,as /
para recebimento dos artigos; moio., montando as rodas estrelada, pare

-- VIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 20

Março de
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cotação aoist dtiMaort,..doml.ze paral)vançdr...austa•reentrânciste ottSolene na direçãe !dpmel5imantÉ0,40 transpertador, maios-Asem que,-abraa

1971 1183 \

-

Um membro marginal em futica de ll fixado 40 dito Metro /

E052 U2 '5,12.2 21~.,U,R 2,1,40. 40 ígffi ,W2 contronto com as rodas - astro.
latas, a fle at %14 ovartigog ne, t-ransportaaor, faz./ido-os fattareth

lateral e se estendendo pare cima do mesmo

contrecUttramteate Dalt 1.1)0ntrânDiatt dA rO4a,estrs1adas:U2 aelot.t.Ferati-.
~ente lIghat att dtto eix, parn impedir a p ótaç;i0 . db/039215 - na !tire,/
qiia de seartgts da , rtati antraladas . semeio de Centrble, opernaMpor uma/
fila pred.tfrbinada- ,de artigos mo transportador, que Ot , tiver formado/
por dbtf40 da bortfletts de ~as estriblaaabl e um melo, ligado ao dito
Getõ qU2 12/50 4e . a r 495%, 8--9Perado pelo ha:adido relb de contrOle, no Mentle de peXeltir i4toalto,mixo uma .rotação prtiattfrelnaaa, a fim de avançara* ~oro predeterminado de reentrâncias da roda estrelada,des
tinadas ad recebipept$,dRa,a;t1g0e, MeliindO.y . dontand0 ou SOparando aselm . um grupo de um correspondente nómero predeterminado de artigoe que
~Iam através da borboleta conetituida pelan rodas estreladas.
Ponto no -1 do total de 11 ponte.) apresentados.

estendendo para cima do MesMO e dentre do espaço encerrado pelo dite/

_

fte
-tf.YS
j4
Vitt.111" L,

um membro de mola em U fixado ao dito membro lateral e
tembro marginal, o dito membro de mola proporcionando apão elÁstiO
para uma carga sabre a dita armação de erloOstod
requerente reivindica prioridade da correspondente Ir
pedIdo aepositado aba Estados Vnldos ga America em 26 de abril de 1,
1965, sob mQ 450.887./

Ponto n4, 1 do total de 29 mantos op'resemtAdea:./

et,'Jz

.97

MENieírtiti_4219Lent-1nT
319.
r•
.Z9

logigH-1119f
Ál
TtRMO Nv

17.

TEMO N e 178.589 de 22 de abril ee 1S46
Rovierentet TER 400DTEAR TIRE k mima ammurr Privilegio de Invenção: • ELEMENTO DE,REPoRÇO

'

178.888 de 22 de abril de L966-

Requerente: 4ASOFLEX S/A - PRODUTOS 15/Js'fIcOs - no POLO,
Privilégio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM TAMPAS PARA FRASCOS

UM,

Rit/VIEDIOÁÇOZN

REIVINDIUAÇUE8

• r1 - . Aperfeiçoamento. em tampas para . frascos, acmpreendendo tma
cápsula ligeiramente cônica ou tronco-cênica, caracterizados •pelo

fa-

to de ser provida próximo st-sua borda de apenas uma saliência arlelPV,
interna, de secção transversal triangular, saliência et - 1.4 klue, ao ser
aplicada sob leve pressão, na reentrância anelar l'ormedora do gargalo
do frasco, •que ' deverá ser feito, preferentemente, tu material plasti-

-1 - Cerdo:mel de reforço, eerteteriaale p ele fato de 401
proceder staa-pleralld~ de fioe conjuntamente coablam~ de aulmalmai
oue_o .adulo doe respectivo. fio. 4 Wubetancialmente igmal.
Reivialloa~ prioridade do correeponlente pet140, thvga
suado na Repartição de patentes, doe Estados! Unidos da Awirioa do goa
sob o a* 453.056. .
te, ma e de nado de 1935
'that!) a* 1 de 9 peatow ~matutou.

00. fOnciona.como garra.

Ponto n v 1 do total do 2 pontos aproSenta~.

Támo No 178.904 de

22 de abril de 1964/
Requerentes HYLAND C. FLINT./B.U.A.,/

Prlvile,810 de InvemOot BANGO

DE

BRMO Ne 175.906 de 22'de abril de 1960
dequerentet ~Lm . 11CHINES CO. - EE.U1
DISPOSITIVO DISTRIBUIDOR "
Privilegio de'Invosnçãot

MdLát./

RelvindicaOes./

1 . Use estrutura de assento 'de ação con.junta incluindo/
Ume armação de spsento e uma armação de encOsto pivotavelmente fixa&
a dita arconte do assento para deslocamento com 4 dita armação de ai.
sento, a dita armação de eneOsto • canart.rt7.ansio-go por compreender;
um membro leterel tte estendendo atrovás a , parte pozteriox
da dita armação de assento O pivotavelmente fixado 4 dita armaçNo de •
tssentql

RETvINDIOACCUS

dispositivo pa-ra distribuir seleciona~ compni
em
tira, incluindo meoaniemo acionador para alia%
*entoe de material
tar material em tira, uma pluralidade de ~breei de contrai. para siai
lecionar um predetirakaadO colipeld¥M10 de material ia tino e g% oir4
tuito de contrôle 014tr1120 condic2onado pela operação de qualquer min
:doe mambron de contraio para acivnar O aaeam14/0 40101a4gr. %muni
1-

um
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mato pele fato de que o referido circuito 4 respOnaieo a0 recebimento
ne predeterminado número de pulsos para deeacionar o meoaniemo aciona

Março de 19-n

1 • Aperfeiçonmentoe e* tin g eiroa, caraottrizadoi por omprntindows

.em inicialmente um receptáculo recolhedor daa cinzas, em dornato

doa, e de que, o referido diapositivo inclui um gerador de pulsos eld

aático, cilíndrico, 00 outro qualquer, e provido de te 'mpa superior,

itr:oo operativo pelo aoionamento do mecanismo acionador para aplioar/

cada por encaixe do tipo baioneta ou outro similar, tampa seta ainda/

liou: co. ao referido circuito.
Reivindica-me prioridade do correspondente pedido, depc itado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da Âmérica, ou
i23 de abril de 1965, eco os noa. 450438 o 450365.

Ponto ne 1 de 8 pontos apresentados.

rik

dotada de uma grande abertura circular ou de outra oon/iguração desejb.
da, disposta de preferência excintricaments, a contornada por anel de
pequena altura, com os usuais descansos para os cigarro., conatituindo
o cinzeiro prOpriamente dito, anel bete do qual parte uma gula primai.
tico, de e lai nmeirte uara uma tecla. ertioulada pela •xtremidede meie
interna
Ponto n o 1 do total de 5 pontoe apresentado*.

4

f4

Wel') N o 178.919 de 22 de abril de 1966
Meg, erente: SIEMENS AKTIENGESELISCHAPT - ALEMANHA
Skri'llégio de Invenção: "INSTALAM) DE MANOBRA PARA EIPLORAÇXO PARA SiS
MIAS MULTI/1M DE TEMIO"

fIG.1

REIVINDICACOES

/ • Inetalação de manobra para explorar dois ou vario. einai..
%ni ogoe com subsequente reunião doe resultados de exploração em forma de
on •,tiadro de Impulsos em um eietema mdltiplex de tempo com compansão por .
: gruico. em que com os abale andlogon que representam oe canais se acham/
on ugados . interruptoree eletrónicos, que não remendados no rítimo,da fre
pavó 'cie da exploração doe emale com uma sequéncia devidimente encolhida/
1 doe canain due os exploram de maneira defasada por um período de frequánele da cárie de impulsos, caracterizada pelo fato de que oe interrupto ree de exploração atuam, atrav4e da saída a todos e através de um internn
:ter eletrónico adicional, eábre um acumulador de altos ohms com relação à
ree.otimein interna doe canele de sinalizaão, e, ainda, pelo fato de que
la c.dência que regula o iterruptor eletrónico adicional no rítmo da fre máicia da edrie de impulsos do quadro de impulsos, se acha calculada de
real maneiraque a •ma leve Lite interruptor, antes de terminar o período
de fechamento de um interruptor de exploração, do estado conducente para
:o Citado bloqueado.
t
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositara° ia Repartição de Patentes da Alemanha em 22 de abril de 1965, sob
dee 1 il4 677 =g/211 2 e 8 101 548 IId/21a 4 , reepectivamente.
. Ponto n o 1 de 8 mio. apresentado*.

FiQ, 1

Ttple0 No 178.956 de 25 de abril de 1966
Requerentes J. H. BENECK BETEILIGUNGS - GmbH & CO. G.

REIVINDICAÇOEP

I - Calandre de quatro ralos, caracterizada pelo fato
ke que os acua rólois ficam em form.: de doia pares de ria°. em cada /

vos una dieposição vertical doe 'róloe, lendo que nisto os pares de /
raios ficam desencontrados preferivelmente entre aí feito escada no
valor de um diAmetro de rólo, e encontrando-se o eixo do rólo Info*"
rioe do par de rálos superiores no meara.) pano horizontal ou aproxi
madaments o mesmo plano horizontal de cu e o eixo do raio superior de
par de raio, inferiores.
Reivindica-se prioridade do corre pondente Pedido, de

ponitado na Repartição de patentes da Alemanha em 10 de eetemb,o de
1965 sob o me M 83677 1/39a3.
Ponto n o 1 de 5 pontoe apraentadoe.
Fig. I
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TéRMO N D 178.961 da 25 do abril de 1966
Requerente: * MOACIR DE SERE AMACIO' * O0116
+Utento de Invaneiot nAPARELEO RUA ALIHeNTA PBOATA Ok tIOW4WmattOrw

nrnicAçoz§..
4 UM aparelho para a limontar '
peixes em curso ;Uva
»sructerizado pelo fato de compreender Um estrado ou armação rigida

.'preeerentemente retantilar, montada sebre dois flutuantes de frente/

—~z~!~/.

Março de 1971 118-6

de ele rol o ciso là ligue mie da fase de trabalho priedinia; ettialetifflO é
parque a ígua mie da Primeira fase de trabalho é aquecida na segunda rade, er4
aueetelwame n te em diversas fases subsequentes, a uma temperatura de eo a 240e

C, em uma pressão de 1 a 35 atmosfeies, a igua mia limpida, reparada por adi,
bentação da suspensão, sondo drenada, e a suspensão concentrada restante do
menor teor de hidratos de sal, sendo reornada, parcial ou ' com p litamente, k
O vimoira - raee de operaçio

' Ponte 10í 1 do total'dów34pditee apribidttWel%

afilada, paralelos entre si e ' ispostos adjacentes aos lados mais dig
Untes no referido estrado ou armação; um conjunto distribuidor de
alimento, disposto preximo a um dos referidos flutuadores; um eixo
horizontal c onvenientemente disposto ao longo do referido estrado que
tem uma pa rte ' acoplacia no referido dispos
itieo_distribuidor e uma extm
midade livre que se projeta alem do outro flutuador e do lado adjacen
te do estrado; uma roda de pés convenientemente montada na extremid&
We livre do referido eixo horizontal e com um diemetro suficiente Para que as pontas livres das ptis mergulhem na :sua; e um depOsito íara alimento em gril montado diretamente sebre o referido conjunto /
distribuidor de a limento, senda disposição proporcionai de modo tal /
que a rotação do referido eixo aciona o referido conjunto distribui .
dor, fa g endo com que este lance regularmente na água o alimento provg
Ciente do depesito.
Pont0,1 do tota1,0 6 pontos apresentados.

Thmo mo 178.962 de 25 de abril de 1966
Requerente: /IMMO EUGENIO LEBRE - GUANABARA

Orivilegio de Invenção "MÁQUINA PARA QUEBRAR COCO um&
AusnuicAcess
-1 Mãquiina para quebrar ceco babaçu, caritirrii
Br stir ~IN
tuida de 'uma prensa coritendo um braço e molas, O fi g o à prensa Um manOmo ^
tro, tendo ainda um pouco abaixo, dois marteletes, um de cada lado, sendOt:
é'stes acionados por compressa de molas e possuindo nas extremidades peqUe
nas-imolas amortecedoras, possuindo ainda, pre'so aos marteletes Mates COAR
aaó g o de braços e um pedab que fazem voltar A posição de armar.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

TRMX0 Nt 179.001 de Be Oe abril da 1966
Requerente: KIROSLAV CÁP, ZDENEX CIZINSKY, RUDOLF DORNALEK.
o

JIA'

ONVOJK. e

•
VIT1ESLAV KARKOSKA • TCHECOSLOVÁQUIA
Privilágio de Invenção a UM PROCESSO PÁRA CONCENTRAR sountEs DE UM Só OU
DIVERSOS SAIS cam UM COEFICIENTE P.E SOLUBILIDADE /
DE TEMPERATURA NEGATIVO, E APARELHO PARA LEVAR 4 /
EFEITO O DITO PROCESSO*
REIVIhICACOLS

AEIVINDICAODBS

1 - Um processo de concentrar aoluçBes de um BE ou diversos'
sais que formam hidrato., tendo coeficiente de solubilidade de temperatura
gativo, tal como sulfato ferroso ou sulfato de manganis, em que um doe sais /
- presentes pode tombem ter um coeficiente de solubilidade de temperatura positivo, mom evaporação, em que na primeira fase de trabalho a solução de sal á/
aquecida a uma - temperatura que não ultrapassa de 100 0 C., e suspensão do hidra
to inferior do 'RU, assim formado, deixada separar paro a

N
TREMO I t 179.003 de 26 de abril de 1966. •
U:S.A.
Requerente: LAMINA, INC.
irivild g io de Ineviçio; "DISPOSITIVO COWPAOTO is_usrOWOri.ag1714,

N or

Ç Ão do sus P en

concentrada • para a água mie correspondente, apOs o que e suspensão Coo--sio
' centrado
separada com o uso de processos conhecidos, tale como filtrad o , /
.

contriftgação ou decantaç-ão, psra‘dar • ' fase sólida, que descarregado • sul
metida a ulterior processamento, 1 e Porção dá água mas que na segunda fase
ou eventualmente Me diversas fases de trabalho subsequentes, ã ' convertida, em
uma temperatura •aimalta que na fase precedente, a uma suspensa concentrada
de hidrate,' Inferiores do sal ateia água mie tendo um teor de sal mais baixo/

1 - Diapositivo compacto oe uelnagem rotativa edm Um arfirirjb offit?
..enntido de acionamento e de alimentação seletiva manual o motora', Cal
racterizedo por compreender uma estrutura de suporte tendo uma sul
alon g ado e uma cremalheira correapondents, um carrinho montado ak'mod,
' esma e mn arra,
se mover ao longo da meema com uma porg ã. o acoplado m
je auto-contido e compacto do aoionamento e de alimentaçeo •eletiva
atual -automática no dito carro e amovível unitkriamanto sem o menor
dito arranjo tendo um eixo aliaentador de solda apoiado no mesmo earío
adjacente h dita porção de guia , um pinhão olimentador oomunicado .0)
aoionamento ao dito eixo de esida aooplado a ditei' cremalheira, tai'm ai.
xo de ferramentas de uninagem rotativo apoiado no dito carro e *ando fr
',,tarn'aimeote perpendicular ao eixo do dito eixo alimenta..
8811
tutr 01010 e SSM9 um Egnar 4 n 9 Illag%

\II 36 Sexta-feira 2b

montado no mesmo carro junto do dito eixo rotativo de ferraMentae e oa
et-Icado em acionamento ao meamo, um órgão alimentador manual comunica
dó o p orativamente ao dito eixo de salda de modo a girar com o miemo,
um elemento fixe de moral( em onmunioado em acionamento ao mesmo eix0/
de calda, um elemento ~Ivo' de embreagem amo vIvelmente montado no
dio carro de modo a ser movido em e fora de contato de acoplamento

001

O

mesmo elemento fixo de embreagem,

mecanismo transmissor de fana/
acclando es aoionamento o dito eixo de ferramenta de uainagem co, O
elomonto do amovvel embrslAgem, e, um órgão de operação manual/
me

par.:

fazer mover o dito elemento amovirel de embreagem em e fora de a.
)en, amento com o reepecitor elemento fixo.
Ponta n9

:4
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a n total de 4 pontos apresentados.
FIO

2

xervIrmact2s
Processo de produç:o do ofende space' de linho •
támélhárités com OOdurecimanto de peças tiztois, comatitufdas'do material/
1 .

fibroso QUE) contém celulose, caracterizado pelo fato de oue a peça tárteil
bm estado saco, preparada de maneira usual, 6 mergulhada em lixívia dm
o soda cáustica, de 1011 - g0a Bâ, • uma temperatura inferior a OC, se moem
shio espremida, enrolada com aia a largura estendida *Obre um cilindre
perfurado troe gira a uma rotação relativamente lenta, segundo seu eixo /
longitudinal, doirando-a ficar durante algum tempo náste •Jatado 10, mo me.
guida, Introduzindo agua grumaie no intorior do cilindro ou tambor para •
lavagem cu remoção da tia/via chatice, aplicando ao tambor uma. rotação
coletivamente rhida de medo a forçar a água em sentido radial, através /
Ias camadas de tecido, para fora.
Roivindiea-se prioridado do carrozpoodeite pohdido,do
Oositado na Repartição de Patentos, da Saha, em 24 de abril de 1965. *oh
o n o 5749/65,
Ponto n41 1 de 6 ponteei apresentados. k

4

wwww.k.w..
pragmfIll

III- r-I) ,
FIG.1
TRU

NQ 178.973 de 26 de abril de 1966.

Tlitgo ms 179.000 de 26 de abril 6. 19611b

equerentet MALISA MANUPATURA LIMEIRENSE DE JOIAS S/A - SIO PAULO.

Requerentes TEZ TOTO RUEM MIMA CTURIWG COMPAZY, Mirra . JATI°

1odêló Industrial: "NOVO MODELO DE ELEMENTO PARA 30/AS EM GERAL"..

Privilégio de invonçãos nzsp osinlo DE VED10102A2A

REIVINDICACnE

iam"

8E3113M0A0E4

1 - /avo modal° de elemento para Jane em geral, caracterizago

f

or oompreender essencialmente uma peça Uhica, feita em material ade-/

l'r

Um dispositivo

de vedação para mancal, no qual um elltedro dó

cuado qualquer, dita peça tendo o formato substancialmente esférica, e
com a sua auperficie inteiramente facetada, sendo qUii cada ?adote tem

diâmetro maior de uma carcaça caliciforme consiatinto de dois cilindros

( formato subetâncialmente losangular. prolongando-se também superior/

para o interior de um contratara feito na parede interna numa extraindo

de um diâmetro maior e de um diânotrO motor ser pressionado

seguramente

e inferiormente formando me auperfíciee eironrior e inferior da referi-

de do anel externo do maneta, caracterizado pelo fato de v6r100 meia.

ts peça; e ainda, cada facita apreeenta-.e CO. a ouporfície levemente/

tom eetabeleoidosia intervalos convenientesnume linha stbre a face elte/

e obnoava, ou então . provida de erectas ea quais eubxsentCEinte
Cividem cada faceta em quatro pequenas áreas eimétioae, sen o., orevie-/

um triãngulo retlingslo radialmente disposto compreendendo

to finalmente, um pequeno gancho superior de encaixe; tudo embettnoilL
smte como descrito e iluotrado nos deeentme anexo..
Ponto ânimo aprseentado.

terna de

um

cilindro de ui diâmetro maior pelo anca contaminas• como /

fIG,4

2

7 43
r"n,
10

FIG. 1

4

de 26 de abril de 1966
011WORLEIN
& cq,
OklqUirihntet.
O.
sulçA
9 1141,1Ao
InvOncht 0 1T9CESE0 DE PRODUÇIO DE EYR/TOS ()PAUIS DE LIME(

1[11M0103 1/8495

I SEMELHANTES COM moDup n -, - :
TEIS. CONSUMIDAS DE
11m

aunou.

MATERIAL 71Kos0

2U2

Ulltm f6011

táncialmente perpendloular ao eido geométrico . do cilindro de um ditarla
maior e a antro faca ligeiramente inclinada que produzidas pelo dobra../
mento de ~boa oe lados do dito cilindro' são levadas a ee acoplares *og
usImO ranhura circular,estabeleoida no' interior do dito contrafuro.
Reivindica a prioridade do dorrespondento podido, depoeitado /
g* Repartição de Patenteie do Japão, em 26 de abril de 1966, nob o Ag
3326E. . Ponto no 1 do e.tai, de 2 pontoe aPrImentdd0*4
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118M0 84 179.074 de 28 de abril da 1961:
14querentet UDGADTENBURG GUANABARA,
Privilegio de invansãoí *APEEPEIÇOAMEE/03 EM EóRMAS PAIA 1020181 EB
ameaos DE CONCRETO VIBRAM.
-15EIVINDICACDES

órgaep 44 iatartraillménte em 2011610111 a pet1A dIS alue IffaiiIREP
414 00e de bloqueio, de onde permitir e &raça° da qualquer dei dites .
•/ecnoseod de atuação cada um dSetee rendo ada ptad ', quando atestar ar4;

..

Ma

'

APERIEIÇOAMENTOS EE PORMAS PARA MOLDAGEM DE EIXOS DE OONORE•
20 VIDRADO, que ~late em uma fôrma de qualquir formato contigureda/,
.

polo •i/onixe removível de diversas pegas, caracterizados pol.& fato da
faixa ou.melhor, da fOrma prOpriamente dita, •er oonstituida de dum) /
peçaa ajuatbale por eneaixe, a primeira dam quaia.de forma adequada,/

o

liberados os ósseos de intertravamento, pare *tatuar a movinenta9La
asemos para a dita segunda poatçãO de bloqueio eo ralação coe 602,

mat 6rgeoe de atuaçid, o que vem a impedir poeititamente e

ataapie •

multinaa de mais de um doe ~ante:moa de venda de c n da via.
Reivindica a prioridade do corres ondente
o, AAP8111144,1
na Repertioio de Petentea doe Estados %id. . da AmAr ns do Neste,
a d. abril de 1965, aob o aUmero 451 580.-

p
,

pedid
i

4

Ponto n 1 do total de 15 pontoe spreeeitata&

•barta em Cima * embaixo, A ralativamente baixa; auas.paredes internai,
leão, interealadamente, formadas de eaPaçoa reentrantes • de regealtoa/
retangular,* cuja base A paralalapiplAdal e coinoide em altura . co. . a
borda da referida peça tendo um prolongammito retangular como uma. eu-,
Mhz, cuja face interna é ma plano inclinado e a face externa é um plata() vertical.

Ponto ne 1 do total de 2 pontos aproaentedos.

•

a

TERMO N 179.070 de 28 de abril
Requerente: KNOLL ASSOCIATES, INC./E.U.A./
Privilegio de Invenção: MO

BILIA METÁLICA./
Reivindicações./

1-

Uma

estrutura para mobilie de arame cO5preendeld0 Gto

me grade estrutura caracterizada pelo fato de que tem conjunto de fia°
de arame espaçados se estende na direçío da trame, uma primeira antomr;
para contínua e ligada aos extremos inferiores dos ditos arames dgm
trama, e pelo fato de urna segunda antepara

ser

interligada

Ag mX.:*

aram:, os ditos fios do
arame convergindo da dita primeira antepara para formarem uma base oD
nica truncada que repousa na primeira antepara e que termina no satro

nidaçies superiores dos ditos fioá de trama de

mo . superior numa garganta, os fios sendo curvados para fora da gen%
te e terminando na dita segunda antepara, a dita segunda antspar4 te§

'

'

do um contorno definindo o perfil da dita estrutura de mobília./

Ttlato• se 179.108 ao 28 é* abril d* 196e,

'

Requerantol IêntINGHOUSZ 1LEOTRIC 00RP0RAtI01 - U.S.I.
Tr-itilclgio de rnvILAÇÃos bfÁQIIINA lá VIOLAS OlártADÀ POR IMAS*.

v

fonte na 1 do total de 6 pontos apresentadoe./

7.'9 1

-~ffi
REITI

, liaoWvia da vende* operada por fletias incluindo um mocaeimme,/
de contrôle da eoeitção • devolução de fichai, soe magazia* armakils•-i

-

Is

'

ti:)111//,i/ / /4‘1,
Gt ,

•

dor tendo um númCro de compartimento.. para arMazonar artigos • me Aí-

-r'•. %:%'~ri.

mero de meoaníamo libirradoram- da* vondarr ,aaeociadoe com fada um dar
Alticoa, caiacteriwada por um macanieno-de intertravapio oempromadondia
um IrSmero da •lourar/toe atiradora* de intertravamente indivadualmente 11

:

gGdoe a um doe ditos macem/suo* de libar-aço dam vinda* para acre. at%
adoe pelo n mea,oe, um 'rimar* de órgãoe de intertravação tiendo priluoiSa

.

WM11111111111%
4‘,

• oegundi posiçee* de bloglioio, com relação ao* ditos alimentoa dasitoL
ção para imp tdir, em qualquar dae ditar pOeiçãee do bloqueie, attraçie/

.

afetiva doe ~o* elemantoer • doa rirepeotivoe ***anisa* da ~da* ma
roP erloe, e um •lamento de travação para a razimento travar • ditou /

p

p

reepeotivaí'primeirse 'poolviee de bloweeie
• reoponclel. a ire* operepio de aceiteciro do dito meoZ M
. oo,de . eontrOle /
irgão* de inertravagio nem

da acoitaçio 11/tur theroluoio d n nona* to emitido do liberar
os ditos /

Cb
T:P,Rmo No

179.050 de 27 de abril de 1966./

Requerente: JUAN JUS E MEIO URACIA./BSTADD a/421.AS „IRMOS
priviiác:.0 de inveefte l PEÇAS DE MODUIA • , POLUAM; 8

wellhazgr.,

COM MOVIMEKTOS Dg VIBRAÇA0./

t."
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jubt'vel, ó qual pode s4 oVido em um plane pefiéeddinlar MO CIMPAI
1 - Pegns de mobllia, acolchoadoS e semelhenteS, cem m2
" Iftmen'Os

de vLbração, compreendendo poltronas, sofás, colchões, tra

magndtioo, com o fim de Variar g área e g configuraçg o p erialeteN1 de
campo magndtico ao caminho do meibro rotativo aoionado, variando demo

vesso.iros e de modo geral quarsquer meios empreuados para sentar ou /
élei ta r o coroe humano, que se oiractexizam pelo fato de possuires

te modo a velocidado de rcitaçao do dito membre

ou mais vitr , eiores ou dispositivos cletricOs pare produzir movimeotua
' peça de mnif
de vibrf.ção, os quais são convenientemente adaptado . . a

tIs, como por exemplo em quadros ou armações suspensos por melo

de

Aotonado4 AIRAmil.$ a

Reivindica-se prioridade do corrofiptlIdéntt pedido, dee
poeitado na Rezartiçio de Paten'es, dos Estados thiá,toa da América de

mu

Norte, em '2 0

tas, afim de transmitiram ao estofamento ou acolcnoado movimente

do abril de 1965, eob o n g 451.858
Porto n

1 de 4 pontos apresentados.

,Ibrat .Orios de frequancia ou intensidade convenientemente regulZda,/
Ponto n g 1 do total de 2 pontos ap.ra0441414a.

Étklit

lé g 179.017 de 27 de abril Ao 196#

tequerente: PYROTECTOR, INCORPORATED
*Nt yllagio de Invançis;

'DETECTOR DE

U.S.A.

PASTICULAS E dr MDMACA'

VIVINDICACOES

1 - Detector do partícula*, Lampr.....rao moio* para P rojetar um
Ceie. luminoeo dentro de um espaço a sor vigiado, bem como um seio deUctor, peraorutando uma parte do dito feixe luminoso, caracterizado /
Melo fato de que o meio, que projeta o feixe luminoso, compreendo uef
lobo cheio de g.de, tendo um par de eletrodos alongados, dispostos

TERMO S 9 179.075 de 28 de abril.

(Xne o eixo doe ditos eletrodos soja geralmente paralelo ao feixe lumf.
Wbelo que é projetado dentro do aludido espaço.
eeivindica a prioridade do oorrespondente pedia°, dwpoditado/

de

1966..

Requerente; SIO ALTENBURG - GUANABARA.
Privilegio de Inveaçiot " APERPEIÇOAMEN".'OS

12/ mortmAs PARA A CONFEOÇÁO

DE BLOCOS DE CONCRETO FURADO'.
REIVISOICAÇOIM

"imante paralelos entre si, e pelo feto de bulbo ser montado 'de "modo

1 - "APERFEIÇOAMENTOS Fié

POMAS PARA A rrEcçito DE BLOCOS DE COM

C:Ur') VIBRADO". de qualquer formato, uma para blocos macios e outra pa
rs blocos fdmeae, caraoterizadoe pelo fato da fdrma .para moldagem do

eph departição de Patenteie doe Betados Unidos da *adriça* do Norte, em /

blocos machos consietir em uma caixa, a reapectiva tampe e um calço

O

plementar, eendo ab pare:leo intnrane da caixa llead e nae quais é colo

do abril de 1965, sob o mimar(' 451.587.
facto n e 1 do total de 5 pontos apresentados.

sa

cedo justaposto z referido calço removIval que é oonetituido de uma bi
se relativamente volumosa,

trapozóldo Ob

ia outro feitio adequado

da

qual se eleva uma baste que na extremidade ir.cerior é dotada de ume /
chapa dobrada em L e provida de dois . pinoe. tampa do mesmo formato
da onixe é dotada de aberturse atrevem daa •eale pateei a haste do reff
rido oe]ço.
Pon:o n 9 1 do tAzal do

2 pontos aoreee.tai,m.

.
IMM Oí 179.015 4J de abril de 1966
uerantel "ELIZABETE A. snmsoiN

aa

eiçio assumida pelo diapolitivo ajuatável.

EE.UU.

elvildgio de Invenciot " MECANISMO PROPULSOR VARIÁVEL

REIVENDICA0E3

1 ! Mecanismo propulsor variável, incluindo ut
acionado que f orma o elemento rotativo rt um '”elo a corrente. de /
bucalt, o elemento estacionário de qual produz um campo wagnet_oo rir
xambduo do mes*ro 4014140, sendo caracterizado por um (1ial,oeitifo a-

).2)

FIG.1

c

•
ta-

I

20
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met

interromeeetr o contacto piJecipal, quando antSo o

'-'ft,RMO N0 179.113 de 28 de abril da 1966
Privilé g io de Invenção: "REAÇÃO DE GASES COM Iff4U1DOSR

aPlit ICa tTcdtrêtpda. dat4 pt,
depOaltedo ne.Inglaterra em 29 de abrál dffl 1965 .1 ao b
uwavo
A requerente re.eei,.aA i,

,

.HEIVINDICACCES
.

de opera40 #

repetido./

HOLANDA

Requerente: ONILEVER N.V.

çiclo

Reação de -gases com líquidos por um pr ocesso para réaçXO /
Ponto n A 1 c10 total de 3 OldWhit 0010$40W1

gutmica, carac,...izado porque um líquido reagente é alimentado sabre a su p er-

fície de um disco em rotação rápida de um material condutor de calor, de tal/

/7

modo que o líquido reagente é espalhado através a superfície como uma . pelicula de movimento rápido, pelas fórças centrífugas geradas pelo movimento impreg.
ao ao liquido reagente pelo arrastamento fricclonal do disco, ficando a película liquida exposta a um reagNite gasoso para levar o gás e o líquido • reagirem um cat . ° outro, e quando a pelicula se asada atravás o disco de mate- /
rial condutor de calor, o calor exotármico da reação é removida ou o calor en
dotérmico de reação é suprida da ou ' película líquida, através o disco de mg,
serial condwor de calor.
Ponto n g 1 do total de 10 ponto! apresentados

FICJ 1.

TREmo N R 179.147 de 29 de abril de 1966./
Requeralátit M. CARLOS MODUSTO DE Souu./E.STADD ha GOMO",

9

Privilegio de InveiiçÃo: PECCE.S30 DE CONSTRUÇÃO PO4 M132,

momo

1845

Procusso de construção para Wired ca panda,

2E,

e,, , c A

oro di

terizado pela formaçÃo de vides por meio de jorraposiçÃo de lijeOteg
perfuradas longitudinalmente tendo intreduz1.04 em tada a sua erten",
vergalhes de ferro nas vazamentos laterej4 0 . 45 coam v411911 gretar
esidos com massa apropriada de ligação.,
Ir
Ponto n g 1 do total de 4 neg toa appiradotedee.,

C'

30-

-3

0

Iffil0 N o 179.1/41 de 29 de abril de 19b5./
Requerentet JOJEPR LUCAS (INEUSTRILS) LIMITED./ ING1:-ATERILy
PrivilÁzio de Invenção: UNIDADES PISCA-?ISCA./

ReivindicaePes./
1 - Uma unidade pisca-pisca eeeerteriava por compreen der um comoinação primeiro e segundo terminada' que em uso são ligadoe/
respectivamente com a bateria de am veículo e oom uma Ampada
um terceiro terminal que em uso á ligedie stravás uma chave indicadora/
de-direeão com as 15mpadas indicadoras de dirrnão do veículo, um con tacto pilóto normalmente aberto ligado entre o primeiro e segundo terminaiS, um contacto principal lige , io em serie com em enrolamento ele -

TUA::: R e

tro-imã entre o primeiro e terceiro terminais, dispositivos elísticos/
oompelindo o contacto principal para

.ziza

1/9.005 de 20 44 ~11

41 100.

Requerente: ESTORE SáMORY - SIO PAULO.

ZN R/ILATIVO, A VOMnaulfd
do Invençío: 'APERFEIÇOAMENTOSOU

posição fechada, e am fio a-

PARA REGULAM DE PRUMO SN Ar.

tuador e resistor de cerga combinados ligaJos entre J primeiro e ter-

SEITVDIaçal

ceiro terminais, o arranjo sendo tal que quando não passa corrente ata
vés o fio atuante éste mantém os contect j s principais abertos, Porem,
quando corre.nt,_

levada à ;11ar atravás o fio atuante iate se eepan-

de para permitir que o contacto principal se feche, quanao então o
rolamento

ruída de oorpo que

tempo fecha o contacto piléto, o enrolamento de eletro-latã/

worna necendo

-eeeEerelçOAM2NTOS BK OU RELATIVOS a VÁ:LIMAS PIPIA

tiOnmillhOgr

111304=11

doia obturadores Ninado. me eimarad ~1444,

en-

de eltro-imã ativedo e retem o contacto principal fechado

* att mesmo

1

PRESSX0 DE AR*, earaoteriaadoe pelo fato de apromentar 41iuli gentifX

excitado ate o tio atuante resfriar suficientemente para]

•xternamente por poroso e g oliderine com haitee, paralelas o 04 114
:vetam parcialmente, pelo lado enperior do •ir, se •poal4o u im414if
modas porca., g eado

CLUk

as tal Ledo, os •gdadee, articala-se alaram**

etelieltada para o alto atra yée de pela ai laada pre•filo de artienleçje,,

•
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cem_

10~0 tal elavelioa gontra o tãpo da Ereta d•/loa:oda o obturader,con
priminda O nela que age •bre e ameno, peneitind, a paisagem de ar coa
FrelimIde 00,ingreeia pele extremidade do ()arpo, passando. po canal.Pa

Março de 1971
ff==re=f

ao gura Centrai tongktudinal, 1 qual um ter as alag o goras OeMddt8M2 i
C2 afeei fixPi
/ao bolas, provenientes dam divorsas caçaras, O que termine
das
laterate dc-,
**perlar ao da gaveta coletora, previste num

J-4 oleara fechada pela primeira porca, percOrrendo canal interno que
lranalea 48 doas amara*, eendo que da aegunda câmara, vedada tambAn I

liataaento
anidade, ditas guiai tendo todas

gr parca, o ar elipse e canal que termina pele extremidade °poeta do

na

leve declivai, GO eemílio eno veatical..,‘

ta ao caçara, até a gaveta coletora.
tato ma 1 de 5 ponto§ epreloktadoei'

10820 e qtel 4 ligada uma Unica mangueira.
tanto at 1 do total de 4 pontoe apresentado..
--1e;
e)

Seção III)

A

O•

Mn) gp 179.159 de 29 de abril de 1966./
Requerente, SIEMENS.SCHCKERTWERKE AKTIENGSSELLSCRAF2./REPCBLICA FEDE .
ALNMAJ
do Invenção: APOIO PARA EIXOS VERTICAIS./ -1
Reivindicações./
à • 40/0 para oixos verticais, prOprio particularmente,/

Wta miquina eiátrica com eixo vertical e constituído pela comb/
02g00 de um mancai axial hidrost4tico coM um mancai axial

earacterizado pelo fato de que a mancai azial hidrodinâmico se acha
mtraposto, em dir000 axial, por baixo do mancai axial hidrostático, o,
soda pelo fato de que o anel de ertarro do mancal axial hidrodinâmi (20 te acha construído em forma do anel intermediário coe constitui a
2.320 dO mancai axial hidrostgtico.1
8
A depositante reivindica, a prioridade do correspondente/
Pattes da Alemanha , em 17
ardo;de positado na Repartiç ão do Patentes
,
1,11 /4711./ i
98
873
"lite de 1965, sob o raleara S
rta

-

,

P onto n a 1 do total de 8 pontos apresentados.!

de

TERMO At" 179.160 de 2 de maio de 1966./
Requerente: F. L. SK10111 & CO. A/S./DINAMARCad
Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA PROLUZIR

UMA

SUPENSÀO AQUOSA, 00

KIM.) TEMW DOIS COMPARTIMSNTOS PARA SUA ABOLIS/00./
Reivindicações./
...um processo para produzir uma suspensão aquosa I bani'
de um material qne inclui componentes que resistem à moagem, em Um mo&
ano dotado de mais de um compartimento, caracterizado por compreender/
os estigios processuais de: alimentar ao primeiro compartimento do /
moinho, os materiais scilidos da suspensão, e água; remover dkose com
partimento a suspensão com a finura desejada; escoar atraves do moinha
a partir do dito compartimento, o material mais grosso; adicionar água

ao atino compartimento; submeter os componentes ali 1 lavagem e à mo!
gem autOgena; e remover, também, deste Ultimo compartimento. a cuanam.
são com a finura desejada./
A depositante raio/nuca a prioridade do correspondente /1
~zoo, depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 4 de
maio de 1965, sob o minero 18.7118/65.-'
Ponto nt 1 do total de 13 pontos apresentados./

itMARI 84 170.182 de 29 de 0111 da 1964
Dm:Gerente: NICKEIC CICCON8 . S10 PAULO
par114gio de Invens.ão. •APERFEIÇOAMENTOS 1M MESAS D8 BILRAR XIDIATURA*

,i.raitZSAME
A . .10erfeiçoamontos em
g034grtsgtes pe19, 101, 4a, sob o tampo

we

Imas de

ninar ~azara

tabela denega, ser 1~1.04

,
a-ta-fe:

a . '7:3".

!- A

'

-.1.S.ecão

Março de 1971

.n••••••

•••••nn•

1191
1/.11.11=~1,.

;TERMO N Q 't179.106 . -de 28 de abril de 1966.
Requarenta:.TELECTRON'PRODUTOS ELETRONIcos

tarifada por uma almofada ou aoolchoada para contrais de empanhdiente, igne
se estende na direcío longitudinal, • 'a:entinte paralela a uma externa did
parto de palma, em alinhamento geral com ' a bainha digital do dado anuio /

LTDA. - UUANABAR.A.

Privilégtd de Invenção: "UM . UISPOSITIVO•AUTOMATIC° DE CONTESTAR AS
CHAMADAS TELEFONIcAe. GRAVALDO AS MENSAGENS'

da luva, e desde substancialmente o fundo da parte de palma da lava, eti
um ponto adjacente base da bainha do dedo oinimo, a* sorte que o dito a.

pEIVIND/CAÇIES

1

1 - Um diapositivo automático de contestar as chamadas telef8ni-/

eolchoado possa •stender-se ao redor de uma parte considerável da ruporff.

can, gravando as mensagens, caracterizado num circuito elétrico especl

cie do taco, na adjacéneia da aresta externa da palma da luva, sendo isso

ai, que utiliza a combinação doe comnonautee Ml, como catai

acolchoado feito de um natarial resiliente, para permitir-lhe acomodar
cabo do taco, • para podar ser nazi-pado ae redor d ,> mesmo

especificados nas figuras 1 e
Ponto

2

Ponto no 1 de 6 pontos apresentados,

n 2 1 do total de 6 pontoe apreeentadoa.

f

TERMO Ds 179.084 de 28 de abril de 1966.
Requerentes ALFREDO DE FREITAS JUNIOR - SIO PAULO.'

Fig. 1

Priviléxio de Invencio: , 9CECANI5MO PARA ORIENTAÇIO DE PEIXE LUMINORè
EMITIDO POR FAROL*,
REITINDICAÇOES

TERMO N o 179.165 dd e9 de abril dlt 3.966
Requerente: INTERNATIONAL HAR ITE$TER COMpANY • e EA:a,
Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS. Cs' 820,4 21.18A S D E cAW
iltEIvittpiwog
- Aperfaiçoamentos •4 segadeira do-cana, caracterizados pelo f ato da segadeira compreender a combinação.d. um dispositivo de corte ar-/
ranjado para cortar galhos de cana cm pedaço. • discarregá-los sabre um trim.&
portador, meios para distribuírem ama corrente de ar através o trajeto doe pa
daços de.cana durante a sua passagem do dispositivo de corte para o transportador, sendo a velocidade relativa da corrente de ar tal que os pedaços pai.!
cai • o refugo é arrastado pela corremted. ar, . maio deXleterea dinpoatoa/

na corrente de ar e ajustáveis

44

ralação

4, 1144.

1 . MECANISMO PARA ORIENTACAO DE rElth LDOINÚ0 EMITIDO POR PA.
ROL", compreendenio lámpacle ueual, diapbeta ame proximidade, do /Oco /
de refletor de farol, caracterixado pino Tato de compreender junto.
lâmpada, par de placas cada uma dela* •olidiria a eixos conjugado. por
engrenagens, atravancando um do* eixec aUpOrte portador da referida /
limpada, eendo que o eixo, npée o suporte, apresenta fia passível
de
ser deslocado por *cio de eletro-imi excitável &traria de bobina 11010,
oà, eendo que o giro referido eixo é contra nado por apto de mela.)
Ponto n e 1 do total de

4

pontoo apr000ntadoo.

Rara dirig,iram o refugo de

modo op. ¡kat!, 014 descarrega d o selativadent, da cada lado da míquina.
•

Reivindica-se a prioridade do correspondente podido deposita.

do na Repartição de Patentes da Austrália es -O de abril de 1965 sob n o ...,
58242/65.
Fonte n o 1 do totsl de hpontom apcosaliadatOs,

_
á .

,

Tamo. 55 179,145 de de Main de 1964
• 11414Ua r tate s

léru40 N a 179.08e- da dr d. abril de 1966.
•courentor TRE- AJAC GLOV-E , CORPOBATION...
i.iliSio. de Invenção: Í LUVA PÁRA G'OLF19°
IN;11/J-''
12IUSLV

'ar

44 44

1 . Lava par agoire, inelstinda uma p ar te de R4 144 , ulaw4
dem, e bainha* digiiado para se afaime outro ~eme, tendo atam

8 ILVIO RUBENS NUNES

5XO PAULO

de xhdancio1 b0¥04 APERERICOAKINTG. RN CALÇADOS*

W.W.24252
A . RQX0.3 aparTai.~~- n d *11 OelSad es,de tiPa locai,
Sadas
Pala Fito de e corta do calcada receber, co trdche
;- * 1-*PN, Mr * et.dr l
dorradCoaddete. sa sal% 444 14.444 44 4444a couro do corte, placa *ata al

i gada, preferentemente ovalada e aplicada no sentido

lonsityp¥À

ar apl. '

ol

•
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ffl••••••nnnnn••n•••nnn•nn•

!tição de pesponto 1 máquina, poderko o calçado ser pranista de mato fOkro
st totalaente forrado.
Ponto n a 1 de ' 5 ponto! aProsantadOés

F I G.1
VNIU ge 179.171 de Z de MétiO de 1966
41querentes PILOT PON DO BRASIL SIA. INDUSTRIA MOIRCIO . SIO POIO
10_19 Industrial "ORIOINAL .NOMLO DR TINTEM,'

seção para cima; tin dispositivo perfurado solicitado por aolia-áboblversEt
O citado pino e fazendo com que e' ste se apoie de encontro a citada Placat
um dispositivo de batente adaptado aos lados do referido espaldar sob
mencionado dispositivo de proteção, a fim de impedir o deslocamento cIS'ste
para baixo além de uma determinada posição; um cabide em forma de gancho
adaptado ao citado espaldar e que se sobrepBe ao banco do automóvel; Uma
barra entreligando ditos cabides por traz do banco do autasOvel, afiz de
manter um alinhamento espacial entre ditos cabides; uma correia ligada 1
parte anterior do banco da criança, afim de prender o seu usuírio ao cessem
'um dispositivo de ancoragem compreendendo um arnez em formato substancial/
de Y tendo as suas pernas ligadas respectivamente aos citados cabidas nas
suas extremidades posteriores por traz do banco do automóvel; e um disto.
sitivo ligando um dito armes 1 carrossaria do entemOvei, afim de impedir 2
ma separaçio acidental do banco da criança da cima do banco do automóvel
na hipótese de una caPot aesa 4;64**
Reivindica-se prioridade dieta podido, depositado ai
Repartição de Patentes doa gatados unidos da Marie% em 3 de maio do1965(
sob o ne 452.606w
%ato n4 1 de &ate° ponto apresentado*

BRIVINDIC1.008§

• ORIGINAL MODÇRLO DR TINTEIRO", caracterla
%Mio do tronco da pirmide, de bases ratangalares, sendo retal as faces

pinadas menor°, e suavemente abauladas as faces maiores, do modo que tedae.
te arestas, inclusive as dos bordos da parede do fundo sio em arcos de ais .
Oulter;ncia; o corpo do tinteiro pode ser fabricado de natarial parcialmente
12,sível ou Outros.
Roto ne 2 do total de 3 ponte; apreseatadee*

da-~.
TIIRMO Re 179.20 de 04 de meio de 1966
!avarentos SRAL-SPOUT CORPORATION - E.U.A
Patente de Iavençãos "IP& MÁQUINA PARA COLOCAR BICOS EU RECIPIENT234

(71 10 64 179.167 de 2 de maio de 1966
glioarentes GEORGE B. MAMA • 8.11***
pti01410 de Invenção, 4.125ENTO, EKAUV2407Elf, UR& CRIL60.4

REVINDICAÇORS

wenuardw
I . assento em automóve/ para criança, projetado para
ulatla gare o bana* de um auton6vo1, caracterizado por compreendera
Da espaldar; um &ardo para cabeça em combina0o com o referido espaldar/
(O latandintume para cima cante; um assento ligada articuladamente na
planarmo posterior limo dstrefarido espaldar] unalima fOrmada na /
$tene anterior do raterido assunto; um recorte nos lados do referido as.
piato definito dita língua o proporcionando espaços para receber ai perua
•0o uguírio uoz lados da IMMO uma correia flexível ligada na Sua extra
RIMO inferior I, erliamadate anterior da citada liogua a meia dieUncia/
Ws es rateridan amortece uma placa transportada pela extremidade eu.
ter ta ~ida mareia; possuindo dita placa UMA fenda eco =R larga
n
P:
Oa qua ite . netawno mandslo eattandanils, a, f12 de formar um dispositivo de
- imos UB eizo,tranapomtato pala parte posterior do referido espaldar
ditpaltito da protegi° ~do ao referido eixo e dirigindo se paia
Iate a partir de laia oposto do espaldar e acima da referida lingua;
Walladadlt0 dispositivo um pino mtbstancialnente no seu centro em alinha
ge oo ~leal aoromtmule com •4* reterida correia para •tabelecer um coa*
:
' 4) dm trii49 OSA citada placa do.trinco •xiagante na extremidade da \
as Dado a same avalpkgmato do ceackmarto dá.v..ttl y o de pro.

-

/ • U'a mdquina para colocar bicos em reciplentee, com,.
próandendo uma placa de suporte principal tendo u'a guia para una tira
do **puçá* para bico;, meloa para fornecer dita tira através de dito /
guia pouco a pouco, um bloco de matriz fixado em dito suporte em um lam
do 4. dito guia e dita tira,um bloco de matriz complementar e um bloc0/
de suporte para o mesmo levado por dito placa de euporte pÉincipal no
outro lado de dito guia para oscilar na direção de dita matrin fixa e th
partir da mesma, sendo ditos bloco; de matriz formados para inclinar e.$
multineamente o espaço para formar uma porção de corro ,* asse lateraie/
par* um bico e atingir dita porção de corpo no fim de uma etapa de mova
*eito da tira por movimento de dita matr: 4.. oscilante na direção do blo.
db.
oo de matriz fixo, meio para oscilar dito bloco de suporte em relação /
periddicae coa a alimentação paulatina de dita tira, um canal guia para
e qual é colocado um bico completo es. cada etapa de movimento, caracterl
;lado por meio que inclue um ariete montado em dito bloco de suporte G
ladvel troa àle e, operante por movimento de dito bloco de Matriz m6vel •
dito ariete na direção de dita matraz fi ,s ç.ca cortar dito bico coopli
to da tira ém dito 'canal elicaaimmir o bico om alto canal a um ponto pra
determioado,

Março de 1971 1193 .
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Reivindied-se prioxidade do eorresp4Ondente pedido depotitado na Departição deydtentes doo Estsáos Unidoe

"Américo em 19 do-

fovoleiro óe 1966, sob o ne-,524.028

r v

,

Tègng

1 . R84115iffite de reação, estada:46RO e 9,2~-r-----'
effellaf
revestimento interno refratário, prewpmde para converter matéria0;
primas sól¡das e liquide-c, caso seàam, Uma ~ido en gusa
4);

Ponto ã do totol de 8 pontoe apromadtadoe.

esse munido com uma stertumwdo eam:'
eeu fundo, oaracter .ozn On pelo Cato do
que o recipiente de reação co compãe de, pelo monco pamtea baripme
zontalmente deslocáveis quP possam ser meunidie em ~MC meg
piente único, ou elejam, uma parte que abrange o metal em fogão Q1,
sucata, em aço, recipiente

cria nas proximddades do

ser refinado, com cisara do reação suficientemente amp
la Dore OS
execução do processo de conversão permeio do azd{~ o amo 41C‘
parte em forma de capota que, na posição de apus co alood
mine e possui Instalaç8es do alimentação pare ao 900078420 VT240
uma ou várias lanças de u8pro o para oe ingredientes

OntIVOlb

A depositante reivindica a prieridade 80 col~210933128
pedido, depositado na Repartição de, Patentee da ~dai gaga
de Novembro de 1965, sob o número à 10.605A5

Ponto no 1 do total do an pontas aosmmni~

"

rã 315

4i 1

'?5RTTO "V 179.201 de 3 de caio de 196 6.
Reluerones LaRENE0 IORtNUTTI SX0 PAUTO
Privi1e5f;i0 de Tnvenço

o APEREEIÇOAMDIT0

1-41. OU REMIIVOS A /MEC:ADORES

dISTRIc03".
REIVINDIOAC3i,

TENHO N O
1 . "APERPZIÇOAMENTOS Rft OU REIATIVOTA. AQuEORPoRES laTRICOS",00
tipo de comporta membrana elástica situada no fundo da °amara de tique.
cimento e fixada ao corpo do aquecedor stravée de pluralidade de parc.
tinos passantes Por flange, caracterizados , pelo fato de que pela face
é disposta placa
inferior das bordas do diafragma ou 'membrana elástita
metálica anelar; com diâmetro externo iigeiramente inferior ao diâmetro
da referida membrana, cujos proximidades da periferia ficam

.

a descobez

to, contateando contra a mesma as bordas de recipiente crivado e atra.

g essado, junto
6 0 , membrana e

he bordas, per parafusos que igualmente atwaveseam
anel metálico.

Ponto n 1 do total ds 2 swatca apreommtedoe.

1794196 de

demito de19£64,,

'Requerente: GooDYEAR ABOUPWS OMPURATION/Nd,,,,
privii tIgio de inviazGles SISMO DR AMUOU 0014
COMPERAÇID CD 8880
iz

Riços PARA MUS MAIS LM DO OUo 48./
Agráfauaigur
1 . Um eutemi de amartelo em inopina* Pira

leves do que o ar, caracterizado perua Mete= OR ~mole Luzo g)
parteseepaçados do bale, um cabo de anjeiçÃo ligado ao sestm 40 A
amarraçao, e meios extenelveis o p eritlyemente ligados, ao sistema da 4O
amarraOlo para permitir a distendo do mesmo sob sírios

o e40 de s 'ujelOo

e

Regule, aata00
sabataanlalenh
al g ema de imeemegled

o Wh, a fim de assegurar ema

te reduzidas sObre,todos oe cebola

*cato ni 1 do total do 8 paaten itioneatidebk/

%ERM

O ilí) 179,198 . 80 3 dó ablo de 190

fleque;entes VEREINIGTE.OW-WEICEISSIM EISEN4/178 ~MEM AUT1121.
42SEL1SCHATT. AUSTR1L

Privilégio de . Invenção: dEC1742in DE MOO, ESTACIONÁRIO E PROVI.) .
100 COM REVESTIMENTO REFRATÁRIO : INTERNO, BEM COMO X1i2J0 DE itelou

881~0128.3114 8843~5,11D4,19(

Fl4t—J

•

a

04

P.dís.3 de "t i 1

3 ni)

DA.2 J c..
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T3R80 Na 179.337 de 09 de 'maio de 19b0.

forma de base, de cujos cantos projetam-se ortogonalmente colunas verti

elquerente: ALE LYSHOLM - SUCIA

'ais, sustentadoras de uma cobertura superior, feita em laje ou aqui
talante, nivelada com o plano do terrenci, e naturalmente com as borda8

iitente de Lnveção: "MÁQUINA DE ROTOR HELICOIDAII"

taterais providas de juntas de vedação, dita cobertura tendo, de pra

REIVINDICAÇOES

7

ferancla, um Acabamento superficial igual ou equivalente ao do piso ou
1 - Uma maquina de rotor helicoidal para fluidos com-

terreno em que foi instalada./

tressíveie, abrangendo um rotor macho oocsuindo ressaltos substancial
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados./

imite siàtricos e cooperando com um rotor fêmea no mínimo seis res -

y

altoe, caracterizado pelo fato de que o perfil dos ressaltos machos
:em uma relação b/h inferior a um sendo b o comprimento da tangente /
lo círculo divisor do rotor macho entre o eixo de simetria (eixo x )
lo respectivo ressalto e qualquer um doe flancos do perfil e h a altu
ra do perfil dos ressaltos no respectivo eixo de simetria a partir do
círculo divisor do rotor macto, de que os perfts dos rotores cooperativos são'formadoe pela seleção de uma ou varias v_rvas que se encontram com o círculo de cabeça do rotor macho em ambos os lados do eixo
x dó respectivo ressalto e que satisfaçam a função

ym

= f( x m), de /

que a mencionada curva com a rn:o_ção do r-rt—r tem geado sucessivamen
te o perfil do encaixe do rotor fêmea, para formar uma curva satisfasendo a tinção yp f(xp), tendo a ligação da curva mencionada por dl
timo com a periferia externa ou circunferência do rktor femea por mel
e da curva escolhida

yr

d(x p) gerada por mua vez a porção restante/

TREM N O 179.191 de 2 de meio de 1966.1
Requerente, MAGN ESITA S/A./ESTALO DE 'MINAS GERAIS./
Privilágio de Invenção: MÁQUINA DE MOLDAGEM DE PEÇAS REFRATÁRIAS 8 CE.

do flanco do ressalto macho.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido de-

RAMICAS./

Leivindicações./

positado na Repartição de Patentes da Suécia. em 10 de maio de 1965

1 = Uma máquina de moldagem, constituida em essencia de /

Alób o no 6077/65
Ponto 1 do total de 4

uma estrutura suporte è qual se adapte um molde alimentado por um ali.

DOntels arro0.,,tadfl•

alentador acionado por um pistão bidráulico, molde asse que á penetrado
por dois pistOes, atuando em sentidos contrários e em cujas (dos pis
tões) extremidades se Adaptam duas peça= compactantes, que ali de cog
pactarem a massa a ser moldada. conjuntamente
da

OQM

a fôrma dão forma)

peça a ser formada./
Tonto n o 1 do total de 5 pontoe apresentados./

•

. .,
TERMO N O 179.233 de 4 de maio de 1966.6
RequerenterEARL BENDER./SIO PAULO..
•Privilágio de Invenção: GARAGE ESCAMOTEAVEL./

Reivindicações./
.1 - Garage escamota.ivel, caracterS4ala por ser formada a
-Partir de um poço ou escavação no terreno, feita yor exemplo no jardim
'de uma resi4ncia, no quintal, ou qualquer outro .1tgar onde seja pessl
vai , e tendo dimensSes apenas o suficiente patt e,.camotear integral cinta o veiculo, podendo Jontudá comportarpswela espa;0 adicional paCM descida e eventual inspeção, escavação esta no interior da qual á /

lawao uma estratsra °levadiça, formada a pavtix diJ Crilhos ou plata í

414

Ães
TUMO N o 179.214 áe 4 de OU de 1966.1
Requerente: YAMASHITA 111KI0./Sã0 PAULO,/
Privil(Sgio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM CULTIVAMENTOG DE CENTROS,

fleivindicacõest./
1 . Aperfeiçoamentos em cultivadores de centro, caracte.
Visados per compreender dois pares de recipientes para adubo

semen.
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tiott 44~40 Iffiegliarik-iftidí
Aos parco cum tubulação de

sofda Wh

Wriiiitreidtb 031

atinge quase ate

plantes tatos cujos diapositivos dosadores suo

dhe rareit'à

o sol% icei .

acionada§

por um cAnk.

Março de 1971 1195

ffS 179.369 de 10 de Baio do 1966
Bequerentos =SANTO COMPANY - E.U.A.
Privilégio de invenção(' PROCESSO IARA REUOVERrozwanormaza
PARCIALMENTE =RUMAI DE UMA SOICÇIO AQUOSA DE UM SALDE 1604
Dm unanimo%

junto

da. drarenageat

interligadas por

corrente e

sendo uma datas do .
ERTY/NDTOAU5SE'

pla e ligada ao eixo dep redas posteriores do trator pára oelonamento
do . conjunt% sendo a dupla-ceda dentada tem o teu eixo Interrompido O
provido de um dispoeitov para seu acoplamento, g ate comandado por san
armagRo paotogr g ilea coa a/avance de comando disputa lateralmente
*Atura-do braço do tcatoriato; tinalmenté, cada conjucto comeednpOMP
hador sompreende fedem *nevados 40ml:4:lutadores das

ecmantoc!P

Pente ma 1 do total dei Ro gas aPreeeg~

r

Rt k

A dopoeitante retrindida a prioridade do correspondente
ilidido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do morte, em 10 de Maio de 1965, sob O n g 454.740
Ponto n* da total de 8 pontos apresentados. .
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1 - ?roesse° para remover p olacrilonitrila parcialmente hit
Lro/isada de uma solução aquoaa de um sal de amenio quaternário.]
hidrotrópico, caracterizado pelo fato de se
(s) precipitar a referida poliacrilonitriia,por njuatamento do
concentração de sal da dita soluvão até não mais de cerca de 55
pico porcento e ajuntamento do PH da dita solução a não maio de
clero& de 7, e
(t) separar a referida paiacrilonitrils da dita solução.
,
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6115RM0 111 179.371 de 10 de Maio de 1966
&quarenta: HARRY XELIM WINTRS. E.U.A.

'tf? s*.

''‘VNU;S.

•

4 •", •-•

4.1e

flg.I
W O 179.326 0 .• 9 dm cisão de 194 .
Reverentet TAMPAI, Raeloam 212110SAL DM SIO Pa00 02b gpok
Privilégio de Invensioa"Ma mum PARA eldIÇOIll
trtbso

NIZEindi24
--kenk
-_____1 - gora urna pira ~dee, do eive Ice OVi4OkO asnal mas
te tecido ou equivalente, provido CD eaa deo, 48 ms ereG th ~Ma
dom, caracterizada pelo fato de reftrida arDalie_ear rareada per M3
quadro retélioo, de 'meiga° transverso& CD i'lavartido, •tende C9 Mb 91
no norizontal Inea faixa rebaixada provida 44 ao degrau contornaste da/,
aberturra central ao qual es aplica amo placo (tampo) ;revida de reeqe,
alongndo e transversal a por UD de esum i ladee eneatíada, de maestro
'unta, a borda da ma doe ,loioraie da dita abarbar% atravée Me Ma eé:

Privilégio de 7nyenção:"DISTOSITIVO PARA LIMPEZA DOS BOCA/5 DE
VelMICOS QUE 'QUEIMAM DOIS COMBUSTIVEIS"
EIVINDICAÇUL
1 . Dispositivo para limpeza dou bocais de maçaricos gut
queimem dois combustíveis, isto é óleo combustível e gás combua
Eivai ., caracterizado por compreender, em combinação: um cano pb
ia alimentar o óleo a um bocal de maçarico, um cano para alimea
ter O ide a um tubo de maçarico e um meio que pode operar, es
Quanto houver fluxo de gás na direção do tubo de maçarico, no.
eentido'd, desviar algum gás através do cano alimentador de óleo e do Tb4pettiv0 bocal, a-fim de purificá-los do óleo res.
dual de uma fase prévia de combustão de Oleai
depositante reivindica a prioridade do correspondente'
podida, depositado ha Repartição de Patentes dos Estadoànidea.
da América do Norte, em 24 de Setembro de 1965 sob o :IQ 489.969.
Pipito n g 1 do total de 3 pontos epwesentados.

ris derorIlhaa adjacente@ e 'Matada* laterealadescata cera lera e gera
dentro, sendo a referida tampa nontida ea ( pofiblo . Por RaliPkga. ROPeti,
articulada., disposta* em mel doo ladoe do qua4ro...4
3 da, ;olá' de ) pontos apreeantadever
_Unto

EM NI 179.360 de ID de Meio ' de ' 19/38
lheinceentm; MURO. SCAR/Rel - PARADA.
Privilégio de InvenoRoVAPERFRIOAMEMOS EB ESTRUTURAS DB =DUO!
DARRAOAS ESMOO DE OTOMOVEIS SOB ti~a 3/03 %MOO, ROMOR
OAS 8 ADRIGOS"
RETTIMOAM3

--* kerreiteemences em ustru" coremos a eanafiO9
Guteevese a oe row~vto baldos, noname4a e elnsidee, cdt~
ritadoa pelo lato de~mitíMR W6~ 12~-12.11À

4

/11
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bz-,stonetes retangulares cujos lados transversos sâo oblignós e
dotados de dois orifícios traapactuntes retos incliwidos pura a
'faca longit dinal do bastonete.
aanto ne 1 do total do g pattas araanentaaaa,

ceuhido.

Março de 197-1

coa a borda aduana do dito painel eapaçador e Z ga estou -

tendo mata

direção ger:alcantis paralela ao

dito

painel extremo, u•

nba da Laxação fixada A dita parede e daaravelinente reunida //a
00m o dita painal amarteacarr ao longo da borda do men= que se
apruJeata afastada do dito painel cepaçador, dieponitivon de trai..
eamento aara aantar a dita extremidade e ao Citas painéis amortecadarea mn relaçâo feellada geralmente perpendicular ema dita lia
rede do recipiente, uma earratura de alma dotravelmente reunida /

ananctiamaents cam cada tarda extrema do dito painel extremo e ;
aújacenten dm duan parolem de recipiente
com an bordar)
adjacente% a dita attrutura da aana condo desaaPiával com o fecha
'unto do dito palatal extremo e as bordas extreaas do dito paina')

mit=

411125,10 Re 179=597 de 10 dm Maio de 1966
Re querentes RADIO CORPORATION OP AUEMA - CALA.
Privilégio de lasengios wPROCESSO PARA PROVIM Dr IMA RIMO IIS
01LRACTERISTIO13 EltaRICAS AWIRNADAS EU "'Ni PRIMEIRA PUTIWA

apreçador e Co dito painà amortecedor asado can/lassem pura
Orzmumm.Ctega para o desarmar da dita estrutura do alma.
Rinstaddea a criaria:de do pedido corrempendento, deprima 1
na Repartição do Pasmem nos Rasados Unidos da madraço co aortas'
Ia 1 ae gove=tro da /955, soa o aduro W2,430.
~40 nie 1 (to tema de 1 pintos atoPess~

.STOUBA B RTIGO ASSIM PRODUZI>,

"k REIVINDIOAQ0E§
1 - Processo para produção de uma regi% de caracesotafterm

re/étricas

alternadas em uma peneira pastilha

comtoontffitorse manta

Ifizado pelas aperaçaas de diapor a dita pramaira psetiIhse datadaeialmente adjacente e paralela e uma neganda pastilha eamitandatera
. Naja face adjaaanto é formada de Maa camada de um material de tapa..
reza que pode alterar a dita característica elétrica da primara
pactilha, e aquecanda a mesma beganda paetilna a uma teaparetem /
es qual a dita imparem ae . vapolea da dita tale e oe Ufanes atra9402, da ,",,,,ekajA aaaaaent da p
rinotre 17 2
, 0~ Pa" a0g2/11" a daaa

ragiaa

ma

ITS4412 ta 1:1 da Maio de Igthl
~atm NEMO EKEZILKGINt 10,9 SIO PIM)
Prtallégto de tavaapaof ITROCE310 CS RODEM 09011ESECRINO =Os

22E0 E2

BRagRAO~O/DIVEITIMP

Reivindica a prioridade do correspondem% pedido, dope:reta&
Repartiçao da Tatmatso doa Estados Unidos da.Amárita do Non%

em 10 de Maio de 1969, cot o lutam 054.C74,
Ponto n2 1 do total de 10 pontoo aprazer!~
St

Z6

11

$6

gammattora
• Rrocesto de prodoolic de paLiootirene inquetwaval e proacin
00 adaalaante, oaractariaado o proceasa pela adição, em miaram ma
etniaa, da borratas eintétlea do polleatirsno, na proporçâo de 1 a
aDa em ralação ao volume desta, para cujo fim se moa o poli-estima
no puro e se trannforma, a parte, em grânulos, to finas quanta P9
&eivada a barracaa, reallaandoase a mistura doa doia produtos, am
Catar ou outro eantinantA, 110mogeneizando ase a mistura eob a açãO
do calor, eu EXIRODER ou aqui:talai:me. eartaadoasa o aaaosaaa vaaua
taaaa am grinalos,,dantro da uniformidade viável.
Ponto n2 1 do total dm 3 pontos apresentados

r ,MA:Brim
,fy
Fls.]

AP

4

TIEMO R2 179.447 de 12 de Raiei de 196d
Requerente. RADIO CORPORATION OF AMERICA Prteil4gio aa aavanaos °IRMOS DE DEFIA.P lan aanasaaaaRIZaDOR°
plIVINDICAÇOES

IMMO NP raocae de 11 do Carpo de ZOO
1eaueacintas TrilnaiLD ODUPORRTMCM jelvtlagto da là-variado§ nffirpremP ODE EST= am earearzaluill
INTERNA°
ii=22SLM."

1 Uma eztratura t feat=crr,* eatreao flowa un recipiente
doNada de pareg masuperior, Inferior e laterais debrávelmente:i
Ancx-Itgodae para formar um arrmajo tubular, a dita es=;ura
earactericando-se por aampreender um painel extramo tict
'm
.13 veunido oom uma borda extrema de uma das ditan par:'
! g gtee1 eapaçador dobravalmente reunido com e borda d;
no
, c) atastada da dita parede e se estendendo para denmro
,da W.V;eriMr de reoipiente, um patnal emnraceder tlabraveluenta

1 • Um OIRO= DEDUZIU, vertical pare um receptor de
talas/ma% oaraetarizado pelo tato de incluir um transistor ara
plificador com UAI terbinal da entrada e um terminal de salda e
proporodonaado apreciável ganho de effrrent8 entre os referidoe
terminais, um ~rolamento de deflexão vertical acoplado ao aia
tado terminal de saída, um elemento de impedincia para conotar,
» ditcaterminal de entrada do amplificador a um ponto de potencia
al de reforancia um elemento para entabelecer uma trajetória
de realimentação negativa entre o citado terminal de saída e o
terminal de entrada do referido amplificador, dita trajetória
ade realimentação incluindo um condensador, e orgãos incluindo
um dispositivo semicondutor conectado ao mencionado terminal de
entrada e aujeito a pet4sidicas ligaçOea e desliaamentoe entra

7
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datados gattator e não condutor para submeter dito condensador
• adaga de carga d dencarga periodicamente alternadaa.
A

~rente

reivindica a prioridade do correspondente na
Unidos

dito depositado na Repartição de Patentes noa Estadoo
#a &árida, em 14 de Maio de 1965, sob n 12 455.736
Ponto n9 I do total de 8 nontos apresenadon

Março de 1971 1197

caracterizado pelo fato de nue o valor ao coMpOnett. resistivo za
nor do que um terço do valor da roatinola de entrada do estágio MI
transistor.
ma,
à requerente roltindica s a priorldnde do corre
do deicreitade aos Estados Unidos da ámállue ma 14 de Wo 40 1969W)

4.5.5.70a.
o tota2 4w 5 ~09 ONWIDZIOSIN,

Ponto

i./P

efl• •

a9(0 911 Ir7948zd

t4 de :Mie de /05
Requerentes PElISTOP 19 • frokt4
PriTlUttla de Til• snrot • AMIMO PARÁ friCPOIMO3
payinxci.tcdrt
e* tánidUiil /1'Hr

•

la.-11.1i .4.. .. .....

1 . Arranjo para bidrotoroe, para controlae auedmItiel
ORM In 119.42t de 11 de . maio 'de 19'66
~mui WORM DEQUECH In:510S - SX0 PAULO
fariáégto de Invençãos"APEREEIÇOAMENTOS EM ISQUZIDOS Dt 450
pEITMICAÇOES

L - Aperfeiçoamentos em isqueiros de mesas. enrictoritadoe per
',ame teso, sabre a qual é montada uma esfera, fixa ou móvel, provi.
'
da de um reservatório de combustível com chumaço do algoao, rtter,
uaterio este no,..qual é introduzida a extremidade livre de uma peça
diga fuma de oaeta, - deamontível, em cuja ponta metálica, provida /
.de olitteq‘, é eArolada a extremidade de um pavio, que se estende //

cemento o volume de o presente acima do nSvel de a'eua no recipiente dtd. 4
Gidroforo, caracterizado pelo fato de um recipiente auxiliar ser Iltdan
parcialmente ao ar envolvente; e polo fato de existir uma válvu/a salema

.

de combustível, cum chumaço dg algodUt.
Pente ert 1 de 3 postos apresente4s.

fte I19.44d de 12 de Maio de /968
Requerentes RADIO 002206AXION 01 ~Má -

.Rrivilágio de inveução:"CIRCUI20 aMU1PIOADC2 3COMO/0M OTZ.
(5242À PARA 021WICADORM5 2RANSIOTORI21503°
1 Ra circuito amplificador compreendendo4 insa tente de aimate
de entrada a serem amplificadas:, um estágio Ormaeintor para amplila
cin.. De referidos sinais e dispositivo para acoplar os referidoe al,fflr
'mais de entrada ao referido estágio, o raferldo dispositiv
dosus circuito paralelo-ressonante tendo um componente votivo ind9
e campnente *eletivo.
eivo, um componenté Fent/rio cavassitIvo d m

4

da negnnsticamente, colocada no tubo entre o recipiente auxiliar e o 111.03
Oro e projetada nas, ser acloLgo em funWo do volume de,ar no histroiattP ,15
I
g rim de que um volume de ar correspondente ao volume do recipiente sun.
/lar seja transferido deste para o hidroforo per meie de ígua que ias dep .
-teadltiMo, quando o volume de ar lit excessivamente peousde.Pente OP 1 MOA
-3
9 pontos wonontadoo.

para o interior da caneta, onde poderá ser previsto um Outro mapa
tgat4rint

.3

UM 'DD 032.41), do l de esto de Mil,
e802284103.1GOSUMSTUENNY VSESDJUNT 6=2:20453100YAIMITOLITITURi
81241ZEIRYKS MATE8IALDV 1606STRUKTST - DNIA0 sovitricA.
fissukode de znytap40: PROCESSO UE FABBICAW DE PRODUTOS DE cowcal
né CELULAR".

pinaraczena
Á. Pro(resÉ3o de tabricaOlo de produto! de concreto celular e PRI

4t 2,341r4
,(Wde ffintureA beaPPUP OU GODUP 4.8te-u
-

f Ge/

DURO
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1 A1. (Seção III)

MIO

a extremidade •uperior do dito tubo sendo aberta de maneira a permi.
Áenteg de eóprO, ne qUal Se reoarre e VibraçZo r-1 ferem de preparaçãO
la Mistura e na moldagerd. Caracterizado porque a pri1&i^0 toe da mie

:ir um lançamento simult&neo de uma estrutura homogênea consistindo/
de uma coluna formada nor tubo e de uma plataforma por uma superfíci

4urs e ma %adegai:, caracterizado porque a prime ; ;aRe Mituração
IST Vlbraçeo dos dito; agentes se realiza com uma it1reida41 de vibra
3 de 300 - 10.000 cm 2/seg3 , e a segunda faOS íe,molda.
1;0V a a2
200
!em de DrOdutee Me. realize a Uma intensidade de vibràçijo 1( i(5 , -

to segundo tubo em relação eapeçada acima e em alinhamento com o tu
bn inicialmente mencionado, c dito segundo tubo compreendendo ume ve

1012izej

oovIvelmente êstee painéis verticais em relação formadora de tubo en
Pente 112 / do te,tal de 4 pentOe apresenta:10e,
•

EM) NO 179,490 de 16 'do Baio de 1966
ilivaareite EYLLN1 CASE niNr-,11.S.A.
iimoção1"00TORTZ PARA ENCOSTO*
È:Wdiáigle
REIVNDICAÇOES

e: etip0it42 para eneeet0 da estrutura de UM assento Aé ação mia
tailtãnea l toado unia base, um assento e um enc8sto cuja armação está
, E4t:Ot.¥00.ifl articulaçãO ao assento, Movimentandoéee com 84, caracte
GrJaUÃO-Se O Suporte pele rato de nompreender: elementos natIlrei°
O, MUOtentaça0 presos na base e partindo desta para cima, uma trave
II
II& articulada presa nos elementos da armação e colocada .4..ntre os./
C iou, o presa com articulação nos elementos flexiwis. do sustenta
I "10 para manter o ângulo do encOsto e relaçáo a "base dO 1:00ento qua
ato O eno6sto se movimenta com o assento.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depoeitad0 nOr
Bipartição de Patentes dos Estados Unidos da Amerca de Norte. eta
dó JUJJ"1 de 1965, sob n2 469:516.
Unte Ue 1 da total de 7 Pon t oe apresentada)).

de aptdo, um segundo tubo vertical, dispositivos localizando 0 di

riedade de peinéis verticalmente alongados e d'ispositivos retendo e
tre si, uma segunda superfície de apOie, geralmente horizontal, a di
ta segunda superfície de apóio cercando a extremidade superior do di
to segundo tubo, a dita segunda superfície de apóio compreendendo u
ta variedade de painéis geralmente orientados de forma horizontal,os
ditos painéis por último mencionados tendo suas extremidades internas
associadas com o segundo tubo em terno da sua extremidade superior e
se projetando radialmente para o exterior do meemo, se extremidades/
superior e inferior do dito segundo tubo sendo abertas de maneira a
permitir um lançamento siaultâneo de una segunde coluna formada por
tubo e uma plataforma formada por .euperfíoie de apóio solidária com a
estrutura homogênea inicialmente mencionada, as dita, superfícies de
apóio sendo hexagonais em forma, cada um doe ditos painéie de apóio
eengo geralmente triangulares em forma com o seu ápice constituindo a
extremidatie , intern'a aeoplada oon o tubo, os lados divergentee •endo /
d1sposton em justapoeição aos lados dos painéie adjacentes, a a bane
constituindo a borda externa do painel e um doe lados da superfície /
hexagonalmente oonformadae, na capuz boo alargado para fora e pare et
as cercando a extremidade superior do segundo tubo e acoplado entre /
Seta extremidade superior e as extremidades internae doe painéis cir..
eundantee, dispositivos tensores acoplados com a bdrda externa de ce,
da painel para puxar o dito painel para dentro no sentido do tubo

cor

respontlente, • usa variedade de haetee vertical.° se estendendo central
sente através os tubos alinhados, os ditos diapositivos que localiemm
o dito segundo tubo acima do primeiro tubo compreendendo ao' •ooler. fl
Kado as hastas, o dito colar apresentando uma supernal* superior pla
ma dyra a qual se seeentan os paindie do segundo
Tonto n9 1 do total de 21 pontoe apresentrdae.

PeRN) Ob 179.491 de 16 'de maio de 1966. .
461qnsrentet MIMEI CONSTRU I:MON OOMPANY O? TEXAS - U.S.*.
de Invengio: " MUDE PARA ESTRUTURA DE EDIFIGIO UNITÁRIA".

çadallilla0

~Ia=
unitéria caracterize,
ft . . UM melde para una estrutura da edifíoio
./
o
dito
tubo
compreendendo
uma va
6i$S014. compree nder um tubo Vertical,
aiada de painéis verticalmente alongadas u diepoeitiVos retendo amó
formadotm de tubo entre,
r
relnante iates paiaéle verticsia em rilação
horizontal,
a dita superfície/
géte uma superticis de %MJ seralionte
1
superior do dito tubo a dita auperfi.
13, Oble . cereando a ex1renid3de
1
eis dg apbio 0040151/00 da UMS verledatIe 4a painéia geralmente orien
tides de toraaoricontal, oifditos painéis por último meâtlonadoe tw,
d) ~9 extremidades internas assoe:siadas com o tubo em t3rno de sua
.

radialmente para o seu exterior,
çaiMe044° "Pes19, e RE ~Oleado

2hRM0 N R 179.502 de 16 de Maio da 19661
Requerente: SOCIÈTE FIVES LILIE-CALIL. • FRANÇA.
Privilégio de Invenção:"DISPOSITI% PZ AZIMENTAQUIPAIA330~
CENTRIFUGA DE MANCHA CONTINUA"
REIVINDICAÇCES.

Dispositivo de alimentação para semi-egoadorncent~113
marcha continua, com p reeadendeum tubos de alimapich ealgeeeezta

e
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-do cdsto da semi ,,-, aecadOra, caaale1Me1te a date último, C Paza Vax O
prodUto a esgotar é vertido no .oesto, aracterisado por um tubo-gula
8 colocado no .tubo de alimentação, coaxialmente a cate 0.pra
longando'.-se no interior de 'ta* de,lkmentação até a vialthança do
ftuido do cesto, sande previsto meios para manter um filMe .5,tgeo•e,§
bre a superfície exterier do tino-guia.
Reivindicam-se os direitos de prieridade, de idéntiCM ealeltWO
çâó dePOsaada,na RepartiçãO de patentes da ?Une% Sal)! o U1kAURO
PV. 17.397 ah 18 de Mai0 de 1965.
Ponte oP / Ao total de 3 . pentos apresenta-803
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A p arisiOtda-toe em e relativos ol ^ prensis eerammeae-man
alavanca, em qtn a base p aralelepipédica da prensa é caracteriz

da por ser dótada de aberturas laterais paatftes de Um para outril
.lado da base com saída para o alto da mesma, tendo, essa base, uma/

tampa giratória lateralmente num pino-eixo fixado em um dos ângulo
do. alto da base, e sendo a tampa dotada um casteko -guia no alto d
encaixe e movimentação de uma alavanca 4e unha ren>sa, dotada d
eixo transversal, eixo ajustável e com mavimento em recortes sem
eirculare's no alto dos dois lados do oastelo da tampa, è sendo o
base dotada, a média altura dos dois estremos, de parafusos ,de
graduaçao de calços no interior da abertura transversal da b_geekl
Pontos n g 1 do total de 3 pontos apresentados,
Etxt

rs.GeRrn.
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;
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TERMO 112 179.505 de 16 de Maio de 196e
Requerente: TELEFLEX INCORPORATED
Privilégio de Invençiio :"UM AJUST2 RZNYTOR DR PARA10880-2ARAABE 801ft.

ÊMO

ti k

179.660 de 19 de maio de -1966

Requeren,e: NIPPON SODA KABUSHIKI RAISHA

JUNTO DE CONTROLE REM0T04.,
REIVINDIOÃOEt

1 - Um ajuste retentor de parafuse para um a*Miunta da aaffiMi
remotd, caracterizado pelo fato de que dito ajuste tem meio para a»
justar um membro rosqueado el dito ajuste e para mover+se parasPermi
tir que o dito membro rosqueado ec DIOVA 00E1 relsoSo a d44.0 ajustOd
para ajustar dito ajuste g uma eatrataxa dt suporte.

JAPÃO

Pri1, 11ígio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE POLIÉSTERES LINEARES"
REIVINDICACOES

1 - Processo para a produção de poliésterer lineares, nos
qualspelo menos 85 rol pereento de unidados estruturais repetidas sio

unida-

des de tereftsaato de 'Mono, da seguinte fOrmula

Reivindica a prioridaUe do correspondente pedidO, depesdfadO

Repartição de Patentes dee Estedoa ~Os da 44Vie4\4o Norte,
em 17 de Maio de 1965, sob o nia 45-6.2B28 .
Ponto ng 1 do total de 15 pontes.oloraSidtados

na

caracterizado por compreender a reação de policondensação de um meteria) ou /
mistura, consistindo substancialmente de tereftalato bis,(beta-hldroziatIlied

!e oligmero ou ambos, e incluindo ou não'ácido te,eftálleo •/ou outro campo.
nehte difuncional, tendo pelo menos um radical oxicarborala, na presença de /
um catalisador escolhido do grupo que consistelif di..halogenlitos de diciclo./
pantadienil tltánio e compostos orgeinicos de germinio, nos quais dois ou mala
radicais ligados a um átomo de germánio são escolhidos do grupo que consiste/
da) Uai radical

alces:, apiloxi, alcoilmercaptC. , dlejdlamint arilamlno subs^Or
merc aP t d • &mino.

UtUldos ou não, e radicais hidroxi-,

Reivindica-se a prioridade dos Correspondentes pedidos depus!.

Ws* no Japão em 19 de maio de 1965, 19 de maio de 1965,

TraMO • g 179.51% de 27 de Maio de 190
Requerente: SIDINEX I'4?NCOMPAGNI RIO PAULO
privilégio de Irivenção: "APERRgaçOAMIOWOS Kg' RELATIVOS A PRENSAS
jitatiMiik thi3V110 alMe0

21

de julho de 1965,

24 de setembro de 1965, 27 de outubro da 1965 • 22 dí novembro do 1965, sob /
n g s 29053/65, 29054/65, 43781/65, 58116/65, 65616/65 • 71469/65, respectiva./

mente,

•
vento n u 1 do total de 9 pontos ePresentadD1.1
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SIM OLOS NACIONAIS
LEI n .* 5 443, DE 28 DE MAIO DE

196e

Desenho da Bandeira Nacional, ein este*
Desenho modulai dé, Bandeira Nacional

•

Tabela de COrteSp011dUCie das Estrèlas e Estados

Hino Nacional
•

Parte para piano
Partitura para orquestra, em 31 13 %doe

•

•

Partitura para orquestra e canto, em Ca Ma(c*
Música para Banda
Poema

Desenho das Arenas Nacionais. em c8res
Desenho das Couve:aceite Heralelacaa das Armas Nacionais

e Uaaaalio de Silo Nacional

DIVULGAÇÃO N. 1.050
[
1w~

I

PREÇO. Vr$ .4.00
A. VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência 1: Ministério da Fazenda
ILUnde-se a pedidos pelo Serviço de Rambóia° Postai
Em Brasília
Na Sede do 1)1N

w.wee,

NuME,R0 DE HOJE: Cr$ 0,30

