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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

r PONTARIA ND tv,IÃ de i2 de Mdrço de 1971
O Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
usando das atribuições que lhe são conferidas e na forma

do

Propriedade Industrial,
Resolve,

Código da

Publicar a nona relação das Cartas Patentes que incidiram
em

caducidade de acordo com os artigos niimeros 60, 61 e 158-

do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei

21P 1.005,
de 21 de outubro de 1969), salvo apresentação, eté 14
de
dbril de 1971, do protocolo ou documento equivalente, relati..
vo é entrga tempestiva do
do p aamento dae,enuida

1

des, nas épocas próprias,

Thomas
Thedim Lobo
_
--Presidente

22.

RELAGO A QUE SE REFERE A PORTARIA N Q

43

(IA

12

de.marvf rie -197,

DO

RESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDU$TRIAL

Patentes n a s. •
53.050 . 53.051 . 53.052 • 53,033 - 53.054 --53. 055 53,057 - 53.05.
53.060- 53.061 . 53.063 . 53.0614 .'53.065
53.066 53.068 - 53.071
53.072 . 53.073 - 53.074 - 55.075 . - 53.076
53.077 - 53.080 - 53.081
53.082 - 53083 - 53.084 - 53:085 - 53.087
53.088
53.089 - 53.090
53.092 - 53.095 - 53.096 . 53.097 - 53.100
53.101
53.102 - 53.106 53.109 - 53.110 53.111 - 53.112 - 53.113
53.114
53.115'. 53.117
53.118 - 53.119 - 53420 0 53.121
53.122 - 53.123
53.124 - 53.125
53.127
53.129 - 53.130
53.131 - 53.132
53.133 - 53.135
53.136 - 53.137 . 53.139 - 53.140
53.141 - 53.144 53.145 - 53.146 .
53.148 - 53.149 - 53.154 - 53.155
53.156 - - 53.157 53.158 - 53.159
53.160 - 53.161 . 53462 - 53.163
53.164 . 53.165
53467 - 53.168
53.169 - 53.170 - 53.171 - 53472 - 53.173 - 53.174
53.175 » 53.177'
53.178 - 53.179 - 53.181 - 53.182 . 53.184 . 53.185- 53.187
53.189'
53 . 190 - 53.191 - 53.192 - 53.193 - 53.194 - 53.195 - 53.196 . 54.276
54,277 - 54.278,- 54.279 - 54.280 - 54.281 - 54.2814 - 54.285 - 54.286
54.289 - 54.290 - 54.292 - 54.293 - 54.294 - 54.301 - 54.302 - 514.303
54.304 -_54.305 - 54.306 - 54.307 - 54.310 - 514.313
54.315 . 54.316
54.317 - 54.318 - 54.319 - 54.320 • 54.321 - 54.322 - 54.326 .• 54.327
54.328 - 54.329 - 54.330 - 54 . 331 - 54.332 - 54.333 - 54.334 _ 54.335
54.336 -514.337 -514.338 - 54.340 - 514.3141- 55.9314 -55.93 8 -55.939
55-9L.3 - 55.944 - 55 . 945 - 55,946 • 55.248 • 55.949 •55.950 . 55.955

53.95 6 - 55.957 55.933 - 55.959 • 55.961 - 55M4 - 53.965 - 55.966
55.967 - 55.968 - 55.9 6 9 • 55.970 - 55.971 . 55.972 • 55.974 - 55.976
55.977 - 55.978 - 55.9 81 - 55.986 - 55.987 - 55.988 - 55.990 - 55.993
55.995 • 55.996 - 55.997 - 55.998 . 55.999 . 56.001 - 56.003 - 56.004
56.011 - 56.012 - 56.013 - 56.014
56.005 . 56.007 . 56.008 . 56.009
56.015 . 56.017 56.018 . 56.019 . 56.020 . 56.021 - 56.022- 56.023
56.029 . 56.030- 56.033
56.024 - 56.025 . 56.026 . 56.027 - 56.028
56.038 -56.039 . 56.0140 . 56 .0142 56.043 -.56.0145 - 56.046 . 56.047
56.048, - 56.049 . 56.050 - 56.052 - 57.654 - 57.656 . 57.657 - 57.658
57.659 -57.660- 57.661 - 57.662 - 57.664 57.665 - 57.670 57.675
57.676 • 57.679 57.681 . 57.683 - 57.684 • 57.691 - 57.692 . 57.694
57.702
57.695 - 57.696 57.697- 57.698 - 57.699 - 57.700 - 57.701
57.720
57.703 - 57.704 57.05 - 57.714 - 57.715 - 57.717 - 57.718
57.733 - 57.7314-57.735 - 57.738 - 57.739 - 57.740 - 57.741 - 57.743
57.745 - 57.747 57.748 - 57.749 - 57.752 - 57.753 - 57.754 - 57.756
57.757 - 57.758 -57.759 - 57.760 - 57.761 - 57.762 57.763 - 57.766
57.767 - 57.769 57.770 - 57.771 - 57.772 - 57.775 - 57.776 • 57.777
57.778 - 57 .779 57.781 . 57,784 - 57.785 _ 57,788 - 57,791 - 57.793
57,75 . 57,796 . 57.797 . 57.798 - 57.799 - 57.800 - 57.802 - 5.803
57.805 - 57.806 . 57.807 57.808 . 57.809 - 57.810 . 57.811 - 57.812
57.819 57.821 . 57.823 - 57.827 - 57.829 - 57.83o
57.817 - 57.818
59 .66 5 - 59.667 59.668 - 59.669 - 59.672 -= 59.673 59.674 - 59.676
59.689 59.698
59.681 59.683 - 59.684 - 59.688
59.677 - 59.678
59.701 - 59,703
59.693 . 59À5.4
59.696
59.697
59.698
695
59.
- 59.70559.7 06 59.707- 59.708- 59.711 59.712- 59.7131
59 . 7 04
59.714 - 59.715 59.716 59.717- 59.718 , - 59.720 • 59.721 - 59.7231
59.727 59.730 - 59.731 - 59.734 - 59.735- 59.7371
59.723- 59.724
14
59.738 • 59.742 59.743 - 59.744 - 59.74 5 - 59.746 - 59.748 - 59.7 9 í
59.762
59.7661
60
59.755
59.758
59.7
- 59.753
59.751 65.034 - 65.085
62.413 - 64.991
59.769 - 62.325- 62.1406-62.1407
65.096 - 65.099
65.087 - 65.090 - 65.092 65.093 - 65.094 - 65.095
65.112 65.113
65.190 - 65,102 - 65.104 65.105 - 65.108 - 65.109
65.119 - 65.120 - 65.1 ,21 65.122 - 65.123
65.115 - 65.116 - 65.117
65.139 - 65.140
65.128 - 65.129 - 65.134 65.135 - 65.136 - 65.138
65.149 65.144 . 65.147 - 65.148
65.141 - 65.142 - 65.143
65.161 - 65.163
65.154 - 65.155 - 65.157 65.158 - 65.159 - 65.160
65.174 - 65.1761
65.164 - 65.165 . 65.168 65.171 ;65.172 - 65.173
65.188 - 65.189
65.177 - 65178 - 65.179 65.180 - 65.185 - 65.186
65.202i
65.201
65.196
65.197
65.199
65.190 - 65.193 - 65.194
- 65.209 65.211 65.212 - 65.215 65.217 65.218 í
65.206 65.227 - 65..2281
: 65.223 65.224 - 65.225 - 65.226
6j .. 2 :91 6 55:2
65.233 65.234 - 65.235 - 65.236 65.237 » 65.241 !
65.244 65.245 - 65.247 - 65.248 65.251 . 65,252
65.242 - 65.243
65.253 - 65.256 - 65.258 65.259 - 65.264 - 65.265 r 65.266 . 65.267
65.271 7, 65.272 - 65.273 65.274 . 65.277-- 65.278 65.279 - 65.230,'
65.294 65.287 - 65.289 - 65.22
65.281 - 65.285 - 65.286
65.306 - 65.vAW
65.301
65.304
.
65.305
65.297 - 65.298 . 65.299
65.313 - 65.314 - 65,315 65,31:7.._65.34.95
65..509 - 65.311 - 65.312
I

•
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X) O cuwdiente das
p7 .• 21was, destinado à
scri recebido Pia Seção de Co ri•unic xeões ate as 17 horas O (.trn(2.17 tento do nith lico pele Serão de
lic 'ação s .?ra de i2 às 18 liares

di,

qi
s J a pu aiwara(),
O.s
"da bani te a c len 1...cacos devera°

dati:ofi rait,dot; diretamente, em
e.,; 1 .zço dois, enz papel aceVnado
apergaminhado, mectundo 22.r33
ce,,tímetros„scui emendas •Ott raew es que dificultem a sua comcsliceiai (Inana() COPi ensil
OU ;rem tabelas,
:creio admitalus cópuls em tinta
ffir , ta e indelénel, a ('vterie• do
I) I N.
( ») As reclamações pertuientes
. a nateria retr:buida, nos casos de
'er o ou ontiss6o.,serão encaminhat do por escrito, à Secc-to de Reda1 ça ) até o quinto dia útil subsegii , ate á publicação,

•

í I) As assulaturas serão Nniadfs no D 1 N O transporte por
aérea será conttatado separa!cb,tnente com a Delegacia da EM$w sa Brasileira de Correios e Teic . Talos ca Brasilia Esta poderá
11e encarregar também de encaraio pedido de asst natura ao
r lii Iar
E, N Neste caso o assinante dlri . 'irá ao DIN o pedído de assip, lura e o pnaamento do valor
CC rrespondente, ita forma do item
sc 7itiIite.
3) A remessa de valOrcs para
ai sinatura, que será acompanhada
d, esclarecimen t os quanto à sua
a;Ilicação, será feita somente por
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA •JAC:101'1Ai.
OtRETOR•GweRAL

i/ i e ti uE Ud t:tile postai, em In 001';
do Tesoureiro do Departananto de)
1 Imprensa Nacional. Quanto ao
•contrato de porte aéreo, em favor'
da Delegacia Regional da Emprè3a
Brasileira de Correios e Telégrafos'
em Brasília.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

6) No caso de porte acii.o vara,
localidade não servida por é3803'
CHIRIrk? 0^ sieçolo coa weeD^ÇÃO meio de transporte, a Delegaei
CHIEM. Op GIFKVeçOC Po../Oc. n CAÇÕEM
Regional da Emprêsa Bra.sileita d
FL ORIA NO GUIMARÃES Correios e Telégrafos em Brasin.
J, 6, DE ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a completar o encainii4
nhamento ao destikatario
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
SEÇÃO I.
floot..ny• do Proprloclado Industriai do Minideérto
indlidt.rlo
do Cornii,ollo
Im p rt tr.(

çles otionss do Cepartsty .tAto de

(nn pi . ensa

NecIsmoi

BRASÉLIA

)

A Delegacia Regional doi
Empresa Brasileira de Correlos
Telégrafos em Brasília reserva-3
o direito de reajustar os seus pre-ços, no caso de elevação de tarifets
comerciais aéreas, mediar' teavis.Ai
prévio aos assinantes.
7)

amçlk0 0, publieldadue de, m'cp.d10, , ke do .0.8pwarINârnont.o

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura po(lerdo ser semestral ou anual e Á
iniciarão sempre no primeiro d'
iitil do Ines subseqüente. O pedi o:i.
Semestre
•••••.• Cr$ 30,60 Semestre 6,114. •.1..10, Cr$ 22.50 de porte aéreo poderei ser ittensak 1
semestral oa anual. O prazo daf,,
.. Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é si3,4.."
.
Cr$ 60,00 Ano
Alio
mente atual e não haverá treins:1
Exterior
Exterior
porte per• va aérea.
Cr$ 65,00lAno
Cr$ 50,00
....
Ano
91 A renovação devant. ser
lic,lada com antecedênc..a de 30
PORTE AEREO
dias do vencimento da assinatura',1
Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serd4
Nensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 1 Anual
suspensos J.ndePendentei terzte da
NÚMERO AVULSO
aviso- nrer.:0
- O preço do numero avulso figura na última pdg2na de cada
uh Para receberem os suple-,
exemplar.
mentos às edições dos OrquOs oftk":
eic zs. Os ruminantes clerein''o soliel.
- O preço do exeinplar atrasado será acrescia° de Cr$ 0,01.
Lá los no ato da assinatura.
sa do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 paz ano se de anos anteriores
Rer kteriçone E PARTICULARES

65.320 - 65.321 - 65.324 - 65,327 - 65,331 - 65.33 6 - 65.337 - 65.338
65..140 - 65.341 - 65.342 - 65.344 - 65.346 - 65.3 1+8 - 65.349 - 65.350
65.351 - 65.353 - 65.355 - 65.356 - 65.357 - 65.361 - 65.364 - 65.365
65.367 • 65.369 - 65.370 - 65.371 - 65.372 - 65.374 - 65.377 - 65.378
65.379 - 65.383 - 65.394 - 65.395 - 65.396 - 65.397 - 65.398 - 65.400
65.401 - 65.402 - 65.403 - 65.404 . 65.406 65.407 - 65.408 - 65.410
65.412 - 65.413 - 65.414 - 65.418 - 65.419 - 65.420 - 65.422 - 65.1+23
55. 1+24 65.425 - 65. 1+26 - 65.430 65. 1+31 - 65.432 - 65.433 - 65.436
65.437 - 65.439 - 65.440 - 65.441 - 65.41+1* - 65. 1+45 - 65.1+46 - 65.449
65.451 - 65.456 - 65. 1+57 - 65.458 - 65.462 - 65.463 - 65.465 - 65.467
55.468 - 65.472 - 65.473 - 65.474 - 65.476 - 65.1+81 - 65.483 - 65.1+84
65.486 - 65.499 - 65.491 - 65.492 - 65.494 - 65.495 - 65.497 - 65.499
65.500 65.503 - 65.504 - 65.511 • 65.513 - 65.515 - 65.516 - 65.520
65.521 - 65.522 - 65.523 - 65.525 • 65.526 65.527 - 65.528 - 65.536
65.538 . - 65.5.39 - 65.540 - 65.541 - 65.542
65.544 65.545 - 65.51+8
65.5 9 65.551 - 65.555 - 65.556 65.557 - 65.561 - 65.562 - 65.563
65.569 - 65.570 - 65.571 - 65.572 - 65.580 - 65.582 - 65.583 - 65.585
65.586 - 65.587 - 65.588 - 65.594 65.595 - 65.596 - 65.597 65.599
135.600 - 65.603 - 65.604 - 65.609 - 65.610 - 65.612 - 65.613 - 65.614
65.616 - 65.618 - 65.619 - 65.620 - 65.622 - 65,623
65.624 - 65.625
65.627 - 65.629 - 65.631 - 65.632 - 65.63,5 - 65.640 - 65.641 - 65.642
65.645 - 65.61+6 - 65.647 - 65.651 • 65.653 - 65.654 - 65.655 - 65.656
65.657 65.661 - 65.662 - 65.664 - 65.665 - 65.668 - 65.672 - 65.673
65.674 65.675 - 65.676 - 65.6,0 65.683 - 65.684 - 65.585 - 65.687
65.688 - 65.690 - 65.691 - 65.693 - 65.697 - 65.700 - 65.702 - 65.703
65.704 65.705 - 65.708 - 65.709 - 65.712 - 65.713 - 05.714 - 65.715
65.716 - 65.717 - 65.719 - 65.722 - 65.72 1. 65.726 - 05.727 - 65.728
'15.729 - 65.733 - 65.734 - 65.737 - 65.738 - 65.71+o - 65.71*1 - 65.71+3
95.745 - 65.746 - 65.749 - 65.752 - 65.753 • 65-756 - 65.757
65.759 - 65.761 - 65.762 - 65.763 - 65.766 - 65.767 - 65.769 - 65.772
65.773 - 65.776 - 65.777 - 65.762 - 65.784 - 65-785 - 69786 - 65.737
,65.790 - 65.793 - 65.794 - 65.797 - 65.799 - 65.803 - 05.804 - 65.908
45 5.810 - 65.811 - 65.
- 65.813 . 65.814 65,315 05.317 - 65,-821
65.322 - 65.825 - 65.826 - 65.823 - 65.829 - 65.330 65,932 - _3.333
05„3j5
65,539 - £;.641 . 65.361+ - 65.81+5 (
56,5 ” 49 6w.6j5 6,5.6-jo - 65.860 - 650861+ - 65.365 - 65.670

em: WON ASIOS

65.972 65.871
65.881 - 65.882 .
65.900 - 65.901 65.912 . 65.913 65.921 - 65.922 65.931 - 65.932
65.947 - . 65.951 65.964 - 65.965 65.982 - 65.983 66.002 - 66.003 66.018 - 66.023 66.037 - 66.038 66.053 66.054 66.067 - 66.068 66.079 - 66.080 66.097 - 66.099 66.109 - 66.110 ,66.121 - 66.122 .
66.135 - 66.137 66.148 . 66.149 66.166 - 66.167 66.180 - 66.182 66.196 - 66.197 •-•
66.214 - 66.219 66.229 66.230 65.241 66.243
66.257 - 66.258.66.268 66.270 66.2.2. 65. 7 4 65.110 66.311
65.320 66,..32.2
653 66.351
66.363 66.364 69.562 (9.562
6 9-578 69.5 ./9 -

65.873
65.883
65.902
65.915
65.924
65.933
65.952
65.973
65‘985
66.004
66.025
66.040
66.056
66.069
66.091
66.101
66.111
66.124
66.140
66.151
66.168
66.183
66.200
66.221
66.231
66.247
66.259
66.271
66.513
66.523
65.339
66.352
65.67
69.555
69.530

- 65.874 - 65.875 65.878 - 65.879 • 65.880
65.690 •• 65.895 - 65.898
• 65.887 - 65.904 - 65.905 65.908 - 65.910 - 65413
65.916 - 65.917 65.918 65.919 - 65.920
• 65.925 - 65.926 65.928 - 65.929 - 65.930
- 65.935 - 65-936 65.937 • 65.91+0 - 65.944
- 65.954 - 65.955 65.960 - 65.962 - 65.963
- 65.975 - 65.976 65.977 65.978 - 65.980
- 65.986 - 65.988 65.989 - 66.000 - 66.00Z
66.006 • 66.008 66.014 - 66.015 - 66.03.7
66.029 - 66.030 66.031 - 66.033 - 66.034
- 66.041 - 66.044 66.046 66.048 - 66.043
- 66.057 - 66.058 - 66.060 66.061 - 66..063
- 66.070 66.072 - 66.074 - 66.075 - 66.076
- 66.093 66.087 - 66.088 - 66.091 - 66473
- 66.103 66.104 - 66.106 - 66.107 - 66.108
- 66.112 66.114 - 66.116 66.118 - 66.319
- 66.125 66.126 - 66.130 66.132 - 66.134
- 66.144 - 66.145 - 66.147
- 66.141
66.157 - 66.160 - 66.163
- 66.153
66.171 - 66.176 - 66.177 - 66.179
- 66.193
66.192 - 66.184
66.2c6 - 66.210 - 66.23.2 - 66.213
- 66.224 - 66.225 - 16.226,
- 66.222
- 66.233 6D.2J+ 66.235 - 66.238 - )6.240
. 66.248 6,2 ) - 66.250 66.251 - ;6.254
- 66.260 66.261 - 66.263 - 66.264 . 4.267
66.274 66.277 - 66.278 - 66.290'16211
;6.309
66.2):.1 - 66.300 66..N1
6.319
- 65.316 66.32à - ,1.5z; - 135.3z7 - 66.351 ,.66.33B
- 63.352 - 66.344 - 66.125 66.343
- 66.358 . 66.359 66.361
66.353 66,69 66.370 . 136.371 6.507 69.564
63.513 - 69.574 - 69 . 575 - 69.576
6.9.2624 69.587 .
69-531.
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69.591 - 69.592 - 69.593 - 69.597 - 69.598 - 69.601 - 69,607 - 69.603
69.605 - 69.609 . 69.620 69.611 . 69.622 . 69.614 . 69.615 . 69.616
69.619 - 69,621 - 69.622 - 69.624 - 69.626 . 69.628 . 69.634 - 69.635
69.637-- 69.638 - 69.640 - 69.642 - 69.643 . 69.645 - 69.646 - 69.648
69.649 - 69.650 - 69.654 - 69 . 655 - 69.656 - 69.659 - 69.662 - 69.666
69.669 - 69.670 - 69.671 - 69.675
69.677 - 69.679 - 69.682 , 69.684
69.665 - 69.686 . 69.688 - 69.689 - 69.691 - 69.692 - 69.693 . 69.695
69.697 - 69.698 - 69.699 - 69.700 - 69.701.69.703-69.705 - 69.707
69.708 - 69.710 . 69.712 - 69.713 - 69.714 . 69.715 - 69.716 - 69.717
69.718 - 69.719 . 69.721 - 69.722 - 69.723 - 69.724 . 69.725 » 69.726
69.727 - 69.729 . 69.730 - 69.732 -- 69.736 . 69.737 - 69.738 . 69.739
69.740 - 69.741 . 69.74 2 . 69.743~* 69.746 - 69.747 - 69.748 . 69.749
69 . 75 0 - 69.752 - 69.755 - 69.756 - 69.759 - 69.761 - 69.762 • 69.763
69.766 . 69.767 . 69.769 - 69.770 - 69.772 . 69.773 - 69.774 - 69.775
69.781 . 69.784 - 69.791 - 69.792 - 6 9.794 - 69.795 - 69.797 - 69.799
69.600 - 69.604 - 69.805 - 69.806 - 69.810 • 69.812 72.516 . 72.522
72.523 . 72.528 - 72.529 72.532 - 72.534 - 72.535 • 72.538 - 72.544
72.945 - 72.546 - 72.547 - 72.552 72.553 - 72.556 - 72.557 - 72.559
72.560 - 72.561 . 72.563 - 72.565 - 72.566 72.568 . 72.571 - 72.572
72.574 - 72.577 - 72.578 - 72.579 - 72.580 - 72.581 - 72.5 8 2 -12.583
72.583 - 72.587 . 72.589 - 72.591 - 72.595 - 72.596 • 72.597 . 72.600
72.603 - 72.604 . 72.606 - 72.613 - 72.615 • 72.616 - 72.618 - 72.623
72.624 -72.6
72.626 72.629 - 72.634 « 72.635 72.637 • 72.638
72.641 - 72.643 72.646 . 72.647 - 72.648 - 72.652 • 72.654 . 72.655
72.657 • 72.658 . 72.659 - 72.661 - 72.665 - 72.666 . 72.667 72.668
72.669 . 72.672 . 72.673 • 72.674 - 72.675 - 72.676 - 72.677 - 72.679
72.660 - 72.681 - 72.683 - 72.684 . 72.685 . 72.686 72.687 - 72.689
72.692 - 72.6fil. • 72.695 - 72.696 - 72.697 . 72.698 - 72.700 . 72.701
72.704 - 72.705 - 72.706 . 72.707 - 72.708 - 72.712 - 72.714 72.725
72.726 - 72.727 • 72.729 - 72.733 . 72.735 • 72 .738 - 78./40 - 72.741
72.743 - 72.745 - 72.748 - 72.750 - 72.752 - 72.753 72.755 . 72.760
72.765 - 72.766 • 72.768 - 72.769 - 72.770 77.774 72.775 - 72.779
72.720 - 72.781 - 72.784 - 72.785 - 721787 . 72,788 - 72.789 72.791
72.792 - 72.794 72.795 - 72.796 - 72.797 - 72.800 - 72.807 - 72.808
72.809 . 72.811 72.813 . 72.814 - 72.817 . 72.818 - 72.820 - 72.821
72.826 - 72.827 .• 72.830 . 72.632 72:835 - 72.838 . 72.842 - 72.842
72.844 - 72.847 72.848 . 72.849 . 72.254 - 72.856 . 72.660 . 72.861
72.864 - 72.867 - 72.866 . 72.870 . 72,872 - 72.876 . 72.877 72.878
72.879 - 72.864 . 72.881 - 72.886 - 72 - 8 90 - 72.892 - 72.892 72.894
72 .895 - 72 .898 . 72. 899 - 72.901 . 72.902 . 72.903 - 72.909 - 72.912
77.913 - 72.919 . 72.916 . 72.918 - 77.931 - 72. 939 • 72-938 • 72.939
72.942 • 72.943 • 72,946 • 72.947 - 72.948 • 7 2. 90 - 72.951 . 72.955
7t959 72.960 - 72.961 - 72.964 . 72.966 • 72.979 • 72.976 . 72.978
72.980 72.987 . 72.990 - 7 2 .991 - 73.000 • 73.001 »73. 004 - 73.008
73.009 734010 - 73.011 73.013 - 73 .014 ..- 73.016 - 73.017 . 73.020
%3.071 -73.023 73
.
.0 24- 73.035 - 73.032 • 73. 033 • 73.034 -73.035
73.037 - 735.038 . 73 .0 39 - 73 . 043 - 73.045 - 73 . 046 • 734047 - 73.048

73.050 - 73.051 - 73.057 - 73.058 . 73.059 - 73.062 • 73.065 - 73.068
73.069 • 75.062 - 75.062 . 75.065 . 79.067 • 75, .063 • 75.070 - 79.071
75.072 - 75. 07, - 75.076 - 75.077 75.079 -- 75.080 - 75.082 . 75.084
75. 085 • 75.086 . 75.090 . 75.092 • 75.094 • 75. 096 75.,097 • 75.099
75.101 • 75.102 - 75.104 -75.1o5 - 75.106 . 75.109 . 75,114 . 75.117
75.125 75.128 - 75.129 79.131 - 75.132 75.135 75.136 - 75.137
75.138 75.139 . 75.10. 75.143 . 75.144 . 75.146 . 75.149 . 75.150
75.157 - 75.15 8 - 75.160 . 75.166 . 75.167 - 75.168 . 75.169 75.171
75.173 75.174 - 75.175 • 75.177 75.178 75 .179 75.181 •- 75.186
75.18 8 • 75.195 • 75.199 • 75.203 . 75.205 • 75:210 - 75-211 . 75.212
75 . 214 • 75.219 75.220 75.222 . 75.223.. 75.??4 75„226 . 75.234
75.235 75.241 • 75.245 - 75.248 - 75.252 75.255 . 75.256 - 75.258
75.260 75.261 . 75.262 - 75.266 - 75.270 . 75.273 •175.274 - 75.280
75.281 • 75.284 75.266 • 75.787 75.289 . 79.291 -. 75.292 . 75.293
75.295 - 75.297 - 75.298 - 75.301 - 75.302 75,307 . 75.308 . 66.299
69.798 . 75.113
EIXPE.DIENTE DO PRESIDENTE
26 de março de 1971
Pedzdos de Preferência,
Maisonnave Corretora de Valóres
Ltda. (no pedido de preferência da
marca Sidun termo n9 940.022 -Shnrn termo n9 941.362). -- Indefiro o pedido.
F411

Diversos

O. Davis e Landon
IvICG111 (titular da pat. PI número
tianiel

84.975). Em face dos sclarecimentos supra, a entrega da patente
fica condicionada à ap aesentação de
instrumento de inandvio, de . acôrdo
com o que preceitua o art. 162, do
Código. Notifique-sei pois. à 'firma
subscritora da petição de fls. 40.
Arlindo Mendes da Silva (no pedido de prorrogação da pat. MU riumero 4.521). Indefiro o pedido -Declaro a caducidade do MU número 4.251.
Cida.m Cia. de Instrumentos e
Aparelhos ,Mecílnicos (no pedido de

_

Marco de 1 971 1267 11

cencelamenti de anotação de transTintas Coral S.A. (impugnante do
lerência na pa,ente n 9 46.942). -- t,":rmo n9 671.395 marca Decorin)
Encontrando-se o objeto da patente A.,-pive-se a nnpugmação.
em domínio publico, por estar findo
Com, e Ind. Melida Ltda. (impugo prazo de vigência do privilégio, arnante do termo n9 651.994 marca Mequive-se o pedido.
tida). - Indefiro a impugnação.
Chesebrough-Pond's Inc. (no peThe Beeing Company (im pugnidtdido de anomem e averbação da te do termo número 653.134 marca
marca . noral's registro n9 155.086). Lkeingh
Defiro a impugnação.
-- 1. De acerdo com o pronunciaNiitrex Ind. e Com. de Vidros limento da ProcuradorbL defiro o . pedido de anotaçdo e averbação na for- mitada Ornpu ,mante do termo númema, sugerida pela STI, • - 2. Dê-se ro 480.357 marca Ifltrex). • Indeciência ao Banco Central do Brasil firo a impugnação. .
Fiscalização e R,Egisiro de CapiInd. e Com de Produtos Químicos
tais Estrangeiros - (FIRCE), trans- Ninen Lida, (imPugGante do termo
mitindo-lhe cópia do parecer da sam.- n9 524.247 marca Dernao-Nimo). -Zurita Laboratório Farmacêutico Indefiro a unpugnação.
"¡Via. (no pedido de caducidade da
Adezit,e S.A. Produais Adesivos
marca Aquário Registro n9 237.950).
-- Em face do pronunciamento da '(impugnante do termo n9 634.927
Procuradoria e das demais informa- marca Ursinho). - Defiro a. impugções constantes do processo, declaro nação.
Ind. e COM. Metalúrgica rÇark Lia 'caducidade do R. n9 237.950.
mitzda (ánpugnarde do teimo númeTécnica Industrial 4Vap Limitada ro 699-.W.2 marca Maxizs). - Defiro
Ornpugnarae do ten.= n9 625.066 a. impugnação.
marca V.A.P.r. Indefiro a impugnação.
SECRETARIA DE MARS
Tatuzbiho SA. Cmn. e Ind. de
Bebidas 'caducidade da
marca, Tropical registro. n 9 308.895). Expediente dè .26 . de márço de 1971
-- Declaro a caducidade do registro
11 9 308.895.
Notviewxio •
Niazi Chotifi Ompu gnante do térmo 582.474 marco • Ind. de Calçados
Depois de dedorçido o pr,zo de 60
-- Indefiro •a impugnação.
dias , a partir da pres:Arte Jata para
S.A. Moinhos Rio Grandenses recuso ou impugnação e .se "rum
fimpugnante do térnao n9 468,883 interessado do mesmo se valer
marca Ymadarad -- Indefiro a im- cana notificados os requerentes 'abaipugnação.
Rubens M. Tevab (imougnante do xo mencionados pa:í coparecer a
têrrno n.9 585.123 naarca Tevah). - este Departamento, a fim de actuarem o pagamento da taxa. final den'.
Indefiro a impugnação.
tro do .prazo de 60 dia, contados,
Etablissement Marqint (impugnam- (lati em que tiver expirado aquele
te do têm) n9 588.084 marca Sin- prazo de recurso.
sal). - Arquive-se a impugnação.
Metalúrgica Proel Ltda., impugAfamo deferido
nante do térino- n9 613.172 marca
Proel). - Indefiro •a impugnação.
N9 865.971 - Giuventu - ComLaboratórios Farmacêuticos Brasil panhia Industrial Brasileira de CalS.A. (impugnai:de do têrmo númert çados Vulcanizados Vulcabras S. A.
614.601 marca Apasil). - Arquive-se - Ciasse 36 - Registre-se.
a impugnação.
Drogaria e Farmácia Popular LiMarca indm_fe'rlda
mitada (impugnante do termo numero 641.343 marca Farmácia Popular).
1\19 583.607 - Spandex - Pucci
- Indefiro a impugnação.
Magnesita S.A. (impugnante do S. A. Artefatos de Borracha -- Clastêrma n9 646.33); marca MK).
,Ar- se 21 -- Indeferido em vista o que dispoe o art. 76 a' 5 do CPI
quive-se a impugnação.
Jean Nate, Inc. (impugnante . do Arqunic-se em face do art. 99
29
tésrmo n9 658.819 marca Jean Nate).
do Cewiloo
- Indefiro a inpugn ação. •
•
N Y 658.307 -- ER?
Wall-Diesel Imp. Ltda. (impug- ções e Propaganda Ltda.I/eP'e,e')tanante da marca Waidisel termo "nú•
Inld 658.348 - Asociaçíw
Pais
mero 662.748). Arquive-se a im- e Amigos dos Excepcionais.
pugnação.
N9 658.403 -- Piramides EngennaPetroplastie Ind. de Artefatos
e Construções Ltda.
Plásticos Ltda.. (impugnarite do tér- Ida
N9 658.424 - Expander Piopaganmo n9 667.305 marca Petroplast) . da Ltda.
tndefiro a impugnação..
N9 658.425 -P ropaganda Ytda.
Dis. 658.430
José Manuel Lopez
ÀVISO AS REPARTIÇOES
Barreto.
N9 658.439 -- Keller Artefatos (10
•
PtiBLICAS
Metais Ltda.
• O Departamento de ImprenN9 658.473 -- Cotilar Címst,aiçõe0
sa Nacional avisa às RepartiFinanciados S. A.
ções Públicas em geral que•
N9 658.474 -- Merissa Representa,.
deverão providenciar a reforções Ltda.
ma das assinaturas dos órN9 658.477 - Provei Promoções 0
gãos oficiais ate o dia 30 de
Vendas Ltda.
abril, a fim de evitar o cance.
N9 658.678
Gambardella
lamento da remessa a paftic
Ltda.
daquela data
N9 658.752 - Beneficiadora
O registro de wssínatura nodica Brasileira S. A.
Ni 658.754 - Anderson Clayton tic
va. ou de renovação, será feito
contra a apresentação do emCo. S. A. Indústria e Comércio.
penho da despesa respectiva.
N9 658.755 - -Anderson Clayton bl
Co. S. A. Indústria e Comércio.
ji renovação do contrato de
N9 658.756 - Anderson Clayton Si
perte aéreo deverá ser sobCo. S. A. Indústria e Comércio.
ejta,ta. com antecedencia de
N9 658.757 - Anderson Clayton irt
trinta di
as do rtmcianento,
Co. B. A. Indústria e Comércio.
DeXegaeila Regional da EmprêN9 658.873 - Safomatic S. A.
sa Brasileira de Correios e Teltra.silia.
tégralos,
Equipamentos Técnico.
• N9 658.892 - 'Juan Carlos Schwab
N9 658.893 - Juan Carlos Schwab
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josé 41;7, Portela • Na 664.642 - Jean Lacon-ba.
N9 662.393
No 660.817 - Tmint 1. , (11)at, 11 e
1? 658.936 - Ivo Mala.
Comércio de Trans o 1. de las (. Ele- ComargO.
I
N9 664.667 - Importadora e D'sMano
Hannud.
t 1 659.081 N V 662.404 - Vira (anua: Ma rifas. iribuidora Wirys S. A.
! trônica Ltda.
•
N 9 659.167 - Indústria e Cialeér- • N" 660.839 - Banco de alosaaso
N 9 662.6.18 - J. P. ..e Mello PuN9 665.036 - Cia. Cesto) IndúsCio de Artefatos de Metais tICAM) S. A.
trias de õleos Vegetais.
Ltd e.
,
lnpgc'n tY
660.844
N9
Solibaa
Lubricantes
N°
662.611
N9 665.044 - Renato Carmona
Bebidas
O
nsinatie.
N' 659.170 Ltda.
de Graxas LI da.
Cuencas.
Quintas Ltda.
Des660.865
Ou
Ma
t,
N9
N9 662.768 - Jose Pc1.-:'1110 SanN 659.242 - Hoilaada
Na 665.136 - Companhia Auxiliar
tdieria Angelo Miam
tos.
Cia. Ltda.•
oi
A
,aiellios
e
de Construções e Reparos Navais -Arra
N9 660:953 ais
N9 062.771 - Renata Maio Figuei- CACREN.
Nç 659.474 - Lavanclann e Tin- Maquinas Eletrôn.c s
recto.
N9 665.213 - Eletro Mecanica
tura 'ia Brasilia Ltda.
,3i.tat
s L E adia •Cornpact Ltda.
N9 662.878 - - Orga
. N9 659.577 - ae.rasia itajai Au
N9 660.968 - Waldemar Seyssel.
pe Ltda.
Ltaa
Na 665.272 - Montepio da Fann,
N9 661.214 .- Lu.lo Guedes de
N9 662.981 - Companhia Edifica- 1 "
N9 659,57a - Mobiliaria Rcx Lia t. Camargo.
dona
Sobrado.
N9 665.274 - Montepio da FaN9 659.581 - Fabrica ae iw em
N9 661,228 - Faiçõas Aut•anobit
;
• Na 663.101 - Madeira,rte Móveis
de Ceineta S. A.
ticas Miauto L
N9 659.5b0
N9 661.229 - Edições Autornobt- Artísticos Ltd a.
Fabrica ne Móveis
N9 663.186 - Blade Banas Latino • N9 665.351 - Companhia Britaide cmeta S. A.
;latira 'Yd 'IP '.0 Lt/ •
- Edições Au.ornobi- Americano ele Desenvolvimeato S. A. leira de Aeronaves Cobra.
661.230
N9
N9 959.604 - Kdopel Coma-eia e
Torres aonies De- , N9 6a5.364 - Exact Novachim
I N9 663.424
- a . , wi.larito L,
lucrei cenho Nacional do Papel Lia
Com e Ind. Ltda.
Miiga'd, Mim(Pu- corações Ltda.
661.237
N9
initad,
665.587 - Correio da Manhã
blicidade)
Ltd
a.
N9 663.447 - Mac Engealiaria Li- S.N9
N° (59.717
- José America Fia. •
•
A.
Soc.edade tadu trial mitada Indústria e Comércio.
N9 661.294 (2lodoaldo
N9 359.787
LiN9 663.505 - Emoingt
N, 665.903 - Sumaré Companhia
Rotex Ltda.
d(;s Nato.
Paulista de Terrenos e Construções.
mitada.
TV Glabo Ltda.
N9
661.382
( 59.825 - Mercearia 2 Ltda.
N9 665.915 - Timaf S. A. Com ,
Na 663.679 - Indústria de TeciTV Giallo .1itaa.
N9 661.383 e Representações.
dos e Confecções Sars Lcda.
N 9 359.866
Eletrônica Walra)
N 9 661.384 - TV Glaba Ltia.
N9 663.697 - Nesfer Comércio e ! N9 665.915 -• Timaf S. A. Com . a
Ltda.
• N9 661.638 - (a, ce ¡laca Ii..;;I:.larias
Indústria de Ferro e Aço Ltda.
N9 619.885
Reareseatações Hei- Ltda.
Representações.
663.775 - Brasperola Indústria
Inar Lida.
N9 666.014 - Ind. de Móveis CoAtiselinc Duarte e Na
N° 663.612
Comercio S. A.
lambia Ltda.
9 6,9.923 -, Pinico Rádio e Te- Bento.
N9- 663.798 - Sitomati.k indústria
le
Ltaa.
N9 661.866 - Companhia Calça- e Comércio de Compronentes EleNa 666.070 - Geraldo Gomes da
N9 60).612 - Ama do Queixos Co- dos Fox.
Sifya Tecidos S. A.
trônicos
Ltda.
na.acio e anclast.ia Ltda.
N° 661.867 - Com panr ia CalçaN9 666.071 - Geraldo Gomes da
N9 663.925 - Algonorte ParticiN . 66).122 - Etet.anica Vai Froa dos Fox
Silva Tecidos S. A.
pações
Ltda.
ta indústria e Comércio Ltda.
N9 663.987 - Mecánica Universal
N9 661.988 - Valmic Vala,es NaYacalos
N9 666.086 - Angelim
Ltda.
1 9 66i .166 -- Raul Fe.nandes In- vionais Ltda.
Ltda.
Na 663.966 - Joaquim Francisco
corporações e Participações Lida..
N9 666.168 - Dargel EmpreendiN9 662.107 - Filemon liebe iene° da Silva.
1 9 66).187 - Pantron Inurtstria
mentos Imobiliários Ltda.
-,
Cantina
1066
Ltda.
N9 662.126
e comer ao Ltda.
N9664.319 - Companhia Mineira
N9 666.240 - Centro de Estudos e
- •
Na 669 ^.1 ,Z
j
Cerv eas.
Recursos Audivisuals CRAV ImN9 66( .215 - Cia. de Represen- Ltda.
scipações' de149
Part
ksir
e
:adminraçã,o
664. 320 - Companh i a Mineira portação e Com. Ltda.
tações e Negócios Promocionais.
N9 662.317 - Móveis Prado Ltda. de Cervejas.
666.256 - Titoco Organização
N 9 660 220 - Cia. de RepresentaN9 664.383 - Carimbos Loureiro deN9
N9 662.336 - Móveis Aza Branca
Transportes Gerais e Derivados
ções e Negócios Promocionaia.
Maior Ltda.
S.
A.
de Petróleo Ltda.
taçues e isiegocios Promoc,onais.
Na 660.254 - Sahlex Ciravaases e
N9 666.287 - Pedro de Abreu Tei-••nn•••••••n••••••••n•n••••••n••••••••~••••••••n••11~ 11nn••n••01%,nnn,..Em balage is Ltda.
/,,{,••,'
xeira.
N9 666.419 - LV S. A. ConsultoN 9 660.4,7 - Valnac Valores Nares de Empreendimentos.
cionais Lida.
N 9 660..148 - Valnac Valores NaN9 666.447 - Soares Lavrador Imcionais LUa.
portadores Ltda.
N9 666.463 - Serviço de Assistência
N 9 660. 61 - Asociilção de 'Juizes
Social Evangélico S A 8 E.
zes de Atl:t,smo - AJA.
ESTRUTURA
BÁSICA
N9 666.547 - Oriemag S. A. Com .
N9 660.555 - Funuição jaú Ltda.
lmp. Export. e Agro Pecuária.
N9 660.158 - Coinácio de ChaN9 666.665 - 8 B Engenharia Com.
pas de Feiro ç Sucata Sapucaia LiDteitlf, £0 Ai' 62.159 Ltda.
22.5-1968
mitada.
N9 666.662 - Ind. de Bebidas MISociedade Arpoador
N9 660.61 2
lani S. A.
do Guarau Ltda.
N9 666.738 - Fazenda União InN9 660.6( 7 - A Imperial Indusdústrias Alimentícias Kinutre S. A.
.tria e com :irei° de Moiels e Deco1 053
Divulgação
N9 666.759 - Decorante Com. e
rações Ltda
Representações Ltda.
N9 660.621 - Cinemas Tndrade
N9 666.761 - Decorantes Com. e
Lima .Ltda.
Representações Ltda.
Kibon S. A. - InN 9 66();63
PREÇO; Cr$ 636
N9 686.811 - Américo Peilegrini
dústria Alio enticias.
Filho e Luís Américo Pastorino.
N9 660.65: - controles Atitairilaticos Sermai Ltda.
N9 666.890 - Utilidades Domésticas
Masa Ltda.
a
N9 660.658 - rl'at . Magazines S. A.
N9 666.900 - p lasticalha Pestanas
Comércio e 'ndústria.
de Proteção Para Valeu/os Ltda.
N9 660.683 - TV Globo Ltda.
I. VENDÁ•
N9 666.981 - Fábrica de Roupas
N9 660.685 - TV Globo Ltda.
Epsnm S. A.
N 9 660.686 - TV Globo Ltda.
N9 667.157 - Luis Saraiva BarNa Guanabara
bosa.
N9 668.687 - TV Globo Ltda.
Avenida RodrIgues Alves a"
N9 000.089 - TV Globo Ltda.
N9 667.189 - Ernesto da Silva Car• - Tv Gmbo Ltda.
.
ia
neiro.
N9 667.313 - Sociedade Caravelas
79 660.691 - Tv Gleba Ltda.
geleia Is
de Despachos Ltda.
N 9 660.692 -- TV Globo :Ltda.
N9 660.693 - - TV Globo Ltda.
N 9 667.334 - Marfinete Produtos
Ministério da Fazenda
Sintéticos Ltda.
N9 660.691 -- TV Globo Ltda,
N9 667.357 - Paulo Batista TdIV 660.695 -- TV Globo Ltda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReernbMso Postal
res.
N 9 660.702 - - Indústria e ComérAbdalla Farah Ltda.
N9 667.370 - Jayme Benrolif Jr.
N9 667.371 - Jayrne Benvolif Jr.
Em Brasília
N9 660.703 - Indústria e Comerão
Abdalla Farah Ltda..
N9 667.405 - Cia. Fedex. TransNa sede. do D.I.N.
porte Engenharia Com. Ind
N . 660.805 - C. O. Cania , go Gual.N6 667.416 - Jornal dos Sporta
berto Comercie e Empreendimentos
S. A.
•nn•••••n• 4119....~....n•••nn•nn•~n•n•••nn.~wwwie
Ume..•n•••n w+elF~E1.101
Ltda.
j 1
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667.446 - Máveis Record Ltda.
N° 670.545 - Administradora CarN. 673.543 - 673.542 - TV Globo
NO 204.137 - General Motors Cor.
N9 667.539 - Iba Móveis e Decora- deal S. A.
Ltda,
poration.
gões Ltda..
N9
673.544
TV
Globo
Ltda.
N° 670.548 - Administradora Novel
NO 204.144
N9 667.594'
Burroughs CorporaDistribuidora Pinhál
S. A.
Ltda.
N9 673.584 - Pastelaria Ferraz de tion.
NO 670.584 - Metalúrgica Minos Vasconcelos
Ltda,
N9 204.149
N9 667.602 - Dr. Luiz Francisco Ltda.
Pirelli Societa per
Azioni.
Paernostro.
No
673.597
NO 670.589 - B N I Bôlsa Nacional levisão Ltda. - Bakewell Rádio e TeN° 204.150
USM Corporation.
N9 667.631 - Cia. Riograndense
de Imóveis.
,NO 673.600 - Ind. de AcumuladoNO 204.223
Negócios S. A.
General Motors CorN9 670.685 - Ind. de Termostatos res
Nejoa.n Ltda.
poration.
"Z" Ltda.
N9 667.655 - Vitalino Francisco
NO ,204.225 Cardoso.
Fisons Pharmaceuti.
N° 670.872 - Socinter Sociedade
cais Ltd.
N9 667.656 - Vitalino Francisco de Seguros Representações e ImportaSECRETARIA
DE
PATENTES
NO
204.226
- Fisons PharmaceutiCardoso.
ções Ltda.
cais Ltd.
Ns. 667.658 - 667.659 - Vitalino
NO 670.877 - Aliança Transportes
Expediente , de 26 de março
N 9 204.246 - Nitro Nobel AB.
Francisco Cardoso.
.
Ltda.
de 1971
NO 204.293 - General Motors CorNo 667.971 - Landautex S. A.
N9 671.109 - Maio Gomes de Oliporation.
Com . Ind. Importação Exportação.
Arquive-se,
de
acôrdo
com
o
arveira.,
tigo 145, uma vez que a proN9 6682:022 - Companhia Nacional
NO 204.294 - Columbia Ribbon and
W 671)134
curação apresentada não aten- Carbon Manufacturing Co., Inc.
Recauchutadora Mode Auto :Paras.
de ao disposto no art. 162 do
N9 204.313 - Tatsuo Fukuoka.
N9 668.667
Organização Seaa délo Ltda.
NO 671.153 - Manoel de Almeida C. P. I.:
Criado Obrigad o.
N9
204.415 - Union Carbide CorCosta.
PPG Industrias Inc. poration.
NO 202.469
N. 668.126 - Montepio da Familia
N9 671.225 - Lagrega AdininistraN9, 202.471 - Tech Laboratories
N9 204.416 - Gray Industries Inc.
Militar.
N9 668.256 - Jeiiima Com. Im- dora e _Organização de Negócios S.C. Inc.
NO
204.417 - Gray Industries Inc.
NO 202.514 - Faf Corporation.
portaçãO e Exportacão de Vidros. L11.tla
N9 204.418 - Caterpillar Tractor
Lotiças e Cristais Ltda.
N9 671.248 - Kibon S. A. (IndúsNO 202.515 - Union Caatide Cor- Co.
t.ria s Alimentícias).
N9 204.419 - Union Carbide CorN9 668.300 - Sociedade Nacional
poration.
•
N9 671.256 - Hélio Morganti.
poration.
de Mercadologia Sec Ltda.
N9 202.518 - Delalande S. A.
Ns, 668.301 - 668.303 - Sociedade
N9 204.420 - Union Carbide CorNO 671.367 - Eletrônica Paulista
Delalande S. A.
N9 203.092
Nacional de MercadolOgia Sec Ltda. Ltda.
poration.
203.094
Beecham
Group
Ltd.
NO
No 671.427 - Cartonagem Floresta
N9 204.424 - Pirelli Societá per
N9 668.355 - Silicon Ind. e Com.
N9 203.183 - David Volk.
Ltda.,
Azioni.
de Ferros S. A.
No 203.187 - The Gillette ComN9 658.562 - Epal Ernprêsa PauNO 204.425 - Pirelli General Cabia
N9 671:434 - Anemotérmica Enge pany.
lista de Administração Ltda.
n iaa ria e Indústria Ltda.
Works Ltd.
81 C.
203.245
Ing.
C.
Olivetti
N9
N 9 671.537 - Pronorne Ltda.
N9 204.426 - Egi Soc. a Resp. LiN9 t68 556 - Aparelhos EletromeC. p. A.
mitada.
cânicos Ka p Ltda.
N9 671.712 - Financeira Regional
N9 668.622 - Imap Imobiliária AdNO 203.248 - Kewanee 011 ComS. A. Crédito Financiamen to e InN9 204.491 - Société Des Forges
pany.
ministração e Participações Ltda.
vestimentos.
Et Atelielrs Du Creusot.
N9 . 204.496 - Yoshitomi PharmaN9 203.249 - Burroughs CorporaNo 668.791 - Pira Car Peças e
NO 671 714 - Barbosalessa .Producentinl Industries Ltd.
Acessórios -Para Automóveis Ltda.
tion.
çõesArtísticas
Ltda.
N9 668.809 - Narcizo Matluzzi da
NO 203.250 - Union Carbide CorN9 204.500 - Société Des Forges Et
NO 671.787 - Importadora de Pilhas poration.
Costa.
Ateliers Do Creusot.
Celta
Ltda.
N9 668.973 - Recife Auto Peças LiN9 204.504 - Caterpillar Tractor
N9 203.423 - British-American To"N9 671.808
Nipon Deni Eletrônica bacco
Co
Mitada (Reauto).
Comnany Ltd.
Brasileira
Ltda.
N9 669.066 - Paulo Cândido e
NO 203.425 - The NationaI Cash
NO 204.505 - F. Hoffman-La RoNO 672 '.076 - Servieffi Ltda..
Jorge Vianna.
Registar Company.
cha & Cie. S. A.
NO 672.148 - Promotora de ValoNO 669.124 - Vinícola Nau Sem
N9 204.507 - Société Das Forces
NO 203.450 - The Gillette Comrização do Calçado S. A.
Et Ateliers Du Creusot.
Rumo S. A.
pany.
N9
672.155 - Promat)ra de ValoriN9 203.608 - FMC Corporation.
N9 669.162 - Brasil Cicerone LiN9 204.508 - Aereon Corporation.
zacão do Calçado S. A.
vros 1-.tda.
N9 204.518 - Joh/1 Frederick Dietz
N9 203.642 - FMC Corporation.
N° 672.286 - Distribuidora de GaNo 203.653 - The National Cash e Frederick Edward Dietz.
N°. t69.217 - Antônio José Arruda. solina Fátima Ltda..
Registar Company.
NO 669.516 - Sociedade do ArpoaNO 204.536 - Eli Lilly and ComNo 672.289 - Distribuidora de Gador do Guarau Ltda.
N 9 203.654 - F. Hoffmann-La Ro- pany.
solina Fátima Ltda.
N9 672.291 - Giantuf Viagens Tu- cha & Cie. S. A.
N9 204.544 -- The Goodyear Tire
N9 669.549 - Arfone Ind. de TeleNn - 203.656 - The Bendix Corpo- 84 Rubber Company.
rismo 'Ltda.
comunicações Ltda.
ration.
NO 204.577 - FMC Vorporation.
N9 672.302 - Moysés Nazaré de
N9
669.647 - Cevebe Companhia
N9 204.578 - FMC Corporation,
203.666 - Beecham Group Ltd.
N9
Souza.
Brasileira de Veículos, Máquinas e
N9 203.676 - Kanegafuchi Boseki
N9 672.399 - 1VIarcilio
Motores.
NO 204.603 - Bendix Westinghouse
NO 672.410 - Produtos Dentários Kabushiki Kaisha.
Automotiva Air Brake Company.
' N9 669.763 - Representações Santos Alcântara
Ltda.
N° 203.681 - The Goodyea.r Tire. NO 204.606 - The National Case
Ltd.
Register Company.
company.
N9 669.787 - Allexandre PetrocoN9 672.411 •- Produtos Dentários & Rubber
N9 203.720 - Union Carbide Corkino,
Alântara Ltda.
NO 205.646 - The Bendix CorpoN9 672.449 - Ind. Eletrônica poration.
ration.
No 669.837 - Papéis e Papelão Translux
Ltda.
NO 203.722 - Caterpillar •Tractor N9 204.647 - The Bendix CorporaEreta Ltda,
N9 672.468 - Ma,nzoli & Lechtman.
tion.
Co.
N . 669.841 - Odil de Sá Imóveis
N9 203.724 - Caterpillar Tractor
Ltda.
N9 672.566 - Ohayoassahy Ind. e
N9 204.648 - The Bendix CorporaCo.
N 9 669.848 tion.
International Mer- Com. de Relógios Ltda.
NO 204.653 - Fisons Ltd.
ohants do Brasil Ltda.
N9 203.726 - Braun AkktiengesellsNo 672.689 - Viação imigrante Lichait.
N9 669.948 - Loja Rio de Janeiro s itada.
NO
204.654 - Beecharn Group Ltd.
"(Amora).
.N9 203.'727 - T. W. S. Nominee N9 205.062
- Société Das Forces Et
No6 790.038 -. Boliche Drinks e Di- p NO 672.941 - Discolar Com. e Re- Company Ltd.
resentações Ltda.
Tteliers Du CreaSot.
versões Ltda.
•
Nç' 672.954 - Servmed Serviços MéNO 203.729 -- Meli-Coil CorpdraN9 205.079 - Warren Fastener Cor.
No 670.040 - Imp ressora Sihnad dicos Indústria e Comércio 8. C.
tion.
poration.
Ltdla.
203.730
Francis
C.
Schaffer.
•
NO
NO 672.957 - Bendix Home AppliN9 205.080 - Fisons Ltd.
N9 670.041 - Re
presentações Ma- cances do Brasil S. A.
N 9 203.731 - The Wheelabrator
galhães Ltda,
NO 205.723 - F. Hoffman-ta RoN9 672.958 - Prima Eletro Domés- Corporation.
& Cie. S. A.
N9 670.067 - Ind. de Pianos Pi- ticos S. A.
N9 203.816 - The Goodyear Tire & cha
N9 205.724 - F. Hoffmann-La RaNO 672.987 - Helvécio Costa.
ratininga Ltda. .
Rubber Company.
N9 673.009 - Vaby S. S. Crédito N° 203.818 - Art Metal-Knoll, Cor- che & Cie. S. A.
N9 670.119 - Jojavaz Comissária de
Financiamento e Investimento.
NO 205.733 - Israel Mining Inporation.
Despachos Marítimos Ltda.
dustries Institute For Research and
• N 9 670.208 - Fábrica Paulista de
NO 673.093 - Ind. e Com. Laulux
N9 03-.-831 - Artur Fischer.
Development.
Ltda.
Colchões de Molas Ltda.
NY 204.042 -- Camelo Júlio CaNO 673.140 - Holkx Ind. e Com.
NO 205.735 - Grip Nut Company.
NO
seitas.
670.340 - Inbasa Ind. Brasi- de Aparelhos Eletrônicos Ltda.
N9 205.798 - Pfizer Corporation.
leira de Al imentos S. A.
NO 204.068 - H. D. H. ChemiN9
673.208
Phenix
EmpreendiN9
205.800 - The Goodyear Tire
N O 670.349 - S. A. O Estado de
cals Ltd.
mentos Imobiliários Ltda.
""libber Company.
S. Paulo.
N9 673.351 - Eldaron PublicinaNO 204.091 - Librey-Owens-Forsi
N o 205.801 - Caterpiliar Tractor
Conipany.
N9 670.384 - Taft Magazines S.A. qua Circulante Ltda,
Daniel Maria Muer.
Com. e Ind. No 673.388 - Super Cia. Indua- • No 204.092
No 205.805 - Standard Pressed
No 670.537 - Carlos Alberto Ales trial de Tintas Vernizes e Resinas.
N" 204.136-- General Motors Cor-. Sleel Co.
faigno.
N9 205.806 - Snarn Progetti S.p. AP
•
)19 07J.641.
TV Globo Ltda.
poribtion.
No

•
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N o 220.5 . 9 - W. R. Grace & Co.
N o 206.642 - United Sio t es .S1 1 eel
201.807 - Tetra Molectric Ltd.
, N 9 2(5.899 - Lheritter Argentina Corporation.
N" 220.990 - Cela.nese Coatings
1 ,53. A. ndustrial y Comercial.
N o 206.643 - F. HoffmanãLa
N 9 2C1.909 - The Notional Cash che & Cie. S. A.
N 9 22(1.992 •-• Union Carbide CorRegistem Compa,ny.
Hotimann-La. Ra- poration. .
N 9 206.644
N 9 201.910 - The No t ion al Cash che & Cie. S. A.
N 9 220.993 - - Midland-Ross CorpoRegister Company.
N 9 206.645 - United States Steel 1 eation.
20 .911 - The National Cosi) '11orporatmor.
N o 220.998 ••• The Shannon Ltd.
Register Company.
N 9 206.646 - Time Noturnal COSh
N 9 223.018 -- Maschenenfabrik AuN 9 20: .912 -- The Noturnal Cadi Reirister Compa.ny.
burg-Nurenberg Aktiengesellschaft.
Register Company.
N o 206.649 - Beechom Group Ltd.
N'' 221.019 - Artur Fischer.
N o 201.913 - The National Crsii
1
N v 206.650 - Sankyo Company 1
221.021 -- Giuseppe Dei Corso.
Raftister Company.
Ltd.
221.024 - Pennwalt Corpora205,914
The
Nptional
Cash
No
Buck Mrionfoetarina
N 9 206.659
Reaister CoMpanY.
Company.
N" 221.031 - Engefla a rd • Minerais
N 9 205.121 - Fosfatboloaet AB.
N 9 206 737 - Standard
Chemicals Corporation.
USM
Coreora
ti
on
.
.
z
teel
Co.
N 9 206.031
-Phiilips Petroleum
No 221.032
N" 206 754 - James.
"N o 206 036 - Rôder Speral e r
stri " Company.
eirlanci
OHG.
3.N9A221 033 • Société Anonyme
r Tractor
cter
N o 206 785
N 9 206../37 -- Continental OH
aa,
pany.
Nya Asfalt AB.
N' 221.034
N o 206.787 - United _St ates Steel
- Key Fibre Cem
R 206 040
No
221.035
Caterpillar Tractor
rnaation.
pany.
1 Co.
a
1',
206.788
A.
H.
Rarnins
Com;•
Da
i
206.
58
No
19 221.051 -- KoniShiroku Photo Inmany Incorporated.
Company.
. dustry Co.. Ltd,
N" 206.791 -• Martin Mariettim CorUnion e.: !'k.
-N 9 206. • 59
N 9 221.057 - W. R. Grace & Co.
poration.
poration,
N 9 221.067 -- Federal Mogul CorCaterpillar Tractori N9 206.803
Schlage Look Com- poration,
N 9 206 60
pany.
Co.,
N 9 221.072
Time National Cash
N 9 207 014 - The Bendix Corpo- Register Company.
N5 200.112 - Union Carbide- Cortation.
•porat ion .
N o 221.075 - Pirelli Societa per
N 9 207.015 - The National Cash Azioni.
N 9 206,1'3 - Sli Lill y and Com --1
Register Company.
panY.
N o 221 091
Hooker Chemical CorN 9 220.530 - Pirelli Societa per poration,
N 9 206.115 - Micro Devices Corp.
N o 221.092
Ilooke. Chemical CorAzioni.
No. 206.181 - F. Hoffmannita Ro' poration.
N9 230.547
CPC International
cha & Cie. S. A.
N2 221.099
The National Cash
Register Company.
N 9 206.181 - P. ..11 F?eynolds To- Inc.
N 5 220.148 - Mitsubishi. Jukogyo
bacco Com iany.
N9 221.124 - General Motors CorKaisha e Mitsubishi Pe-; poration. - Arquivem-se os procesN 9 206 2'43 - Pirelli Societa per Kabushiki
trochmical Compa-ny Ltd.
Soa.
Azioni.
N 9 200.271 - Pirelli Sarjeta per
Azioni.
ACF Industriea InN 9 206.30'
corporated.
N 9 206.301 - ?fizer Corporation.
N9 206.309 - Société Anonyme Automobiles C troen.
Société Anonyme AuN 9 206.310
tomobiles Ci roe .
N 9 206.318 •- ,State of Israel AtoCADASTRO DE PESSOAS &ISR.:AS
mio Energy Cornmisssion.
Toshilmiko
Satak.e.
N 9 206.319
Eli Lilly and Com
N 9 206.379
pany.
N 9 206.399 • Holt Research and
Divulg ação of ) . 11114
Development Laboratories Inc.
G. k. N. Sornersot
N9 206.409
Wire Ltd.
Union Carbide Cor, N9 206.410
poration
N9 206.411 - 1 Union Carbide Corporation.
'Foster Grani Co.
N 9 206.412
Inc
Société De', Forces
N 9 206.413
EL Ateliers Du Creusot.
te VIRWInA
Delalancle S. A.
N 9 206.415
Fisons PharrnaceutiN 9 206.421
cais Ltd
No t. e Uai.. cb.aral
Fisons PharmaceutiN° 206.422
cala Ltd.
Ntrão de Vendas: Av, Rodrigues Alven,
N 9 200.423 - Snam Progetti
. p . A.
AfiCriela i • Ministério da Fazenda
N o 206.424
Martin- Marietta
-s
Cori ioral ion .
Maude-te
e
pedidos
puiu
Serviço de ReemtheAso Poatal
. N 9 206.437 - Martin Guerrico.
-N 206.631 - Libbey-Owens-Ford
Company.
Em Brasilia .
N 9 206.032
Pau) August.
N9 206.639 - Point and Hans Com- .
Nzi sede do DIN
pariy.
N o 206.640
United States 13teel
j'11084~1~•~1~0.~14.1 pee.g. n•nn•••nn".
Corporation.

IMPÔSTO DE RENDA

Seção de Transferência
e Licença
Em 2(1 de março de 1971
gaik én(' ag
Metalúrgica Rojex S. A. (junto
pat. PI tèrmo 166.279). - Promova,
a autenticação da fotocópia de ffi-:."
•
lhas 19.
Francesca Biermarm (junto à pat.
PI têrmo 183.170) . Promova al
transf. do pedido de patente para O
espólio.
Pepro Sociéte Pour te DeveloppeÁ
ment Et La Vente De Spcalialitk
Chimiques (junto à pat. PI térm&
n 9 206.964 e PI Urra() 212.980). --‘,/
Pague a retribuição relativa à retifi-41
cação de nome da depositante, “Pai1
chiney Progil" para Pechinm , - Pro-;„1
gil - Société Pour Le Deva" re,ement
Vente de Specialités

q
Eles".
ttLa
Lobaran FarmacCutica S. A irtmto
ao registro 210.377). - 1) Atenda ai'
alíneas "a" e "b". do item 1. da, Por-,;
torta 30-70, déste 'Departamento
2) declare o n 9 de inscrição da licenciada no CC3C. 3) comprove o' ramo
de atividade da niasma 4' nromove.
o reconhecimento da firma do Senhor
William J. Ruas, co contrato de fizoloração de fls. 1445.
Miles Laboratories, Inc. junto tteri
registro 352.804). - Apresente ins--.1
trumeno de OTOCUTOÇãO Com OS po-,
dêres exigidos pelo art. 162 do Decreto-lei 1.005-69.
11ililes Laboratories Inc. (no pedidd
de licença de Uso do registro 352.804).
.--- 11 apresente procuracão idêntica
à mencionada acima - 2) atenda às
alíneas "a" e "b", do itemn I, da
Portaria 30-70, de 11 de setembro de
1970, dêste Departametno, com relacão ao contrato de explorarão junto ao processo do R. 250.420. 3)
Apresente aditivo ao citado contrato,
Incluindo o n9 do registro e o nome
da, marca de que se trata 4) declare o n 0 de inscrição da licenciada
no CGC. 5) comprove o ramo de atividade da mesma.
Miles, Laboratories Inc. junto aomit
352.807 - 352.8W
registros 352.805
e 352.821.) - 1. Apresente instrumento de procuração em que conste.
os podres exigidos pelo artigo 162 do
Decreto-Lei n 9 1.005-69. 2. apresentei
aditivo ao contrato de exploraçãO
junto ao processo do R. 250.420, Incluindo o número do registro e o nome
da marca de que se trata. 3. declare
o número de inscrição da licenciada
no CGC. Outros.sini, iapresente a requerente Miles Laboratorics Inc., do
pedido de transferência, procuração
idéntica à mencionada acima.
Kellogg Company do Brasil e Pro•
dotas Almenticios Kelloggs Limitada
204.019 junto aos registros:
215.498 -- 229.439 -- 241 945 -n
361.245
254.943 - 210.236
357.643 -- 269.792 347.689) Apresentem instrumento., de procurarão com os podères exigidos pelo arligo 162 do Decreto-Lei n" 1.005-09,
bem como declarem- os números de
inscrição das licenciadas no CGC
Produtos Alho, Mudos Kelloags Limitada e Kellogg Comoan.y Co Brasil
(junto ao regi:g iro 390,168 4 -- 1.
apreseneeni procuração com os p0°emes e y,laiclos pelo i-ra,lao 16 2 do Decreto-lei n" *1 00's , 69. 2. a n. ;antena
aditivos aos contra..ca C, e exii,oraçâo
anexos, incluindo o na:m . ro do registro e o nome da Míti\. a de q e se
trata. 3. atendam às alíneas "a" e
"b", do item I, da Portaria 20-70 do
17-9-79, dêste Depariamento, com relação aos citados contratos. 4. declarem os números de inscrição das licenciadas no CGC. 5. comproemm os
ramos de atividades das ni
Produtos Anmenticios Kel'o-gs Limitatlli. e Coribibirr'• (3 ' . Brasil
(junte aos registros 215,813 e 213.254),
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• 1. apresente- : aistrumentes de arocuraçã,o com os poderes exigidos pelo
artigo 182 do Decreto-Lei ia, 1.095-6§.
2. decl arem os números e inscrição
das licenciadas no .CGC 3. patrue
nova taxa de averbação a requerente
Kelloge Company do Brasil ou promova a resealva da rasura na Gaia.
Kelloteg CoMpany do Brasil e Produtos Almentícios Kelloggs -Limitada
(junto ao registro 382.7717í -- 1
prestem esclarecimentos, tendo em
vista que. nos contratos de exploração
anexados ao processo do registro número O90.168 Pão está relacionada a
presente marca. 2. apresentem inst•rumente.s de procuração com os poderes exigidos pelo artigo 162. do
Deeretoalei 11 9 1.00549. 3. declarem
os númereg de inscrição das . licenciadas no CGC.
.áiversos •
•
S. W.. IndU.s:triee Inc. (junto ao
termo 874.441 e 874.442) - .Anote•-se
a retificação de nome da depositante
para S. W. Industrias Inc.
Chrysler do Brasil S. A. Indústria
e Comércio (aertto ao registro 292.182)
- Indefiro o pedido de anotação de
transferência tendo em vista que a
proteção reivindicado nos exemplares
não tem relação com a atividade da
cedente - Agrima Equipamentos - e
•
Máquinas • Agrícolas S. A.'
Sanbra- Sociedade Algodoeira do
Nordeste Brasileiro S. A. (junto ao
registro 365.730) - Indefiro o pedido
de anotação de transf. parcial por
não estar prevista no CPI. •
Exigência
Newmarc Criação de Marcas e Desenvolvimento de produtos .letcla.
(junto aos registros 238.387 é 238.629)
- 1. prove o seu ramo de atividade,
bem como o do cedente. 2. declare
o número de sua inscrição no COO.
PROCURADORIA -GERAL
Exigência
Antenas Imatel Limitada (titular
do termo n9 583.225) -:Diga sabre o
pedido de impugnação.
Seção de Recursos
. Recursos Interpostos
American Can Conmany (no recurso interposto ao indeferimento da
pot. PI termo 131.229) .
Westinghouse Electric Corp. (no
recurso interposto ao indeferimento
da pat. PI termo 138.330).
Cia. Palermont Industrial Indústria de Perfumes e Artigos de Toucador (no recurso interposto ao inreferimento da pat. PI termo número
140.891)
Ruy Barbisan (no recurso interposto ao indeferimento da pat. PI
termo n9 126.134)
Borg Warner Corp. (no recurso
interposto ao Indeferimento da pat.
'PI termo n 9 163.396)
Carbruno S. A. Ind. e Com. (no
recurso interposto ao deferimento da
pat. PI termo 1773.045) .
Termo Metalúrgica Gia,comet Limitada (no reeurso interposto ao indeferimento da pot. PI termo 200.935)
Diversos
663.244 - Aramplast Indústria
de Artefatos de Metais e Plásticos
Limitada - Torno sem efeito a exigência feita ralo D. O. de 3-12-70,
referente ao requerente, eis que a
mesma foi formulada por engano,
pois quando deu entrada a referida
petição, ainda não havia a obrigatoe
zieclade da citação do CGC.,.
Republicação: Presidente
Secretarias e Serviços
D. O. de 25-3-71
Em 26 de Março de 1971
Notificaçdo
Ficam notifiCados os requerentes
alatino xnencionadOs para Comparecer
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a 'este Departamento,. a tini de efe- PI n9 74.118) - Diga &Mire o pedido N9 201.386 - José Maria Bolado
tuar o pagamento da taxa final e da de caducidade requerido por Heinz
N9 201.637
Toyo Engineering
primeira anuidade dentro do prazo E. Gentes.
Corporation.
de 60 dias.
Foram mandados arquivar as pro149 202 . ta9 - Tia- Goodyear Tire
cesses abaixo de acôrdo com o artigo & Rubber Co Mpany
Privirégio de Invenção Deferido
145, uma vez que a procuração apresentada não atende ao disPosto no N9 203.202 •• Interoational Bio!ogical Center Panbios 'Crust Reg,
• N9 1.3e.680 -- Processo para a Fa- artigo 162 do CPI,
tr 207.772 - Deattlancle S. A. a
•
bricação de Disazo-COrantes-MidroN 9 196.512
R. J. Reynolds To- (Arquivem-se
-osprce).
inecitIveis - Ciba Société Anonyme. bacon.
Company.
N9
103:549 .- The National Cato
N9 160.924 - Aparelho DesidrataEsi g e li c ia
dor de Capim- Transformando-o em Regieter Company.
•
N9
19e.927
Combustion
Engin.eeRação para Animais - Francisco
O. Mustia.
Son AS (junto aa
rine Inc.
Ferreiro Nunes.
registro 254-4 67! - Promova a fioN9 196.941
Caterpillar Tractor dificacão da firma,
2\79 163.322 - Niko Sistema para Coinpany.
Engate do Braço no Chassi de Arado
fn,, p t
N9 197.485 -- Soeiété Anortyme Ana() de pontos
de Discos - F.N.I. Fábrica Nacional
dré Citroen.
de implementa; S. A.
N9 198.997
N9 178.629 .- Junçáo hermética
Mons Pest Control
e N9 113.027 - Aparelho para De- Limited.
sem' gaxeta e dispositivo para realic.orar. •Confeitos e. Semelhantes N9 199.513 - Combustion Enginee- zá-la - Ritter Pfaudler Corporation
John Mormanue.
ring, Inc.
- (Depositada em 12-4-66 Pon-N9
199.520 - Sankyo Company Li- tos publicado era 18-3-71.).
179 173.080 - Um Disco Cortador
mited.
•
•
Aperfeiçoado para Cortadeiras de
N9 166.392 - Estrutura suporte
149 199.574 - Chemotronic.s Inc.
Cana 'e Similares - Quillermo Hay
1\19 199.811 -- Atlantic Richfield pára enchimento de pneumáticos Smith (com exclusão do ponto 4)
Company.
Antonio Angelo Sorteai - (DepcsiN9 .176.802 - Máquina para Solda
em 25-1-65 - Pontos publ. em
N9 199.853 - Caterpillar Tractor, toda
18 de março de 1971).
de Sistema Lateral, para Produção Company.
N9 166.907 - Composições polímede Sacos-Embalagens Plásticos -- GeN9 200.306 - Yoshitoini -Pharrnaros retardadoras de propagação de
tulio Silveira Gonçalves (com exclu- ceutical Industries Limited .
são do „ponta 10) 1•19. 200.353 - Société das Fargo) chama - RPHM & IIA.AS Company
- (Pontos publ. em 18-3-71).
Fica
N9 176.871 - Retorcedeira -- Com- et Ateliers• du Creusot.
retificado o t° ponto.
monv;ealth • Scientif and Industrial
N9 .200.540 - The Bendix Corp.
Uma composição polímero retarResearch Organization.
N9 200.542 - Rohm and Haas Coindadora 'da propagação de chama caN9 176.950 Máquina para Pro- pany.
N9 200.848'--- Eli Lillyand Company racterizado por compreender uni madução Continua de Laminados . DelN9 200.869 - F. Floffmann La Ro- terial polímero tendo, nêle incorpogados à Base de Resinas Termoen- che
rado, ou tisturado com ele, ou re& Cie. Société Anonyme,
durecidas - B. I. P. Brevela In.venN9 200.909 - Illinois Tool Works vestido sÕbee ele, de 0,1 a 30% em
tions . Promotions S. A.
peso,
de um polímero de -fosfonato
Incorporated.
N9 201.256 - Sterling' Drug Inc. de fosfona.to de fórmula
N9 177.807 - Processo para a Preparação de Azo-Corantes Básicos Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
Vorm. VMeister Lucius & Bruning.
N9 165.390 - DisPositivq para Fazer
Oscilar o Molde numa Máquina de
Fundição Continua - Tsentralny
(1)
"e
Nauchno-Issledovatelsky • Institute
Chernoi Metallurgii Im. I. P. Bardina e Gosudarstvenny Sojuzny Institute Proektirovanija Metallurgicheskikh Zavodoa.
Re
N9 174.787 - Processo para a Fabricação de Estruturas Modeladas de
Celulose Regenerada TransparenteD __Cl
mente Coloridas com Corantes 'Or"..•.•n••4
gânicos Dificilmente Hidro-Solúveis
- Cibo Société Anonyme.
na qual:
volátil - The Dow
Company ••• (Pontos prol. 001 18
Nv 115.965 - Processo para a Pre•de
'
n
é
dm
inteiro
de
2
a
cerca
de março eve 1971 - Fica retificado
paração de Azo-Corantes Metalíferos 10.000:
o final do ponto característico, aquina
- Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft • Vorm. Meister Lucius Lv •Bru- D é um alcoileno tendo 2 ou 3 proporção da cerca de 0,5 a 6e•S' com
ning..
átomos de carbono ou aicoileno al.- base nõ peso dos monemeros, sendo
collsubstituído, no qual o alcoileno que o momânieeo e o agente de MsExigências
tem 2 ou 3 átomos de carbono e a. trumescnnento constituem uma porsubstituição alcollica totaliza até 8 ção maior de fase n/eoen - para,
agua a 1:6 ; .
N9 187.778 -- Arnaldo Mendes de Come de carbono:
•
Oliveira - Tome conhecimento do R, e Ro contém, inctividualmente,
• N9 176.443 - Proceseo para a ee•
parecer técnico. O parecer está apenso
até 12 átomos de carbono e consis- paração dos componentes daa bateao processo.
tem de radicais alcollicos fenilicos, rias fora de uso - A. Tonolli ar
fenil-alcoilicos, alcoil-fenilicos, alce- C.S.p.A. (Prioridade do corresponRecursos Interpostosde.ntee pedido depositada na Reparn"licos ou alcoxi-carbonilico g; e
Ri e Ra junto com o átomo de, tição de itentes na Itália em 17
Atlanta: S. A. Inds. Médico-Odon- carbono
ao qual se liga formam, em de janeiro de 1965, sob e n° 796-65
tológicas (no recurso interposto ao
um membro que consiste -- Pontos publ em 18-3-71).
deferimento da pal.. PI termo nú- conjunto,
de um anel alifátko mono-insaturaN9 176.658 - Processo para a famero 130.089)
do de 5 a 7 átomos de carbono; e bricação de pigmentos disazo - Cibo
The Budd. Company • (no recurso um dentre os radicais. R, e R, tem a Societe Anonyme - (Depositada eni
interposto ao indeferimento da pat. estrutura CH.
25-1-66 - Número da prioridade
PI termo 16(1.839)
N9 169.852 - Motor de combustão 1.068-65 Pontoe publ. em 1,8 de
ânterna com razão de compressão va- niarço de 1a71)
Diversos
riável Wilton Gabriel Lundquist
N9 178.654 - Processo e dispositi- (Prioridade n9 379.298 - Pontos vo para colocar em posição. sôbre
The Dote Chemical Company (ti- publ.
em
18e3-71).
tular da pat. PI n9 55.455) - Fica N9 • 170.614 - Procoseo para con- um transportador mecânico, objetos
retificado a publicação de "Caduci- 1ecção de • lentes e contato manias, leves deslocados por ine'xi de um
dade" publicada no p. O. de 11,1-71, texíveis Ceskoslovenka Akaemit transportador pneumático - Georges
uma vez que foran5 comprovados os Ve - (Pontos publ em 18-3-71 -e- Lesieur & Ses Fita - (Pontos oublicados em 18-3-71)
pagamentos de Vidas as anuidades.
Núm. -e 2 pontos) .
119 169.793 - Unia con,pJ.içâo poLuiz Carlos Martins Monaco (no N9 ' 176.155 - Procesao para a prepedido de transferência da patente paraa'ão e polímeros formeores e fi- limerizável ativável na presença de
um
catalisador - Minnesota Mining
PI termo 200.146) Arquive-se o bras - Monsanto Company - (Depedida de anotação de transferência positaa em 30-12-65 - Pont-os publ. And ManufaCzaring Company •-a•
(Pontos publicados em 18-3-71).
por falta de cumprimento integral da oiti 19-3-71) .
exigência publicada no D. O. de 7 N 9176.354 -- Processo para 'preR' '177.356 - Dispositivo cortador
de dezembro de 1910.
Untted •
parar partículas resinalas termoplás- de material sai fõlhas
(PauRookwell-Standard Corp. (Estado ticas • expandívels, contendo nelas Shoe Machinea Corporatioa
(titular da patente encapsulado um. agente espumante, os publ. em 18-3-71).
de Delaware)
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
' de 156.
!gB1,10 N 2 180.140 de 2 de junho
(avarentas AFrkODISI O ORTEGA RUIZ moa)
DE GáL0 EM Ulla
'rivileio de Twenção: "NOVA GAVETA PARA FABRICO DE CUBO S
MIRAS"
REIVINDICACDââ
-

RACM DE UREIA E APARELHO PARA A EXECUÇXO DO MESN:0./

2eivinhoaee

Nova saveta para fabrico de cubos de gelo, em gataue.L,as,

*de uma 'gaveta (1) para cubos de geld, comum, poré;m adora caracterizado por
Ser dotada de pegadores fixot (2) nos extremos, combinados com alavancas
(3) cujos braços curvos (4) se ffncaixam em pinos horizon t aiS (5) das barras
(7) dou cubos de gelo, de forma a leVant g.-1o3 e 1nc11rU
(6) dos separado re s
loa para o destacamento rÉpido e fácil dos referidos cubon, pelo siNplen
ression ame nto das citadas alavancas
POnto n o 1 do total de 2 pontos aprasentadose

T7ID40 Pi 112.3'5 de 7 de agóato de 1959./
Requerente: S'22.1ICAR1'0D N, V./BOLANDA./
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PRDpi.

4

./

1 - Aperfeiçoamento em processo pare c preparaçáo e.
uréia em que NH 3 e CO 2 são reagidos em uma zona de síntese de uréia
a temperatura e preeeão elevadas, para formar uma mistura reacional
11qAda, incluindo carbamato de amônio p, o carbonato na dita mie tura reacional sendo, em seguida, decomposto em uréia e, ' WH 3 e 002/
não convertidos em uréia sendo reciclados para-ultekor reação, apor
feiçadmento este caracterizado por compréender a expaneSo do par -/
bamate liquido contendo a mistura reacional por redução de preeeão/
sare a mesma, a uma pressão de 10-45 atmosfera:: decompondo es seguida, o carbamato na dita mistura reacional líquida par aquecimen.
to da dita mistura, na dita pressão reduzida e, extraindo elmultfl
neamente a dita mistura por meio de um gás inerte, em contracorren.

te, com relação 21 mistura reScional e gases espontaneamente desPree
didae na arpam:são e rehin;dae da mistura de reação liquida, pelo

1

tratamento de ex:wação, serem processados sob preseão de lo-45 at

moeferac em amônia liquida e solução de carbamato de mago coneen.,:
tiada que eão recirculadas para a eIntese../
A depositante reivindica a prioridade do.correasondeale/
pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em a de aglso
to de 1958, eob â n2 230.353./
Ponto n 9 1 do total de 3 ponwe apreseu,saos
taxo te .161,997 de 27 . de julho de 19614
YeqUerefitea AMOTED.INDU3TRIES INCORPORAM - 11.1/ài.
?riV1141O , de InYenção: 2CONSIR000 DE CAIXA DE MOO
,RA/VINDICACOES.

1, m, Construção de oalia:de purga para der usada cot Um molde tendo
ele.
n4ere de blocos definindo uma cavidade • umtl passagem de purga'
superfclea
completamente
pe-,
9Pando-sc da cavidade, cujo* 'blocos definem
za
or
inCluir
Ima
teço
inferior
Eifelrical d; cavidade, gazsdarliaila . p
Inferl
seção
a
¡dita pielageM e uma seção :superior externamente da mesma,
definindo uma passagem estendendofor compreendendo um material leolante
toge,de
cavidade
para 'Cima ati adáaeente AO iepe
ao
.
desde
adjaeente
as

de purga.
&requerente reivindica *prioridade do dorredpendente pedido dem:
eitade na RepartiOio de Patente; de); Est 'ad'os Unida& da deóleat •:2 30 do
/Olho 46 1965, Sob Jall 4764046e
Tont!!! D° 1-áo total de e poittes aproo:ME:doge
passagem

21

14

2

KNRMO N d 150.426 de 'y de. julho de 103

Requerente: COWNNILN CARBON COMPANY e e X.U.L.
Privilégio de Invenção: 0F4BRIc410 DE NEGRO DE MO"
ara
RNWiCOR
p n pa
1 - Um r e

o
a produp o, a partir
ar
de hidroe(:r.
bometor normalmente no gasosos, negros de fumo tendo características de ça
tratara, de sorgo e de condutividede elétrica excepcionalmente superiora.%
caracterizado por compriender a Injeção de hidrocarbonetos eft uma c:lmara de
fornalha fechada, pré-aquecida • relativamente tranquila, sob forma de um
moralmente &tamisado de goticuias liquidas, a misturação rápida com o se:.,
pergiaente# kmAlds . que ke entra na. ekuutra da farnel/41de um c4,3 contendo

/

Março de' 1971
.
-1273

DIÁRIO OFICIAL (Seçá.'o,111Y

Quarta-feira

Oxi g énio livre que 4 substancialmente Aunt° de gases de natureza redUterat
produtos de combUsta0 o produtos do piróliaede bidrOcarbonetos, e em uma I
proporção suficiente para Manter apenas uma combustão parcial dos bldrocar.
bofieto0,.a
submissão dos bidrocarbonotos:que e ntrá% a uma queima Paiaia/ /
para formar una chama localizada intensa 'enquanto NO uaiit4m a: e;oara da.tqa.
nana relativamente tranquila o à exclulda d 'o dito aspergimento qualquer /
quantidade substanciai de gases redutores, produtos aevoibusted e prOdutos*
40 pirólise ' de hidrodarWonetos, sie qualquer fonte, antes da dita Maturação:3
• da iMiclação da &combustão, e o sumetimento aubsequonte'slos produiós-que
MAM da ehana 1 decom p osição térmica em negro de fados
, Reivindica-se a prioridade do corrOspondente pedido AL
positado nos Eatadu Unidos da akérica em , 5 de :alho AO 1962 sob no
207-494t

Ponto' A 2 1 dó total de 13 pontosspresusadoss
V 15

e

IMMO No 152.172 de 22 de^ag g ste de 1963
bequerentas 11BNATO . PáNNAIE. gao amo
Yvivilegio do . Invenção 'NOVO TIPO DE INTEasniTuS aaaaalao.

Privilégio de Invençiot 5 DISPOSIÇA0 DE COMANDO DE GUINADA EM HELICOPTERORM
REIVINDICACDES

1 . DIEPOSICIO DE IMANDO DE GUINADA EM BELICOPTER08, ;.

Oaracterisado pelo emprega, de um soprado r com passo de helices invarievel • O
em relação fixa oda a velocidade do motorda aeronave, situado ante lm condt14
to formado ao largo da cauda do helicóptero, por cujo conduto o soprador iam
pulsiona. sua corrente de ar ate a Ultima parte móvel do dito conduto situada
e0K0 todo conduto dentro da envolvente ou carcaça da citada caudas no extra.
mo desta envolvente estando fixado um grupo desviador da corrente do salda /
do ar do soprador conetituido por dois defletores com um mesmo laxo perpend/
calar ao plano de simetria do helicóptero • cujas arildas respeativao tem soa
tidos oputos; os ditos defletores podov, ter seçãode gasto igual ou difer4
te; a citada parte móvel do conduto interno se adapta por um , lado ¡forma que
traz o conduto medianto una articulação e por outro extremo termina em frente
das bem; doo citados defletores de modo que devido à citada artieultago poa
sa apresentar-me fhl maior ou menos medida em frente de UMA ou outra das b&a,
ca. aos ditas defletores ou parcialmente mais ou menos em frente do ambas, /
sor comando voluntário do piloto ou autom;ticamente.
Reivindica-u os diaseitos . de prioridade, decorrentes 44
solicitação identiea, depositada na ?apanha em 27 do dezembro do 1962.
Ponto no Ido total de 4 p ontos apresentadoao

.
MOMO N o a 157.314 de 14 de marga de 1961.
Riquerontes RADIO CORPORATION O? AMERICA .
Privilegie de Invenção 'CIRCUITO DE CONTROLE EIÉTDICO

~2411

1 . VEM TIPO DE INTaRaUPTOR , ELÉTRIc0" 4. apruentande espelho

TÉRMO Ifir 155490 da 26 de' dezembr o s . de 1963
Requerente; 'JOAN CANTINIUU
ESPANHA

A

weressado por alavanca articuladkvawaliencias dispostas pela face posterior
e doaezmo, caracterizado pelo fato de que à porte putersor daltlam
"anca, eu, se encontra associado depósito, com ele comunicante, do marario, sendo que a referida alavanca, por sua parte Oca, 6atravessada p
por par de parafusos dispostos em lados Opostos, p arafuso* esses que po$
suas cabeças externas se apoiam em rebaixos existentes em par de amima_
aftilicas fixadas ;4 selancias posteriores do asso alho, e tale lámines
at tixando os condutores elétricos.
.
Ponto na 1 do total de 2 pontos aprosentgdol

Ifirla~kái
- V* eira-oito de oontrele elétrico compreendendo na 4141~144
vo soai - condutor de efeito dó campo tendo uni eletrodo tonto e ma eletrodo dreno fornada 'Obre na substrato de material semi-condutor, um guta%
do porta Isolado do dito substrato, oz ditos eletrodos fonte e dreno asg
do ligados por um canal condutiv4 apresentando uma impede:leia que variam
como uma fUni0 da tensão polarizadora aplicada antro os ditos aletrod036
porta e fonte, terminais de entrada para ligação com uma tonto de Ninai@
e dispositivos de utilização para os ditos sinais ligados coa Os dites
terminai/4 caracterizado pelo fato da ligação dos ditos dispositivos de
uglização com os ditoz . fázinair de •trada compreender o canal sonduia
vo de pelo menos um dos ditos . diapoisitius semi-condutoree de afeite Me
campe em circuito coa o mesmo.
seiquareht, reivindica a priiridadmde correspondente pedido Ai
positado na . Repartição de Patenteio dos Jatados Unido' da JakiCAT CO7 0
marco da 1963, sob no 263.605.
Ponto n o 1 do total do.fi poutos spreaentadelu
/2—
'4
24

'
fIG.1

g—
I /274

CiMee ae 158.683 de 24 de abril de 1464

1

ajwatado por um pino trannAce a• de prerso e^ntrodldo pela proeza°
Es.175,

40querente: TRE WHEELABRATOR connwTon

de dietribuieRo do válvula, em que o reeerldo pino ..-reemujeser de' AP

Wialligin de invenção; * MÁQUINA 03 VIBRAÇÃO CONTINUA PARA TRAT412MTO DA ZUPYR-fICIE D3 PARTES

preee g o se estenda através de um furo praviito no membre de vd1ro1ats/

I

' 0 e ngata

raviapTcd.014
dietfilie

sendo a referida valeula pilato cmrremadm no emn i-ido dm auto Ode MN

gat'bro porção extrema,

UMA

entrada nulo porçãc

Ar

. rmmA

a uma eeída

manara de descarga da preeeão formada pelo referido membro de

na

r . ua membro guia cooperante pelo corpo de vál vula, comun4end0.08
referlda . odmara de deecaroa de preeeão com a en trada da sél lAiLL 4441Lak

meio* que dio monttgem elietioa à tina par* Aoff

vibratório, um ~abro cilindrico montado excEntricamenbe

:Una parei

vdleula pOD dei° da referida'nola do teca:man z e sendo alojada xnue%

de compreender uma tina &longada, dirpoete mubetancialmenite

Oricontal, dolada de

AllAMO

na

de partes por meios em aovinento vibratdrio, caracterizada /

elo fato

na

wee de pele menoe una paseagen de eetrangulanonto.

movimento d. roeação em tarjo do eixo monitrico do neeero/

Reivindica-es prioridade do correepondente pedipo t .dade.

parabém'

poeitada na Repartição de patentee da Dinamarca. em 2 41 de maio de 190

Nilindride, meios, montando o membro cirindrico com o *eu

Aia°

soa 4 Oito da tine me. n1tnad. co relação a ele, com a pereÃO

ob

,..orima adjacente à entrada colocada nua nível alto que • pors g o extreme
• r adjacente à calda g meios para transmitiram um moviaeato de comagb4
ba
0

uns Válvula Dilato 000perane coc UMA série de i rálirad que ."

circunda a extremidade de face pooterlor do abro de válvula do tare

1 - Máquina de vibração contínua para tratamento da

r
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2474/63
Ponto At 1 de 2 pontoo apreesniadoe.

weekoro ci'lndrico,
Ponto /O 1 d. 6 pontoe apraneniedoma.

Nam•

Olmo vt 159.019 de 4 de maio do 1964

-Incovorot 00 sag,
llequersati* mroutIO orar
BK RoDEAS PLLSCICAS.'744P'
AMEMIÇOAMENTOZ
lbeitviljotte de IareagAet g
UDU lktÁSOGS

01""S

peritP~Mom

EEIVINDICAOOED

1. itfigoligoasain tos mu raltas plde..oee Pira r odar *ali

• entrou rsolpionáci, caraoterisadoe pelo fato de t';':ae a 0O rPo dag
1484 a aUtatanoialménte cilíndrico moam ddim terço. euperiorma
•
nresiatoe ' na pari, O gimrioa 4X 4a
illealw n* ton e 4aforie1t 'o p tando
'41P.49 rebaixo* emularas
poete aq,2 de 3 pontoe apreseen4adoe,
410a

•

Fri.

•
2 166.157 le 12 de janeiro de 1965./
Requererito*. OWAR ROSO E EVAdGELOS PANAYOTE fISIILISJEXC DAM./
ft1149 . 3

4ft.

11 ,

1
4*

"1

Privii4sid do Invançríoi NOVA PERRAOENn 1wM. ri1RAR,r

'4

nedeindiano'cleed

Jova ferramenta de darto / qae vreeenu cearerogt,
da um revdIvi4 oarnoteriendg por opreaentar uta eopunhador ap:tioad434,

OPINVP , 159.399 de 22 de Mn.,40 da 't0À

t akuerenta; A/E TEENOVA
IBELYWKS1,0 de Invencãot

o

D/NAMECA

AEEREEICOAMENTOE EW ou RuLaTIvon A v4LvutA4

M£ EECHMENTO
E CONTROLE, E9PECIÁTM2fTE
o

guyegormenta a ira tubo trddc y credlo tubo '%itd atrAven¡ao R u= Ege.
&Ida tubo piónido intormedtariimente / de av ranço iondttablia, tçtia
,veaeado pbr a pino Zilcadvoo primeiro, eendo proYlitok 114 extromidee
dá £k,oirtal, díteo 92 on'beqote provida ae doia !xecaoUdementoá tlifárkí
1011a- Parele1o4/ preferentemeote ti ladon 1xtramod 14011EMO1N,

2/41. PECIPIINUD DE G.X9 X,IQUEFUITO

lflO ti 1 do tdtel le 3 ~toa uprountedobi

WTIND/CACOU.
ApeCíaiçoamentos em ou relatiVdea vd1vulas de foxÀO1X0áto e contrOle i espeCia.lmente p . ra recipiente* da gde liddefeitO

ilearaeterizadoe ;ele fato da válvula compreender um corpo da voUpla e

P4—
,IDotmetibro

a 0.0Pda

de válvula doeitCO as . ues face rrontal qUO ta vomitei° fecha..

Válvula 4 impalà.dd dant" Lima

p ema

anular de válvula previa-4N /

0Orp o de válvula por meio de iam nela de' fechamento JuntaMette coM avro¡o(10 de fluido atuante na face posterior do membro da válvula
1Nm . 6 além diees carregado na eus ' direção de eber . .!ara poY . Aeio de prei

O g o do- fluido que

atnia

sabre ume parte de face frOatal do membro .do'

.4ályula que c1Inda a cede de válvula, aendo o referido membro de vá&
ega,.sende referido ~bre 4e sii:Isula

ra.pogiC ão. Ab erta ;gP'. YalÁg%

I

FIG.1
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t filter4oweent

Men 35.9.,16 ao 29 a. /talo de 3.964
I Mesgendt91 BODUELM-CTANDARD CORPOSAriOW 000/1DA52 DXGAWILM 152

mm taiMuspOrtedor , conaielando de ap arame dJbrado eia forwea0,N

rsr. DZDAMEE) 320V0,
r'Etdacilagle de Invenotot * CINTO$ MO
szcoURCA 1
Wijaaine
1732
• Uma cone-trago ao ointo de ~ruga 2nIti'a mobilas.
canurtarimak pelo fato do compreender ua conjunto de firelaadiátado
Iloara p er prho dentro do vadeulos um .00ndunto de correia TIO
ict,lanna
14~0:al4n4o livre . adaptadae para da-lilieravelmeate eentatidajor, dita
reoriâníto diMmelo k a aaeumindo dita corroia, QUan40 afrouxa%
'plagia:unge eepiralada pelo quo, quando dittçcorroda #4,X2a2 de 4/
Nbe s eenjunto de fivela, ela recua autonkt, csmuto m mmm realeX0 amacem
Abe k gm extremidade fixa.
prioridaaa ao oarroe¡endente pedido, demi
r...9081tadd DA Ropartiçã"o de patenteio doe 1ota4 okne440$! dp, • Ánirica de'
aorta, 'em 8 de novembro . de 1963 $ •ob ma 322,456:.
Xonto:n c, 1 de. 7 pOntda apreaantaddaa
atmoo com ás XcI D0

•

Mem 01 um suporte do material flexivel, e arem, e o suporte *onde
pril
zoe oonjuntanente, ma *lese Co zia,..taa sellentando-de ao Inneo
de ;kl
de b004 lonailudival do trana p ortador e144 ffe ~ta, o arderld
tronaeortader elende dourado
formação Je **mel o o . u. o extreme lia
da cada 'braço do tr 'Sendo revirado poro dentre para pro*Orf,
do 1, readlitneio dai ditam elçaw Se areou, o (circo errluzjo poros os á
edrar o. guarnioão ou reMerdo ao peactoio ocer.sto rgin,
er
OCO

g r*orremo ao boro,./

te401 a

Na RiVe

•

Y"

utvallatoox-ed • prlarl!Led, doe peatelow corres p on4e/ta:44 It'4

',aleitado na Repartiçãe da Panenter da /mxlaterre ora 9 de
o4ten'ece 41:
de 190f wob ne 35,500 a em 22 de ju.the de
x94 4 00 01 2 9404^, •
pouto no de -Nue da 9 acata* gere/meados./

ARMO ' No 170.67a de 24 a!' J unl =b
éto z903
Requerentow soem/ DrS -Man ri" can:R$ MC celoWn = z PUNO
roÁrersoN
sali,,
Privil4to de - Iam:as*: *U M DE EsTftsqUE7DADE DE sialm DE £2VCEIS-.T
E
MINA
inS.OLIOAg
craraw. yot

•

159498 de 10 de ,Dx3sIle de 1964
!Requerente* IleEsIAL clismIon INDUTRIES LIMITRD 4
krIvIl‘tle do Invenção "cONDUTOR sr.1raic0"

axlvionTactua.

a s Caixa de est anquel4a40 do saida de irvere de ttla
- turbina bidrdalica, que compreende una placa que carrega uma àuata audar

lamillaks

RisivINDIWOES

.,, p/e condutor elOtrico que -de caracterizada PPr n OW
enader *
rIUN gluctoo titanio conforme precedentementO degnIlo,c utudeleo de ca
rtre, ferro on /...90 no interior do dito e nt:4 1 0ro, 44 9O 4e5 Contad.
i do 'bitola* e do . metal do alicie° ser inter-aoldadaa pay: aoldaduralorta
gita aluga, et-tenho ou alumínio ou . uma lige de pela 09A09 .dele deAtee
M

**I..
requerente reivindica a prioridade do Co:MN:Web peOldo
Citado DA Repertie7-, na ? atentes da In
erra 02 10 de ánnho de 240 PS
4

, o 0it 23018.

.

descansando esta junta planamente . s6'Pre ama rapar:role de
. apàio plana collo'
dria oom a &rvore, rendo a junta impelida contra a oipertlaie baeta° po;
na dispositivo el4stico, e Uma membrana de eítatqaefdaft paralela ao plano,
da.junta, montada em raa periferta a,Sbre: nu parte fixa e lig adaOrd een eani
tró aum elemento oillndrico coaaial com a Imre o selidÉrn carg plaea
Miar port4untay ortdo esta caixa de otonueacio 04mo-teria:aia 110/0 faqe.
to de ílinta anular 'bano perfil tal que toma oartate coaa

oxnatlele de et
tilo plana ao-longo duma circunfer g ocia cujendi gretre & igual ao Otmetro
de, olreunrecelleda enr separa a membrana de eatandueidad0 02 duas ndl(il
ga
64eRatenteztellaig.

Ponto no 1 do tato/ ao 7 ponto g apresentadOna

Do/vindica-se e polaridade do ararespowdente Deflegnif
DOEItado na )'l,.10-É-A Ga 2,6 do iatto,de 1344Haolaaa mulgv.
*onto,n9 1 do total de 311)5e001, apreeentadoee

710.1

2110NO HO 2.62.01 de 4 de settlotro de 1904,1
Nquerontet U. o. GRABAM sos LEmxtED./10=01014/
rlt11440 de IntenoZot enssIOEs ' ou 1233011110. 5 P8828120
-1118J

4 Umo g. uarnia;le eu l'aber4O entatel, ~818413880 X07/
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2i110 Na 170.340 do 1, de áunho de 1961
Me ui:pronto: GENERAL ELECTRIC COMPANY n
rk x11440 de Innti2ão: 0APERFEIÇ0ANENT0 EK DISJUNTO!! ELÉTRICO*
REIvINDICACOES

1'. Aperfeiçoamento Ort distintos eleStrico 'caracteriza.
40 p or 00Mpreendert
a) pelo menos um par de contatos relativamente deparáveis
% suportados em um inválucro isolante/
b) um mecanismo de operação dos ditos contatos separável*
dito mecanismo de operação incluindo um 'moio de dosar.

Seção III)

Março de 1971

'Adeus tampa de índaoda/
de cilindro muna pteigte, em que, per 'Ime:
eme
una
dia-anaia
predeurninada
na retaguarda dali%
fi ga looaiisada .
comunióaçío
•iti* n',reserra
magma ateava.* do aus.é eotabeleoida uma
tdrie e a almara de operaçio na poeigo de aelttia da-isto eg
•ncontro con -e'ait0"sig—ge pA•
80" lado , d :UNO na dita luva tal
iteivindioa-se puridade do correspondente pedida,
palitado na Repartage de patentoe Aa.rrança, •xt 3 de 4u1ho de 1964e

go, At 980.0n....2into at 1 de d pontos apreeentadoe.
6
,62.O
SO

:e pára a abertura automática dos ditos conta-/

too,
o) uma tira bimetálica alongada suportada no dito lnválu-

2.
4.

cro Isolante e tendo um coefiCiento de resistividade
térmica não inferior a 0,01% por grau Fahrenheit,
4) meio; para aquecer dita tira bimetálica em atuaçãO a /
corrente passando através ditos contatos,
G) Meios ligando dita tira iimetálioa a dito meios de de..
sermo para causar atuação do dito meio de desarme o abertura automática dos ditos contatoz sob aquoCiment9/
)ré-determinado da dita tira bimetálica,.
t) Moio de derivação eletricamente em paralelo com dito

•MEMMIL

/

r

Melo de aqueéimento para dita tira bimetálicas .dita de
Civação sendo fabricada de um' material metálico tendo/

40M

'UM coeficiente de resistividado térmica não maior .d0

.44ê ,
~Av/y.00w

"0"

que 0,00R% por grau Fahrenheit.
Reivindica-se aprioridade do correspondente pedido dA
P'rrt sitadOt1082stadostInidos ^de América em 30 do Junho de 1964 sob ri n 4.,eaea

o

•

o

4‘r

49

O 0

•

Ar
°

°

'"311. z,
A, -7 y.44,

dal

30

r:74d,4 olor
2. 46'

AS 10

2.

'rt9.6111&
Ponto n o 1 do total de Z contos.apresents
TZREO N a 171.111- de 9 de julho de 196Y
Requerente' V0u8àO2NWaRK AKTIENGUELLSCRAFT AtEnNWA

Privilágio de 'Menção "DUPLO FILTRO DE ASPIRAÇXO PARA MáQUINÁS DO OOK
DUSTX0 INTERNA!'
22IVINDICACuem

.2. n Duplo filtro de aspiração para máquina!! de combustRo internava
..rooterizado por uma, entrada em curva doo ramais combinados col ao tuba
ladbras de aspiraoRo que levam. 1 tubuladura de sucção do oarburador,

12.

por tubuIadutai de aspireiXo que se estreitem odnicalsente AR diroogo

a quaréntoi S0OI ge2 aow ym2 D. 2. Ã. - FRANCA
Ihívilígio de Invenção.' " CILINDRO MESTRE ADAPTADO MAIS PARTICGLAR

4
p ua extremidade.
do
corrospondentd
•inalmente
a
depositante
reivindicam
a
prioridade
pedido depositad0 na Repartição de Patentes da Alemanba, ea 9 de julho

do 1964, sob o n a Y R6.310 I*/4.602.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentedote

MBYTE PARA CONTROLE DZ SISTEMAS DE puxo
RiDakuLico E PROCESSO DE MONTAGEM DO MESMO'

Figl

RBIVINDICACOES

1 - Cilindro

,40a.;

partioularnente
x, L oontrele de eietemae de freio hidilkilico, caracterizado pelo falo
de compreender uma cavidade, um pietio localizado em dita cavidade
'Mos tampa vadante ameociada oon a porção dianteira de dito piatão,u.
o;imara de operação localizada em dita cavidade

frente do pistão
▪ remervatdrio, uma paseagen que na posição de soltura do dito pie tio conecta o reservatório dom a dita cimara de operação. um re.oeeso
rt) pistão, , uma Siaia conactada ao pedal de contrôle e adaptada para

Iser oontato oon o fundo do dito recose°, um aro de parada pre g o na
•ttromidade •mzihrior da cavidade do cilindro, uma luva montada no di
• 3mpuzo
que eir projeta para fora da oavidada do cilindro na posi
çío de soltura do plet;o, un fiinge na luva tendo um diimetro estar
• zaior que
le A .Jarru'ra az dito aro de parada, uma iateliaaçSo arot:ra a CL& luva • a dita biela realizada :oro da eavidads/
.7 l'';77,5'...7!

Novw

maestria adaptado mais

30 de J ulho ao 1905./
TERMO m l 171.7c9
Requerente: GENERAL ELECTRIC CorForf./E.U.A./
Priviidgio de Invotçãot APERFEIÇOAMEMTO Em PRATElataA XIS raltOO ?A*
Rk

mÁquilea AUTULTICA DE Lván PRATOS./
ReivindicaçZea,./
aperfeiçoamento em prateleira me prato/ para miguL m

na automatice de lavar pratos, daractoriZade pelo fite O. oomprelense
der: Um membro de moldara, peio mano* un membro 4, importe do pra.,
toe. viojótadó do dito *cobro , de moldura, neles Per* eoPortaré11.144
prateleira de pratoe nun gabinete de 1avadora de pratos para movi .o
tonto da artioalagieo catre priaelra 1 sopa% goeighde WO144•G Ge

0.-Jarta.-feira 31.
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t o. Membro de suporte de pratoa diepoeto para auportar um prato cuba

•10

tancialmente em rua poeição de ueo normal quando a prateleira para/
pratos está na die. primeira poeição, sendo o dito i;embro de suporte .de pratos diaaaeto de modo a suportar um prato numa poeição paru
aacilitar sua lavagem quando a prateleira naaa p rato os encontra /
ana dita segunda poeiçied
requerente reivindica a prioridade depositada

U4

dopar

t içRo de Patentes doe Estados Unidoa da Amdrice: do Norte cm 3 do /
agacto de 1964, sob o n 2 387.011./
Ponto n t 1 do total de 6 pontos apreeentaaoa./

. 17 4e. neteáhro d* 1965
osmo g* 173.260 d *
Requeralatea CALTAEO RUSDETTO
ITALI4
44
45
P

Priealdaio 1. laransao: 0 MOINA IiITOMXTIOA PARA U2S. MaSCAU INTIO 0
RIRIVINDICAVAS

d::

1 - Mdquina autandtica para deacaooar toomio4 9

00e alik

poriotivos adequado. para. dietribuiçdo da alimenta+ dom pidp*20.1
tratem§ e pára rdpida . 4) cOmpleta ' ao;paraçio . dam poláa; carawkdriaado P.e;

aa

\"-r-1

14 fato de que aA04, ulna 4 oonatitaida por um importe, preforontemea..
te vertical, e por :Me alojamento formando com o'oupOrta tua aertrutmra
pOiere 'que eao dispostos • ocaivoniontaaante dietribmidda os.element0a,

aERMO D a 17a.6142. de 30 de agt?Sto de 196a
Requerantet I.U/Z C4Rus PEÇANEA GURGi - 210 PLUL0
Privilhie de Invenção "DE POVO TIPO DL ENCAIXE, EM CO SVJt1i0tS aE Cf:SLEJ
Dt TOROS DE MAli'..tRA *
PKZEPIPIerã
1 - O invontor reivindica a faculdade de

Usar

excluzívámoute, deste

aiztoaa, em ~dal o encaixe para donliza, reservando-ae-lhe ainda o da
rei .to do variar em tOdaa as diaanaSes.
a sMico ponto apresentado.

entre qUO ele-efetua a . verdadeira a perfeita opera O
' o ati:doecarque,dig,
postam cabril um prato cii 'muiar, de proaerineia no Iatorior dO al024,0
Manto; ~ido a dleponição doe dito alemento estabelecia* embatei:J..aia prelarenaenente nopeatido radicap e de f0 a- aa ' tal a deldrodinar aa
ou maiô ciclo° de opereçEo, para cujo funcionamento, a cou4in g0 . doe.
fruto* a degOaroar 4 feita por traaaportadoroa Reparado", ela; AAata4
•anai° de sa coletar a tubo de fuTio. aleado ao resP**42Y0°*/~10..
.loio-dadioa-we prioridado 4o correapondentd MIM, as..
poeltaao na Repartição de patente. da /tdlia sob ad 1.263 eis do 22
de eeteabre da 1964, * Fd, 19,211 &a . 2Ád e 1mzbn de 19659,2106 t*X00a

do Art. 21 da CPI.
'cato no 1

ee 10 poatoor apreaemtadoo,
Fl G .1

taRMO P o 172.736 de 31 de *jata do 1965
Raquarentet METALLGESELLSCHAFT AETIENGESELLSCHAPT - AatMAYSIa
anvalacao de invenção fi paDgpaao PeRA A REALIZAÇU DE PROCESSOS ENDOTIga.
WCOS atBRE GRELHAS MóVEIS'
IlWaNDI C A.C DE, •
1 - Processe para a roalia4Ro de processos ondotermicos fabro ali
/has mo*veia, eopeclalmente para o endurecimento do trOciscáo Ou pilotes.
de

min4rid de ferro ox.(dico paleapre-aecagem ' com gagos moioradazionto quen

teu, aquecimento . pela passagem forçada de gades quentes de

combuetío e .
ezrriamento pela passagem forçada de ar refrigerante por oiroulavio do,
fluxo parcial de de de escapamento, obtido na parti final da tona de a.
coaleletão, caracterizado polo fato de intercalar-as entre a aona do
bastão e a zona ecfriadora final uma zona de. pre-oefriamonto a !k..y.

Come

pliaade o fluxo parcial, mais quente, de gás de escapamento, obtido ma .
parte final da zena de c' ombustão, polo fato de os qUeimadorea empregados
para a,

g

ger4-; 0

doa gases quentes d. coalust46 /eram operados cem o kanot

excesso possfvel de ar, e pelo fato. de satemperatura dos gaseei quentes +
de combuetZa, antes da sae paesagem pelo leito de pelotes, ser ajustadapela admastuaeaU0 rogulada dos razoe clacalantes ainda tquecidoa, obtido*

a e c ana ac pr4.esfriamento.
' ' Iaalaante a depositante reivindica a prior/Ma do correopondenta
paido depoeitado na Repartaçãoae P atentes da alemanb4 em 17 de outubro
d.

sab'O na M 62.792 vi2A.8,&.
, Pauto aa / do ,otal de

e.

3 - ponzva apresentado.

1

'MO X* 173.29, Ao 20 4* oettatra (o 190
lionerealtit *ORM MIMOU° 2131'0:U1M, 402/0014021.40
Priv.12.4tio 6 la Vançãõ$ aniirkirenos asa: ougo atele040

IWZI0

'fflatnrtiCAgtin

3 . rkeirmisottee'para frodeáidrdehtle 58110,9104260
- to para freie hidriculieo de •dar reboei"' poi.*ratcromattom9
Iria, •aracierisadom por vapriuderea •undig
heotta =gni CO exylikl
te déalood/a/ axila:meais ~ia delywoham fim imimie
&banal'
go 4i en00, prett4o, es eus extrm4444. ikas side iM áta to ial,

p270

DIÁRIO OFICIAL

Ouarta-feira 31

Março da 1971

Seçáo 10)
••••••n••nn••

.,0114.49, cena ligadoe ele ditas molas, e tendo cada membro marginal CA

ANO eom a trator om antemdtrle • an *ta extroaidado opoota, lo una
,Orraálaa do ama porca de firma% sendo ainda o dito pino de engato
morim, a. ama mo1a holiooidaY de reopio contra e ,jeou dos10oanonto a+
adm1/. .. do as anol, 141, fixado por maio do parafuocel, mmoliooR de
noeionanonte do /ali do Oompresi g % oompr000deodo o* ditos equiPameo"
,i0o . ae.lanpae do liamoto do &Irrita ao trator ou attoaotria, en forma
' as 1-01001, girada/Lano* iro-rosas frontal, aotondeodo-oe ormailen
iaarimao yara trde o: angularmente, vindo fixada* *a outra* trwrimer
rna NUA lutando *Mia', e 1NR travo/os maie *atolar ia oua .parte porta,
pon.do ainda gaita* por parara*** As dito, travem* $ à nua
Wael tonta ai eaingià de proteei4 ao* frole% tornada papo naus rol
Welitoa Zeohoe keriecMaie * lateral*,
Wato A* % AA peotoo opreseatodoo,

termo porp$oe trUnversaie, quo catão livres para moverem longitudinal.
matt ca nuga% lie ditas molas helicoidais; e meios, entre as aludie
yoroVes a. aresta lateral, ligindo entre ei as mencionadas moramo
graMlarcaldi doe membros marginais internos.
Beivindica-e. e. prioridade do correspondente pedido, am

eltado . ra Repartição do patentes dos Estadoa Unidos da Antirioa do
ti,, on 21 de aetembro de 1964, sob no 397.81:

Roi

Ponto no 1 de 7 p onoo a-r.sen;adoe,
-e /4
, .,

612/
0

fen,

'' ,..1%-

4.. 2.

ioe" 1

e /Mi e, AO

--É.
) -Õ)
,-i l cr ró) (C))—(e)'051(
.,_. , _, , „.. »_:.(64t(le
,-,...-t..--(4...\
144 '000,,ç(o).
,Y,9",,,:V !•,0, ,0:).19.4 ,,

0..1}..ço J-P ( p) ,..ÇO ç pj(%.E2co) (f))1.10 -4
ts:Ji(a(g))-( o On q n,à;)R- Im. ''

84 -

erã,rx/R-4)--ar:otorqrr „
09. ((') ffi?.) 9) 4)'„„
'-) ,çít,r,,.

deore,b,) ,.

fo) e;k5"t 0"" • 0"-e: ro
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,/,z36
tERMP Fe 3,13.18s de 20 de ;setembro de 1969
Roluorottal CIENERAL REINIAOTORIES 00511,18? - ltgArtl,
PriTILigio de Invanç gol " aPi6PEIÇ0AMERT08 NA cONsTRUCtO DA "DO
}IMA:URUS o
1REIVINDIOACCES

4 Trago ga 173.305 de ao de setembro Is 1969
SX0 POLO
jlekluerentel GENOSYMO 11/ZZITTI NE220

Aperteiçoamentoe na construçIa de abdtadtlm reirstí
Sue, daractericadas por compreender; a ar maço de t/ .40105 refra+

rrIvliskt o da ToYana ge "SINALEIRO"
JIMIYINAICACqlè
- "SIPALRIRO", caracterizado pelo tato de ser conet1tni4O . e0S et

tojo dotado de abertura obliterado por placa com diferente polorldpe ea OM
ai icicas opostas, por exemplo, vermelho e branco, sendo ta1 placa obturada
eit *Oval ao rod;r de eixo solicitado por mola o dotodo, junto a una da* kg
tremIdado p , de come ou erc:ntrico passível de operar em recorte ~lato a.

Ga lamines que por uma das extremidades se projeta para o exterior tarado&
do por botão, enquanto sue Internamente a 1: m ina etl prolonga por haste •n',
volte por mola.
Ponto n o 1 do totaL de 3 pontos apresentados,

'Círio* Wel000, lado a lado, com extremid,ies +tentes • CiANO05 00.0
maxZea om gemo/lo ase emeromidadea frias, em combinaçac oom uma potru+
tua-oxiporte de aço acima doe ditos tijoioc, entruture *soaçto,inclu4
divoraão viga* de aço diepoeta, longitudirAmente e eepapadms lateral
no/St% eetetdoudo-oe acima das extremidades triae doa tijoiam adjapea
tio, • diversas oincee - colete de no, qu e Se twt€'bdez entre os elímo/
adilas diopootae longitudinalmente e a ela, liga das, •otandondo -**,
oortioalatãto, terminando 'Caie vign'e e placue-oolettke, am cont4
tO COR de extromaaadee frias ' dOe tijolos; e melou baceadoo em gano)**
eotondendona dão ditam mluoaa-colete, otr.tvísi dee ligoOefs - 3 nnoil0
d o o aitoa
Pont.° nt I de 3 porto ePre,,efludee.
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SERmo No 173.328 de 21 de setembro de Luc,'

..1

.
.--

--

ii ..,, ./

bquereates SERTA.ASsODIATES, INC., P . ivilAvio, de Invenc go: " UNID DE DE EDLAS

mto g4 :7347 de 24 de aotgadea da lg,

REI VINDICAÇOES

onida, se de moloe, nar,cterizada por compreender;

•••

Um; pluralidade de coluna e paralelas de moias helicoidais; membros 'a
giusis externos superior e infe:ior, cada qual se estendendo ao longo/
dam arestas externas das molas helicoidais em suas colunas terminais
ser do ligados às ditas arestas externas, e t-21b4m às aretae externas/
das molas helicoidais nas extremidades de
nem troe
On,

3W,11 colunas intermedi4riae;
marginais internos sune •-ior a inferior, tendo, cada qual, por-

de arestas lateral Via se razoados: ao loigo das molas helicoidais

.em Nada uwi ' de duas colunas que

aio

separadwi por uma pluralidade de

&Ripando In RACANELL,STUDARD CORPORATION- 11.V.A.
de ZaTonqào 11 010TOU,Cii FREIO NEOÁZOOg
1E011;151.We-4

dárónasen para votpulo, deteete gedetPe llo Cot e de 4e
ter mm e00 11/10 d o troai, montado $11 3g1O , d aolonoent ld e We dele de*
twe ' es hldrAmileez Peta todos, te' 411Pdro apetre,00ptroiedo por opera
dor ligado .para, acionar sOmente o conjunto de trel,o mgltddo em lluha de
. de aolOaaMento com.e
ad,OnamentO, dito ocmjunto , do fpeo montado em.daab a
preendendoumaÁgpara,de freio stdaptoda para opntaoto amue membro Kiri
Yel com dita liona de aciodemputO, dAto,o4;adoomustreAmmao opondo.
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&negando dita , eapat .a . pargi cor/tacto friaelenal . com .dito reabro, dita ta.r,.
rata. AG freio sendo des1oçada:peln a:141;4. rmlip , f,;.4qrsato desenvolvi.
da quando dai sapata engata o =abro, UM 1;1.11.14i4.40t4Ateo contendo. .
na di. ICC gora), diapcsitiv0:.11eagd:;:dite enlacro hidrialicopar a' gaiSr
tos troo de .to.dag inds.p,o4sototoeo.to do dito el~ et4itre, e ma 11., Çaglio *atm tuta, ÉfIsscistio e dito pistio paii- dooloosg' . dito pistão

Março de 1971 1279

engastam éob o anel do eiM•galo da Marrafa a tampar • eus ootapOrtast aoà'
ra da poro *agastada wea . Ou *ririas libasveircularee de incieãe* p, ra facilitar a ruptura ãa cdpaula no adMento donrimeiro deatempaaento
cawe eteriando ' ped fato da',cdpsula comportar,, fío unos, uma linha
Cular d' e inciaAee eue ae alternas gora ' monas nEo incisa* denoz4naaaa f 'pontes" • enjoe ldbioa auperior a , inferior . se*obrepden ao Monde par...
eialmOnte, graças a que, aumenta a . resistância.da paula a- empresa*
que d deeenvol*ida,no Momento do'flabamento, Aceno quando oleia *mirai
el. !...eve
bastante elevada para ' forgar . a adia da Cdpeula a.letandel
•waen ttorne ' de um . gardaló da ga-x.' .raka gni, se dilata para baixo.
R e ivindica-e* prioridadà de oorreapondiente pedido, ilWat'
aliado na Yranne ou. 20 de janeiro d. 1965 G G - de Sanha de 1965v 'À,/
eía. 2614 . e . 19558 respectivamente.
ronto na i . de 8 pontoe apreeentadós.

Os ;réi.O . se- 3OsloOtiLe-.
' :-4tiond0 dita istnata
_ ,
. .:,,,..,.'.•
ta^
, -depostuda
ladvindlua-ao de priOridad* do correspondente .,pedido
AG
OUtubrO,Alk.
América
én:16
Unido*
da
doa
Estados
. Zipartlçao de Patente*
:
- n ,. , ,,_, .
- .961; sob. na 404.270.
. Ponto n0 1 do totaldG'5 pontos ora:tentados.,

2figo P 173;,468 _de ':24 de _gateado:o . a4 1965
• Requerentes DM% SUPUS COr.Pair L1M/TED urcLazgru,
, Priv1141.0 de'InvençãO3UPWABEIÇOAMVITOB EM ou44.trvos À
U1A 8 ~Laicas.

,03,1

REIVINDUACh&S--.

. •par ooapreeaderuar, e:
'I Son4unto da pneam&ticoe roda catimláz~
:pungia/o° de. beijo aberto com pelo manos uma /tuia de rofOrÇo : iia, çareaga
itaa* :08104 de parede lateral e duas* re4a á* tniãoaltUddad rgá,turseate
para quatro dag regiSint.daa paradas utarala, cadareiro do t.10 toada
aga superticie aslalzente exterior stibstancialmentagiagla a assentada na
'aporfieis do aro da roda onde assenta o talão, estando eataa.supardataa...
dessmitadat alia na outra inclinadas peara dentre à um 'ãode1o 'entre - 258
e
*Peei ria/ação ao o4o , do- rotaOSo do gonlunto,'Ilcanda toda a sapérticle 04
praticaiinte .doda a enperiicie compreendida entre o 'final interna da 8141~
14, 14 exterior. o final interno da superfície lutaria/. do c‘da.migo &O,
" 'tala* mia atter
' apoiada 44.aró da ''roda sob oárga .estátiogi e toado a reforg
Ále da can:açames parte ' que aa ' eatende radia/sente para dentro de Me meão do tglio eindo'dàpárede lateral assoCiada ez, fica wastan~wento
i'venterficia aXia-lmete
ri externa da rin,iiiada_talIO.
' ei prioridade dacerres"Poudaate pedido dipOsl.'''
requerente reivindle a
, 'Nado na,4epartição de P atentes,ds InXiaterro, em 29;: dorseteMbrO da 3,964,
39.077.
tos aprese4k.a.,
tato-Á, do tetal de 23
--'

Q. ,. 174.115 . 4G' 18 de outubro de 1965

'-'22112°
Requerentes Jair XDOZOW RISME - S.P.6Lo • _

'Prieiggio de Xueenglo: "11EEIMIÇ04MEATO arMÁCEATR/A0 Pdgd mungia
-D018 TEPW08. COM MAIS INA UM CILINDRO"

nal

EgIvINDTpdak

3. . Aparkeiçoamento em *xocaria° para motoXeCde dollíteMpOd lat
• Mala dê UM cilindro, caraáariaadatelo rato do excontrico ser lategrA410+

. per tr;os pegas çon1needas que compõem os tre 's ressaltai equidi1ta1133M
•1
loatitieis eíraduíveis; coloa ressaltas são disposto s do , chlficiod mapa
1044104'4 e de apeio para regularem.
• Yonto 0.1 do total da 2 pontos apresentados.

ten0 ?1,0 )4443i) da ao de 'outubro, de
. •

da= 0 . 173.505 de 127 de 1965
,
.
liewaerentst /ir 309CG.2 1132007
MC
wrçus
IMOLAM gts,
21. 1T1246,19 gaVaaçIet JAPTUSIÇOAporTo
DE
72CRAMENTO
0tER/1**
"
11EIVIRDIC.46Wf:
-

Nogelgoammató *a othAu1so infia1dVele ,5010 dft
-

,

4*

Iteverento Wankso IMIAMMBERA diZMORK
lisiViltrid de Invençaot "DISPOSITIVO PAR& ;1411Ean VORPOS =Imos
• o•ne ÓLEO"...
•
IIÉrai~ea
. Idjpositivo para aquecer T ernos arguistes Oar selada Ude O MS
404mega, de sia 4ieerffiedaida e de soa bomba de ~Geia, cup Dona ao eine ah
previato .oalsaa jmara tabular da glaturaeoa'adalsaZo espiral de areerhe
primidol aataatagaada- paia rate de ques. a cámara de idatara,posal, agi
gua,lutremiCtio inferior, um corpo de e rrada =asas eanAtItuidO prere~
temente por ferro TondidO e provido coa abarbam ~Ira% ite Siada EG
aupertício de ¡erra setradiateed
earmate ravoráml pema isald;waie doáNor,
'
:toe de ar amigos pc10 bocal, ' Imecomo doa* coaprieldro iftnidersite 4W
.

-

.

'

-
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...1~11~111",

Finalmente o depositante reivindica a prioridade do corredOndente.

ç g o helicoidal em terno do seu eixo vertical, cuja vibraoSo helicoidal

oba,

a da

Pedido . depoSitado. na'Repartição de ' Patentes da Alemanhas em 30 de outubrO

dece a uma inclinação no mesmo sentido, porám de um grau maior, como

UP 1964, Sob o

ConfiguragZO espiral dos meios agitadores, de sorte que a vibrado obriga..

1, 49 162 VIb/80c.

Ponto ait'.2, do total de

is .Dontos

o material a ascender de forma espiral ao longo dos meios agitadores '

apresentados,

quais estendem-se a partir de um nível adjacente ao .fundo do vasos

$11

09

terral..

nam em um porção superior, configurada para dirigir o Material novament.
ao interior do vaso, a fim de ser recirculado.
FinalMente, a depositante reivindica, a prioridade do correspondente.
depositado 'na Repartição de Patentes dos Estados'Unidos . da Amperice
do Norte, em 27 de outubro de 1964, sob o nc! 406.852Porto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

!:ARMO Igt

174.247 dó '21 de outubro de 1965

.çequerentel EDUARD EHERIE ALEMANHA

VrIVI140.04. XnVenCãot "PAREDE DE PEDRAS"
WRIVINDICArCES
Parede dó pedras, constituída por uma pluralidade de pedras artj

r
*

TIRMO 52 178.833 de 19 de abril de 1966.

IJoiais e ou naturais justa e sobrepostas, caracterizada pelo fato de que

Requerente: THE

'elo manos, unoreferentemente uma pluralidade de- duplos elemeA..'s de ar-

Priviláglo de Invenção;

adúra se achaM dispoatos verticalmente ,no sspaço dentro e ao ?.rio e
•S adeo elementos 'e gaes que possuem, pelo wnos, duas barras verticis

FRANK G. ROMPI CO.
"ACES36RI0 PARÁ TRATOR-CARREGÁnOR's

pa

2 ostas a. certa distÊncia entre si e se achw ligadas, por meio de uma pin

ru'unimic4c5rs
1 - Acessário estacionader de reboques, para um veículo tendo meios de
pinos que são adaptados para montar seletivamente, quer o dito acessári0 e
carregador, caracterizado pelo aperfeiçoamento que con

slalidado de elomenos de ligação transversais, em forma de uma uni(lader,.

eixo', um

Construtiva eati:vel, e, ainda pelo fato do De ds barras verticais estão-.

preende: uma lança, que se estende para a frente do volculo e sendo montada

dispostas a certa distá.ncia das superfieies axternas da parede.

de forma pivotavel nos ditos moios de pinos para movimento oscilante verti.

o

Fina/mentes

depositante reivindica, a prioridade do corresponde,te

dispositOvp

cal; um meio motor, ligado entre os meios de pinos e a lança, a fia de PIb
votar a lança em relação ao veículo ; e um meio dm quinta roda, montado na

.rliadido,

depositado na Repartição de P.tantes da Alemanha, em 23 de outubro
extremidade livre da lança, para efetuar seu acoplamento com o reboque.

'. 411:, 1964, sob o n á 1128.005 V/37 a.
Ponto n o 1, do total de

9

pontos apresentados.
dig o, depositado na departição de Patentes dos Estados Unidos da Auerica do

3
---1111"t"

•
.

Norte, em 6 de' maio de 1965,. sab11 e 453.743.

' •• •

—5-'7

•

• --J-:
Ponto n o 1 do total de 8 pontos aoresentados.

.•1:1rIt

E4 ••••

; PI
'' 11111.i.

•

F
' inalmente a depositante reivindica a prioridade do correrpondente

• .‘ :1

.1 11' r
' J1

•••

:= •
iniP:

'
• •

.
'

•4

•
-

"

n11

.

:4 [il.. ». 1 .n ' - ' 1 1.
1\

.:**•11:
r. "ir p.

fig, 1

j:k
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TIRMO N o 178.856 de 20 de 'abril de 1966
It MO e ' 174.380 de 27 de outubro de
acue'rentos CARTUM MANUFACTURING COMPANY -

iVileale 4,

Invencaot ,t

Requerente: /azoinas CE3AR CAMRTONI - MINAS GEdATS
Privilgio de Invençãol "DISPOSITIVO PARA ENRIOURCIIIR,d0 DE COMBUSTIVEL

Aí/LAURO AGITADOR"

VEÍCULOS"

kffluvinnTeACOM
REIVINDICAdE.

• Aparelho a g itador, destinado a induzir uma eirculaç 'elo vigorosa de
1 - Dispositivo para enriquecimento de combustivel em velc,aos, caraMAtMelel tinent% Careateriado por compreender, em combloaçioi um vaso
terizado por compreender essencialmente um frasco, cillndrico ou de outro(ga see9 go horisOntal 4 substancialmente redonda; um suporte, sObre o

iRga o .

$0 vAi montado para limitado movimento vertical e pPra limitada -

formato qualquer,

em

cujo interior e colocada uma mistura de alcool ejTua

na proper4o de duas partes do primeira para uma do se:undo componente,set
INtaçãO em terno do seu eixo vertical; meios agitadores, com ama configurA
.915 1 semelhança de dietas ou palnetas espiraia, fixados de modo rtbstancl
•ssWin08A99 9R Vaso¡

UM

mecanismo para imprimir 40 vaso uma vibrá

contudo preanchelo, mas sim deixando uma cámara superio: para gás, frasco-

Quarta-feira 31

DIÁRIO

1
Cate que g lechado,por UM& tampallemetioa. 'COM intercalação de guarnição

41litica de vedação(
Ponto nO 1 do 't otal de 5 Pontos 0..Orw'ent000.

(Se0o NI)

Março.2L1.921_:„..~1
12at

de c, pau oceoprimento, em que ro aeoentadee om toado, das cOrrSepon*
Ontem gavetee k por exemplo, pnr •noatis de pinos de que sa* exteri-

ormente providos' noa erifioioe correspondentes dae dita, 'corrediça*,
tendo *a ditos gai-steiroø as , sua• parte. frontal, do fundo • superior aberta., 'mondo ao suas parede. Iatorale • fixedoe por nele do travm
ia, dlopoetae em enaa exiremidadlim, de ambos Os lados, * in do a

g ese irmvidas do outra. oalienIte, para emetiza co.-indaes.tXmv
• ba g o da dita mera,
Ponto ne I do 5 pontoo apreientedes,
f3
7'42'

6

FIG.I

dRMO N o 179.504 de 16 de maio de 1966

%quarenta: .0 STRINGBETONG SuicIA
rtiviltigio de Invenção s MEIO PARA FIXAR ELEMENTOS ng SUSTENTAÇXO EM Inças
DE CONCRETO"
REIVINDICACES

3.- Meio para fixar um elemento de sustentação em uma peça de conora
DO, para - prender o teto na estrutura da viga,. por exemplo, enmeterizada pg
10 fato de que. a. superdcie de montagem da peça-do concreto 4 feita com pa

T2RMO NQ 179.530 de 17 de maio de 1966'
Requerente r EDUARDO-NOZ LIMA CASTRO NETO - CUANABAR1
Privile.gio de Invenção: NAPERFEIÇOAMENTOS EM E REFERENTES A VÁLVULAS Dg
DESCARGA,'
PEIUdgP4OR3

lo men04 Um recesso com duas superfícies late/ raio ópóstas paralelas ou coa
Wergentes para dentro, estando o recesso preparado para receber. um diepool-

CUdução e . de acionamento, e caracterizada pelo fato de apresentar sule0$

tiVo de ancoragem dotado de meios para prender o elemento de sustentação, e

internoa verticais, resultantes de

:Fe o dispositivo de ancoragem inclui pelo menos uma chapa de mola com dl. Mu ges tais que, quando introduzida no recesso, toque nas superfícies lata
raia com duas bordas opostas, dobrando-as para dentro para manter-se na no

sulcos que servirão de guias para o conjunto de vedaç5o.
-p onto n s 1 do total de 9 pontos apresentado.

1 .- compreendendo uma carcaça para alojamento dos dispositiVos

(10;-

engrossamentos das paredes - interage,

-2a

iição em que ficou presa pela ação da mola,
requerente reivindica de accirdo com a Convença() Internacional
prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de . Psterrtes de

Suiicia em 11 de agosto de 1965, sob o n o 1048111965.
Ponto AQ 1 eld tOtal .de 4 pontos apresantados,

TERMO W: 179.589 de 18 de maio de 196C
SZO
Mcquersntet FELICIO ROUI
Yriviligio de Invençao: N ÁTERWEIÇOAMENT ftv 13: MONTO m

..49=41

WEIVINDICAC0E8

Aperfeiçoamento* em níveis, particulUrmente em ml
ma* de escritdrio, compreendendo essencialmente uma asna convenci*
nal de ecoritdric, provida de aua bane, de confundo, das rsapecti
veie perna ajuetdveis em altura e dos Zaapectivos gavsteiros proVi
portela
dos de p ua. fachaduras convencionais, caracterieadoo , °
/
verticais
amontoe por curem ee ditos gaVetairo ge providos de haotes
eu montantes, fixados 'nas •xtramidados de suas paredes lateraia
-

terna., de ambos ou ladoe, , e dotadou de furos mdltiplos, tranevoraal
• longitudinalmente eepaCadoe *a -hada a cua extenue, para fixaçao
de -trilhos, ner premeio, encaixe, Parafuso ou qualquer outro

moio

adequado, em que daelisaa ajuatadamente corre:liou 4tendidaa aa -4141‘

TANN° Na 17940' de 19 de maio de 2,066
Requerente: raio. ERIIPP Gzsuraman 211T 3118CliaNEFTER • MONO} t.Áranink
Privileigio de Invongão: "MECANISMO DE MOVIMENTO 114101T11110 àommenorgba
Dá PRENSO DE CARCO.
gsamulact14#
. mecanismo de movimento planetírl0 COM compensação derreei& ddi

caga, em que a roda central interna não apoiada 4.sustentadaiinieguategi
ias rodas satelites, e a roda centra/ externa, para permitir os nolagntat
osollantea se acha Oluttoamente liseda l taoto ok aregZedrewatereastaier

Março de 1971
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_

como radialvcom a caixa do mecanismo que a envolve anularmánte, ou con

a

parte acionante ou acionada, .caracterizado polo fato dó que co-o liescão g
lástica serve una camada intermediária constituída por um material elâttica
mente bastante deformável, como exemplo, borracha, que preencho um adequado
intervalo entre as duag partos a serem elàsticamente ligadas entr.,'si, e',
ainda, pelo fato de que o intervalo se acha limitado por dentcduras de apoio com perfis deslocados, sendo que os respectivos diâmetroa do circulo externo se encobrem mâtuamente dentro de determinada região.
Ponto ne 1 do total de h contos apresentados.

ar, orientado pelo menos aproximadamente paralelo ao dito chão, e na dire
ção de uma maquina ou de um grupo visinhos, em cujo lado, voltado contra o
bocal de w;pro, provida uma trompa aspirante, 'irada ao lado de sucção de
uma ventoinha migrateria, cuja trompa vai disposta de forma deslocável, coa
sua peça-bocal de sucção, na proximidade do chão, sendo o dispositivo caraÃ
terizado por uma barreira coletora ou de caetação, " a qual estende-se, na
proximidade do chão, dentro do raio de ação da dita peça-bocal aspirante,em.
tre o caminho migraterio da mansa e a máquina associada à ventoinha laigrats;
ria provida da trompa de aucção, estando a dita barreira coletora voltada
contra a máquina vizinha.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido, depositado na 'Repartição de Patentes da Suiça, em 20 de maio
de
1965, sob o n 0 7099/65.
Ponto n5 1 do total de 8 pontos apresentados.

Fi g. 1

TIIMO N Q 179.713 de 23 de maio de 1966
Requerente: 00MBUSTION ENGINEERING, INC - E.U.A.

IRMO Ia 179.668 4e 20 de maio de 1966
- AUSTRIMA
$equeentes B.O. RICH:ARDIS & CO. PT!

Privllígio de Invenção* "CONJUNTO DE SEDE PARA VÁLVULA ESFÉRICA"

,

REIVINDICAÇtlES

EEIVINDICACOES

1 - Conjunto de sede para vílvula ocarina, incluindo um anel vedante

tem a sua face dianteira configurada para vedação de encontro à superficie
ca esfera, caracterizado pelo fato de que a face traseira do ame, veet te 4
tocavada esi forma decrescente e está em contato com a face dianteira de um
zaml-fOrro rigido anàlogamente decrescente, e de que meios de mola obrigam') referido anel vedante e o citado anel fârro um de encontro ao outro; e a
taco dianteira do referidoanel vedante de encontro a' esfera.
requerente reivindica . a prioridade do correspondente pedido depositkdo na Eepartição de Patentes da Austrália em 21 de maio de 1965; sob na
51a79/65.
Ponto n í) 1 do tbtal de 5 pontos apresentados.
•
/B//8/// )6 t

Privilegio de Invenção: "GERADOR MARÍTIMO DE VAPOR COM FORNALHA aEFRIGZR.DA
A LIQUIDO".

o

/4X •
/3

ise

1 - Um gerador de vapor, incluindo um grupo de caldeira associado cem
uma crImara de fornalha, abrangendo a mencionada câmara de fornalha paredes
dianteiras e laterais tubulares e um ceu tubular, caracterizado pelo fato
de que as mencionadas paredes abrangem cada uma pluralidade de paineis,
aluindo cada painel um námero de tubos cambiadores de calor dispostos em rg.
lação espaçada paralela, sendo os espaços entre tubos adjacentes enchidos
por membranas mete'licas, tendo alguns dos mencionados paineis de parede lateral seus extremos superiores desviados lateralmente para formar o can da
mencionada câmara da fornalha.
na ' Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depositado
•
de
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em 29 de junho
1965, sob n 5 467.908.
Ponto na 1 do total de 5 contos apresentados.

4q2.

nino NA 179.681 de 20 de maio de 1966

Zegerente: IRMA. A.G. SUIÇA
r. .vi1io do Invenção ,"DISPOSITIVO PARA LIMPEZA PNEUMÁTICA DO CRIO EM SAto CONTENDO MLQUINAS TÉXTEIS"

Pii=1~4
Dispositivo para limpeza pneumática do chão em salas oc.iende
gjimss ¡listeis, em particular filatOrios, nas quais várias máquina% dispo
foragi um grupo, sendo ai diferentes máquinas . dispostas paralkm
: gamaste entre si e transversais ma rani° it sua sírio, sendo atribuída a
4aiamíquiaa Uma wntoSill'aggratOria a qual, destináa i limpar , da mesma,
serOriovida sObi.e e ao longo-de meios de guia, e leva uma trompa de sa
pic qUe
• •OU ,' &ti perto 40 . 0ão, cujo bocal de 06.. pro produz um jato de
1

N g 179.800 de 23 de ma/0 de 1966

n•n••

RequeYmrt i- : AVE9NI0 PARIS' E JOSEPPE D , ANUL.) - S.PAULO
d. Invencãos P RIMO OU unou Da CONCERTO PARA PAVIIWVUONCOX

.
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Se .o 111) .

ft= Te /86.139a. .11.4e Mac em MO
Requerentes MIRAM ELECTRIC corar
1M 40.
2rivildsio de 3nven9i01 "MerfolgoamentOO Wa ferramenta rXeitiel

_-

ENCAIXE XX "D21,20 RRRNTRANTX 3SALIENTAS
REIVINDICAWES

1 - Bloco ou lajeota de Concreto para pavtmentaç go, coa °Main 4121
°Delta nreentrante e saliente, caracterizado por um bloco OU lajeotapprefem,
Xivelmente de configurado hexagonal, possuir os ladoS ou contorno; poriae
Ticos com encaixes em "Peita", raentrantes e salientes, itiopoot'oc alternada
Mente e praticados na espessura do bloco ou lajeota.
.Ponto np 1
total de 2 pontos apresentados'.

ORM° N2 180.106 dsvle de junho de 1966

Requerentes ANTOIRE Dl SETTEUHRINI. - ?RANÇA
Priviligio de lnvenção;," DISPOSITIVO PÁRA COLOCAR RH 1OSIÇX0 3 ArM
.7mánaznio, DE U-00STO DE TRABALHO, OU.
JETOS DESLOCADOS SOBRE um TRANSPORTADOR S

trioanente e'
• Parramuu&M.

3. ..4ortoicoimoltow *a tirromenta eXeltada'elitricamente,
és:apreendendo uma unidade de energia Is uma unidade de forramenta;tea
Oe'dita unidade de energia um alojamento caixetas de acionamento et
:LOoadoe ~dito alojamento e um eixo de acionamento Comuna engrena*
eelt de pinhgo localizada ZA extramidade de dito.0iXO* de aeionamentO,
Itss suporte *sustentando a extremidade de dito eixo de aoionamantó
'ando dita engrenagem, tendo dita unidade de ferramenta um alojaste*.
to com meios de engrenagem para de encaixar az dita engrenagem de ro,
ala° comuna placa íntermtataria formando uma parede de Cit0 aloja e*
mato de ferramenta que alinhada com dita unidade de energia, can
"frisados pelo fato de que dito 'suporte que sustenta dito eixo de
acionamento em dita unidade de energia datado de ta cubo commeien
de localização para se encaixar na abertura em dita.placa para 001V;
-Oar em alinhamento' dita unidade de energia de forma que dita engrila
:Agem de pinhão se encaixe precisamente em dito Meio ao engrenagem.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depenai
tido ma tepartiçao 8e patentes 40aEstadeei Unidos da Amartela dO.WOHO
le, em 255 - de junho de 19650 sob ne 463.0579
Ponto me .1 de 3 pontoe apresentado*.

REIVMDICACCES

WARIUN"725^'

1 a.. DiapOsitivo para colocar em posicao e em imoDildn
*ação, d. um »g ato de trabalho, objetoe ' deelocado* sObre um treuSepon
tador principalmente para o enchimento de garrafas de material Pouco.
Xigido, caracterizado:por Oompreender : um p' rimeiro i um segundo an'tew
¡aros movidos traneverealaente por orgãos motorso.¡ , de nodo.a pode*
;arar os objetou eabre . o transportador, lendo ditos anteparos roem
tivamente disposto. sob o pOsto . de 'trabalho, a montante • a Jusaata,
-ao Oltimo, Conaidirando o sentido do movimento doe objetos; um eapot
tapara colocação . em pó g ição ocas anteparos tranaver.aii e movido
laanavenalnente por um drgão motor de ' modo a poder ser inserido sob
O. Objeto. Parados pelo anteparo a jusante, e a tmobilieir um ndMer0
praletorMiaado dant.: objetos na pança* correia durante etaperação/-:
a. enchimento e um dispositivo para provocar um Movimento :vertical.,
90m relaçaO ao pacto d‘ trabalho e ao suporte dos objeto., para asse_
ovar a operação •xeoutada no piiiito de trabalho.
' Reivindica-6e prioridade do correspondente pedido,dew
peitado na Repartição de patente. da ?rança, em 28 de junho dó 1961.
sob na 22.535.
Ponto ne 1 de 5 pontoe apresentados.

/

18 17
rilsr:
r„,
1C)

1

13
J1

Ï2$

CERRO Et 180.145 aw 2 aw junho de 1966
Cequerentes DETTT elormxmuu líbiummumo.comvxr
UN
Eriv116gic de Iavengos e PROCESSO DE LEVANTAMENTO OISHICO 0
REIVINDICACOES

3. . Wooesso de levantamento siamico, oaracterisade
3or compreender os estígioa prioesausis-det colocar una arte al

Origens de sinais si/láteo. em diferentes dietincia.; sendo que ai
'Mondas, peroorriaa. pelo, sinais entre as respectivas origens e 011
Xespeotivo. detectores, Possuem, tida*, um ponto de profundidade,
comum em uma camada oa frente refletida aubterraneas , reproduzir/
ema.adria de ainais, dada ma'doe quais enviado por uma aaa dita°
Origens ao seu oorreepondente defectot por ria do referido ponta',
de profundidade comum; suprimir os sinais doe deteotoram mai. ri,
.*tos, durante tupertodo de tempo progressivamente maior &medidas
que aumentara distancia que separa o detector do aludido :pont°
de profundidade comuns e combinar os *inato de todo. oe alt00 den
tectores, no sentido de produzir um sinal de soma horizontalmente/
P empilliado", som totalisação ou juetaposioNo progreaaivanente reme
trita, dininaindo assim aa oomponentew de diatoreão nas Ganam, et
tuAdas à profundidade reductda.
Reivindica -g e prioridade do corrospondente pedia.0,,
'-'.4pocita4o na Reoartícgo do patente. On Retido& VAidOe de 'Africa

Março de 15171
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do Wo-te, em 2 de áuuke de 1965, sob no 460.659.

TÉR20 1111 159.384 d. 22 de maio da 1564

Ponto no 1 de 8 pontoe epreeentetee.

810 POLO
Requerente: TOSRIO MAURA
Privilíeio ee Invencio; s DIGA PÁRA ATADURAS 8

lxvINDICACOM

1 - Liga para ataduras, earaelorisado , por pOssonLir dUaa
plaqueta* (1), interligadas por uma fita •dmitia& (2), em eorrespoadal
sendo
tia pequemos gancho, (3), situados abre as plaquetan
tas ainda poaeuidorae, cada una de Um par de ganohea (4)1 8n81080*,

11X10 No 180.479 de 16 de junho de 1966.
taqierente; VITAL, CHARLES, MARILÊ .1CON FBANÇA.
Privilegio de Invançãoi "PROCESSO PARA A LAPIDAÇIO DE RN CRISTAL E DISPOSI

noe anteriorea. corem vm2 doe oontre os mesmos, ou

neáa,, para

o ¡Ata

p ior da liga,

2120 PARA A EXECUCIO DO PROCESSO'

Ponto no 1 de 2 ponto* apreeentadoo.

REIVINDICACCES

.)

1 Processo para a lapidação_de um cristal apresentando direçoea
dt;gaste preferenciaiS, caracterizado pelo fato de se deslocar o . referido .
'Cristal sabre a supváficie do una moi circular segundo linhas que passam pm
.1( centro da me'e formam cada uma delas, o lugar ge'oMetrico dos pontoe sitz
.4,es do vertida de um engulo invarteVel de que um dos lados com comprimento
Siltrievel passa pelo Centro da mg e o outro ; formado por uma reta de comprl
tanto cOnataati Cuja extremidade livre se desloca gerindo vmp linha e- rota

TÊM() N O 179.675 de

44411.
"malmente, e requerente reivindica a prioridade do correspondente p4

de Uaio de 1966

Requerentet CARVER CO.(ENGINEERS) LIRITED - INGLATEHRA
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO S EM CO RELATIVOS A TóRNOSs.

lido de patente depositado no Departamento de Patentes da Oulça, eo dia 21

RILIVINDICACOEQ

ia Junho de 1965 Nob o A 5 8629/65.
Ponto n 2 1 do total de 5 rotos apresentadoe.

ed ternos
1 - ilpernivJament/- em ou relativos a tornoe, especialmente
caracterizados
pelo
fato
de
quo
os
dentes
doe
meios
da
ajuste
to forma de C,
ti
duas
tUno.em
do
ano
tio dispostos simetricamente em terno do plano medi
1eirei paralelas ao longo do membro de balancim de armação, aeo,12.g.planot.
medias dos dentes em ditai duas fileiras inclinados metuamente e cruzando-s*
ao longo de uma linha no plano atedio do terno o dispondo-se paralelo, ao eito longitudinal d* dito membro de balancim de armação; a o membro dbajuste.
cevei leva uma parte da fulcro de formato reentrante de V que e adaptada para ser encaixada cam pare* de ditos dentes que são dispostos °postal! antro. •

7
ORMO 11 9

si em ditas duas filairta.

180.395 ' de 14. de junho de 1966.

Ponto n o 1 do total de 2 Pontos apresentados

Uquerentoo MARDON INTERNATIONAL IisITD - INGLATERRA.
•Wrivilégió de invanakOt

"OVA CAIXA

Fia I:

DE PAITLI O DE TAMPAS ARTICULADAS

--JCESSO' PÁRA CONSTRUI-LÁ:
REIVIDTDICAO6ES.

1 - Uma caixa de papelão de: tampas artionladae: compreendend0 nda

1

díandeja 'condutora de artigos interna toado painéis frontnl i traseiro •
• ilateral, caracterizada por uma carcaça externa 'crcando completaments/

, Olita bandeja estando.painéie de to de fundo e painéia de :reate, laa
t.
de e *remai", condo de paiaéis frontais e lete p aie de dita carcaça /
mortdoN longitudinalmente em uma linha contInua para dividir a carcaça
p orOata superior e ..inferior e Permitir Orticula'çãO da porgZo aupost
*fr 90 1,411g0 de uma linha lOngituti-nal no painel traseiro da carcaça.
RéS. indica a prioridade do correi:098*dt' pedido, dePonitad0
Ca Tioparisiolio (te Tivbenton nos ,Eatados crni6os $1a Usérioa q Yox-ie,
44 OUtUbro de 1965, sob o n ig 492 0026
Tonto me 1 dc, totakde 10 pontos apreeeutsdos.

4

1186303 te 51 de março de 1960
rs.tru.
Pecnisralltet)!HOMAS D. URTIN
WIRMO Is

Privilisio de IneenoRot 5 TROMBO E MEIOC\DLIROCEDIMENTO DE DE.
JENVOLVDEENTO DP CORPOS E CONTECÇXO DE

-

1
13=
1 1:::0:r

1,rooeeso para deaenvolvinento de um corpo e oup
facção de mOdéles mpatrea do mesmo, caracterizado pelo fato de com

prokendar as etapas de; confeccionar uma , cdpia de planejamento com
linhas marcadas eébre a mesma para mostrar as periferias das partem de ajuntagem dos painéis qUe i•Ormam . 0 corpo c o mpleto; confrc-

1

TERMO N o 136,997 de 9

sionar um ouoo suportador e sun-estrutura de inserçáo de acordo

de'

Requere,ite: SOCIRTE ANONYMM

com a. forma básica da cópia de planejamento durane a confecção ch
lesma para reter 08 tedeloe e padrões machos formados por dltimo .

março de 1962
ANDgé.'

CITROMN = FRANÇA

Privilágio de Invençah " DISPOSITIVO DE FRRIiam HIDRÁULICA PAPA VEICULO
COM SUSPENSX0 HIDROPNEUMITICA ou HIDROMECAWICA"

das mencionadas partes em suas posições relativas; fazer um molde

WINDICACCU

,T:emea de cada uma das partes do corpo a pa5 , tir da cópia de planeja
menu); fabricar um padrão perifól : ico macho contornado de cada par
te do corpo a partir dos respectivos moRdene f;meas e que'incluem
ainhae altas 'e as linhas ca racteristicas;de cada parte; montar o

• , mispositivo de freiagem iidráulica para veículo noz suspensão
dropneumeitica ou hidráu'iva compreendendo acumeladoree hidráulicos formando molas de suspensão, nJaracterizado pelo fato de que os freios dianteiros
• Caseiros do veiculo são ligados, por intermÉdio de Orgaos de contraio comandados peio pedal de freio, ume a uma fonte de liquido sob p ressão, assi
Mulador hidráulico por exemp/o. outras e ueln menos -- Acumuleeedor de sus -.

modelo periferico macho de cada parte sõbre uma unidade da meneio-'
mada sub-estrutura . de ins' erção; equilibiar os modelos machoa pari
féricos pare a forma final; montar os padrões machos periféricos"'
equilibrados ' Obre a estrutura de cubo suportadora e ajustar os

nohaão.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na RA
partição de Patente* da França, em 1/ de "terço de 1.961
- 855.557:
Ponto n o 1 do total de 3 pontoo eereoentedeei.

mesmos para ae folgas de painel;posiç5o, caracter‘sticas de abertura e fechamento e adamtar ca contornos dos moeáloe machos perifá,
ricos montados que formam o corpo completo; remover on 'Modeloa ma
choe periférioos'da estrutura de cubo suportadora, medira regis trar tOdas aadimdisões interessantes doe meemos para estabelecer/
informações de engenharia; encher as superfloles normais
dos
modelos.periférioos com nos, material . eldetico para completar a su-

perfície de roda modelo per/típico e formar um modilo.meetre
cho 1ntormedidA0; * montar Os Mode:loa ~troa Saohoo lntermedidrl
es i4bre ' westrutura de cubo auportadora para • riemaltare
do corpo tompletoí fazer um mod;14 meetro fkaa a partir decida
doe modálos Mestria sachos intormédiefrios, e. oomfoopionar na
resela mestre macho final a partir do cada um doa modSica mestra*
fekioei,e'
~soa* e a
leísindica-se pl. :temida:do do corrempodentie pedido
rePooiliado na NiPartição de patenteia doa ZetadOa Unidef de dall*44utileR'de Bort*. em 31 de março de1959, sob o ndmaro 803240.
bad,
Ponto no 1 a. 8 ponto, apraméntadoa

IR]

g

fiem° Re 238.481 de 26 de abril do 1962
Requerente, O. STUMM E CO., - LIMARES.
Privi14gio de Inrencãoo C DISPOSITIVO DE lomeeeliro PAIA CAIXA AME!
.102A. WE Wall§ *

MirtIMICAC011

Diepoeitive'de tombamento para caixa receptora
do ampolas*, caracteirlaado p ela-fato de comproonder uma eatrutura/
4 -

de suatentação em forma de mesa ade perta aupirici-plana e horizontal abrangendo, num dos •eite astrmada, am slemento plano • am
forma do bandeja,' basenlervel. nnma direção; a P5 1 0 fato de te* m
parta inferior da referida •*Imatura comporta diapositdeas de ge-

N

-

.

raçao de tícuo suacetiseia de ser postos, dimanaira ramo:fiel
estanque, em cooleração oom . o fundo da referida bandala.
'Ponto 0 .1 de 4 pontoo apremantadem.

ír itsJ

•

.

C210MO 8 , 135.994 de 26 a4 janeira d$ 1962.
Raouerantat IREZOS BROPEOLZ

PÁBRICA "IMÃ*

~XL

•

pirlaksto de InV01.011 "AP2IAPDIÇOAKEK208 IffInO pUzkoOs Nk
00 D3 MADZI4 ~MIRAS, IMBUA 1 OVIROI
manos na nina%
MEIVINDXUart

Uva dtoposigio soe elementos formadores das tampar m
parche de melas, traequeirae, waletae l caixas da oaslascs a Gond
earaoteriieda por p erta on corpos ou 08,8408 do ditos ~ta'.
toe, oonetitaidoapela miadas.* dosas:ateria pliotice ritsido k ap
"ore o qual 6 aplicada sabeequentemurte uma capa aderente de outra e
material plletico . ilestrol, para révortimon*0 do cacos ~doê
mA 1 do total de g ratos spreceitados.

TERMO Ní 139.612 do 1 8 da junho da 194C
%guarantee MALCON INTERNATIONAL, In'.
, Privilegio da Invango "PROURSOARA A ~AMEAÇO 01, P1OPI1400

At ga.À
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n DX ÁCIDO CLORAIGICO, DA MOTORA IGUAÇU OBTIDA PZIA cr..woo4
CUMIOA DE PROPIDINO"
151.MUMMGUM
3 * Uh Procers0 para a riOuperação do' go elerrerlee o ao exeese0
da propileno, de mistura de reação obt da pela cleração theica de prepl.
lano, caracterizado por compreender.a separação do cloretos, ore:alem:, e.
deixando una mistura de propileno e cido clorídricos' contate da dita diA
, *ura com solução aquosa substancialnentoo azeotrdpico.ds icidctelerfdriee.
para absorver o falda clarfdrico e 'aparar o propilene.,estirpação
propileno da solução aquosas resultante, passagem do propileno estirpade.
tusso

al

, Y ara.a l' ase,d e ati o r09 , d e. icI6o oidedricon e separação de 4eide clerf

.dricO.abidr*.da..aolugão aquosa, a solucío residual aquosa, aseotr6pica,
te cido ranwfdrieo . mando alicant AA. ; fase de abeorgão de cide clorf
trIco.

141.h38 do 2,0 da adoto 80280

plainerentet =MAC o/Á. 3317JITRIk i ooRt20/0. es
etat)
.R. Votreakto de Unindo! " 24c1U334 rinlqL1M TI en302:13~
EZI2E21220

a 0 24u= a:awrzandern de Ana
CM
*soer
oda 'no 3nete de um pai de, eraporadoi.oe ensaiado a na cdetenz
adieteo de rariseragdo, nem dotam de uma correta Ceneperta•
Coma devidamente canaletado atuo catíaeopladado =mira &Una
Zoe ditam ivaporadorea onenea, para qee 34d a~keio de
'e Ou WroMraoleren »ara o corpo da sorriu.
_
Ponto ali I de 3 mato° opectiffitleda

1 requerente reivindica aprioridade do corrupondente pedido d.elatada na Repartição de ?atentos dos Ratados Unidos da larica. en 2 de
ttehe'de 1961, sob n 2 114.416.
Ponto no 1 de total da 8 pontos *P1'49~1008*
WW"

14(

-$10"
--.4

C7:20 P0 ZUM de

le

do clate de Sr

enneeentee kdne ed0C2INI • £20 MAMO
e:SC*10 e. bisado 000Y0 men DD mem* 82 UMA Rkhá DaB24042

ItkeirWm*?

23ÁIt/ANWÁM2ML

a• wnoTO iato .D2 APDICAPO I norom

;TAXO Am 446.188 de 17 de janeiro de 1964r
3 querantet JOLKLEIBUDFDRS SOBRE -ALEMANHA,
Rdvilegio de Invenção: 2 INSTALA0(0, PRÓPRIA PARA IMPDD/S A .PORMWOLO
rd
MOAS (DOBRAS) DM PITAS AZ MATERIAL POR OCABIXO

11114TAMPAGEM".

ealLow, aaractorieade
400Onda3riente por nu barra de nossa (1) C omp oata-Cce aub
ottuoidu tint.oMd
o ohanadad o cobu eOnatitaigio a preouta-oe relativanente nele OOK 4hozdhoo, tornam e rotina vnrilvele e a p ropriadas, asado lata tarro
.
Cedroda entre os dento )2) de quaisquer ilpod de pente. (h).
%tona 2,do total de 2 pontos aPretentedeall

pEIVINDICAtBES

A -.pelo rato de que, entre a prenSa de wszampagem“ , o. dispositi.
WC de enrolamento, acha-se intercalado um dispositivo para esticar a ritl
Doistitufdo por um cilindro esticador envolvido, em grande parte da sua
Ill'cunfer:ncie, pela mencionada dit e cujo momento g iiatOrio
p ode der Agi
au; ado,

dentro de amplos limites, , coregrande exatidão;

Analmente, , a depositante reivindica a prioridade dc corresponden.
te p edido, .depositado na Re p artição dè Patentes da Alemanha, em
27 de
tO:to de 1963v sob nP K 50.659 IéCieJk.

kMuk,

Tt2m0 IA 155.235 de 6 de dezembro de 1963
Requerente: FICHTBL& SACHO A. G. = LURARA

•

PriviIigio de Inven001 "AMORTECEDOR HIDROPNA%..fOO DD TROPIPAÇOBS "ABA /
liBICULOS MOTORIZADOS'

Ponto nP j. do total de 3 p ontos apresentados,

parrunicienas
1 . Amortecedor hidropneumktie0 de trapidaçOes, px6.
.prio para velculos motorizados • equipado

COM UM

&Atolo deeloedvel me una 1

haste dentro de um cilindro de trabalho, gmbolo g ess provido com abertura*/
de passagem em forma de furos ou.válvclas, bem como UM enchimento de gda a

x...,n7Y-2',:s li-

um enchimento de liquido, no cilindro de trabalho, que se sucedem diretama

r-

4

te sem parada divisSria, sendo que o enchimento de gáe 88 encontra do lado/
do cilindro de trabalho, afastado do lado da salda da hastes e achando-s*
disposto, entre o enchimento de gás e o gmbolo, um elemento de choque ou de
impacto; que apresenta uma abertura no seu centro e está fixado na parta
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ao cilindro de trabalho, caracterizado pelo fato de que a abertura central/
do elemento de choque possui, na sua seção transversal, uma área que é / /
aledor do que a grosa da seção transversal da haste do embolo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedadade
em 11 de dezembro de 1962 sob na F 38.519 11/630.
Alemanha
positado na
Ponto n 5 L. do total de 6 pontos apreaentados,

aa de setembro da aaia
Requerente: TRE SINGER COMPANY a EE.UU.
1 ra. 114aio de Invençãos DISPOS:aTIVO PROPULSOR PARA
DE

MXQUIRA 1ne

COSTURA 1'

REIXIMI21.03.9.

1 - Uma a nsuataçes propulsora para uma maquina do
costura tendo uma armação e um eixo p ropulsor li
gtratbriamente
montado na dita armação c om
preendendo ume: roda volante 21

giratb7
riamente montada em relação ao dito eixo propuleor • talado uma fà
me exposta no exterior da dita mg

auina de costura, • disponitivas
fixados para rotação com a dita roda volante e aproPriados
Paaw
ser propuleoramente ligados com um disp
ositivo de pedal, caractea
Wizado pelo fato de um elemento de tranemiesão
giratèríamente ligado com um motor elétrico conduzido pela dita armação, um prime
ro dispositivo de embreagem gdaptado sel etivamente para acoplar
a roda volante com o dito elemento de tranamissão, um segundo dig
positivo de embreagem 4 adaptado :seletivamente para aooplar a roa
da volante com o eixo propulsor da mdquina de costura, e um .par
de manipulas influenciados pelo operador, cada um aceseivel etibre
a face exposta da roda volante são
opera cionalmente ligados com a'

os ditos primeiro e segundo dispositivos de embreagem, respectiva
mente.

TERMO N5 155.721 de 27 de dezembro de 1963
Requerente: BREMSHEY & CO. = ALEMANHA
Privilegio de Invenção: "GUARDA-CHUVA DE DOBRAR"

Reivindica-se prioridade dó co rrespondente pedido,
depositado na Repartição es patentes dos Estados Unidos da.Améria
ca de Morta aa 16 de :Setembro de 1963, sob n
2 30902a
Ponto n 2 1 de 6 pontoe apresentados.
4

REIVINDICACDES

L . Guarda-chuva de borar, consistindo em varetaa, te-

.
iescOpicamente encurtáveis, para suportar a cobertura, uma manga corrediça/
priRcipal que pode ser travada na haste, esteios principais, articulados na
manga corrediça principal e nas partes exteriores das varetas da cobertura,
uma manga corrediça auxiliar e esteios auxiliares, que são articulados nos
esteios principais e na manga corrediça auxiliar e uma lingueta que écolocada na manga corrediça auxiliar e que está sob ação de pressão de uma mola,
engatando-se transitOriamente esta lingueta, durante a ação de abrira_em um
entalhe na parede da haste e retendo, assam, a manga corrediça auxiliar, sep
do a lingueta retirada do entalhe, quando da abertura da cobertura, por, RA
lo menos, um dos esteios auxiliares que se afastam da haste, Caracterizado/
por a lingueta ou o esteio auxiliar ser munido de um ressalto de comando /
por meio do i4ttal, quando o esteio auxiliar se afasta da haste, a lingueta /
, é retirada do entalhe apesar da pressão da mola.
Reivindica-he a prioridade do correspondente pedido dA
Positado na Alemanha em 29 de dezembro de 1962 sob n a B 70.178 I11/33a.
ponto no 1 ao total de 2 pontos apresentado..

•
LERMO Na 162.766 de 18 de .eteMbro de.196.,
- R equerente: W. R. GRACE & CO "-

EE
•
.
P rivilégio de Invenção; "
APERFEIÇO=NtOS EM P
ROCESSO PARA PREPa
RAR ELEMENTOS DE VEDA

GI O

PARA TAMPAS *

1 - Um processo para a formação de elemanaos de v.2
dação em tampas que car
acteriza-se por compreender ppoporcionara
se uma massa de um plastieol de rasava vinil distribuida &Obre
superfície interna de uma chapinha de vedação,
fluidificando-ae
p lastisol pelo exp8-10 da dita chapinha a

radiago infra-viermelha,
de onda curta à uma temp eratura acima da
temperatura de decomposl

ção do plastisol, e re sfriando-se o Paatisol f
luidificado amat emperatura abaixo de sua temperatura
de dec omposição •
R eivindica-se prioridade do co
rrespondente pedido,
depositado na Repa atição de Patentes da Suiça, em
19 de setembro
de 1963. solo o fik 11.807,
aaaa, na 1 de 13 p ontch, t,presentadOs

1288 Quarta-feira
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7 e 3" mas
a
10%,
uma
concentre40
de AL
ocncentreloblo de ox,gisaío na faixa de 1
624:.do se carbono na faixa de 0,1 a 10 1., uma ooncentração de inibidor

t.

20AF tendo Uma oontientruçÃo de et1leno na faixa d*

ne.ofensoo na faixa óe 0,0001 a 100 p.p.m., ume coacentrago de de
d * l astrr na : 01 d* a da 0 , 0 5 a 7" mmu tem , e ,%tura do reator na faixa
de 150 9 0 O 400 0 C, ma preaa -Áo manonte:.Ja no reator na faixa de

3,5

a 45,5 kg/a: ' , asa zame gOe escoamento de 4.. e 42,48 metro. eíbi
coe undrion por bora por eine alongada, com o aiànetro ',Mio da lona
da faixe de 1,27 a 5,08 centímetro. e o comprimento da zona na faixa

Is

;3

o,

aa 1,524 a 12,192 netroe, • combinaçao particular de condiçOea 'Jena*
controlada para proporcionar una seletividade na teima de 65 a 75%
une oonveraão na faixa de 10 a 34, e uma concentra40 de 6xido de

21

FIG.

CEM Ne 163.071 de 50 da setembro de 196E,
Requerente: U. V. PHILIPS , GLOEILAEPENFABRIEKE‘ IOLANDA
Privil.S. gio de Invenção "APÉRISICOAMEMI EM OU RELATIVOS A EquI pAmarros 4[DENTIFICAUXO"
PZIYINDICACORS

t kerteiçoamentos em ou relativos 4 equipamentos de identificaçá`e

/destinado a identificar ob,letu m6veis em relação a UM dispositivo de tem.
te, tendo cada objeto que vai ser identificado pelo manos um *senador
mentado pela energia rádio-transmitida pelo dispositivo de teste ao objeto
° que enviar por transmissão sem fiO, um sinal de retérno ao dispositivo .
de teste, sinal este que 4 modulado de manelm- caracterizar o objeto
terestado, caracterizadme pelo fato de 0„or acionado um motor sob contréle.
de energia transmitida ao objeto pelo dispositivo de teste, provocando o

tileno nom ~me que saem nn faixa 0,3-5,0%,

mentado.

À requerente reivindica a prioridade ao oorreapondente pedido depositado na Repartição de Patentes doe Estados Unido. da Ass4rio.

wa 16' de dezembro de 19G3 eob o me 331.09f.
Ponto na 1 do total de 11 pontoe apresentado'.
95.1005;0XàMG
—14.
(;,,. R4 (0.~4,1U*Ilatame9
—11
GAS DE LASTRO

(4. 5% DE C2 NA
—15

movimento relativo estre um portador de códigos e um elemento de leitura,..
produzindo-rn Uma séquéncia de grupos de cOdigos de impulsos que Caracteri
Ja o objeto e cada um dos quais apresenta pelo menos um grupo de c6digo

purgaeZo do sietemn.

A

sendo feita na faixa de 0,01 a 0,11t ~toado no volxíáe de etileno a1k

20 29 24.
I .

lb
REATOR

LAVA 0 DR 17 !•

12 1r

' ,

• DE AGUA • ' t.
SUSWO

11

cA

iltotorfotioo marcando o inicio da série de códigos e uma série de ippulios
de sincronização sineronikados com o processo de leitura e marcando pelo .

13

20-

meno& o inicio de cada grupo de códigos de impulsos, códigos de impulsos , .
este que modula em série o gerhdor,
requerente reivindica a pricridude do correspendente Pedido depoie
citado na Repartição de Patentes de Holanda, em 2 de outubro de 1963 1 sob,

-06

4

o n o 298.733.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apre"entadosi

O..

spLucio te

CO2
PDEDADDR
VEIE°
"
PARA SER RECUPC
ou 0Es0AR. PARA SER RECUPERADO
REGADO.

RAD°

' DX

DE

CERMO Na 134.308 de 21 de novembro de 1961
Requerente:. MONSANTO COMPANY a e E.U.A.
Privilégio de Invenção: P APERFEIÇOAmENTO HM OU RELaCIONADO a TMTURIZAÇXO DO
FIO TÉXTIL PIIAMENTARe
REIVINSICAÇUSS

1 - Aperfeiçoamento em ou relacionado a texturizago /
Ars fio toUtil filamentar, preparado à base de Um polímero termopléetico ga
t6tico, caracterizado pelo fato de que um fio t4xti1 filamentar Continuo, 1
tendo uma emoção transversal multilobular, do longo do comprimento de **UI.,
filamentos, 4 submetido a uma operação de encrespamento ou deformagIo em d
lindros de estiramento acionados Por-engrenagem ou operação congénere de lu
do a comunicar ao referido fio textil filamentar, ondulaOes senoldais a0
acaso, os ápices das referidas mndulaçães doe filamentos individuais betai
do localizados a esmo, uns em relação aos outros, de modo a fleilonar ed 11
bulos dos filamentos desordenadamente ao longo'de seus comprimentos ~ao.
IUMMO /14 165.407 de 16 de deslembro de 1564.
tfourentes MILOON

IXTERNATIONAL INC. X.V.A.

Nivi/N0 de Invengi65 neolUsse. QUXMIQO PARA A PROD000 DE OXIDO DE
ETTIENCP,
ILEIVINDIOACCES.

alt Um prumo para , produção de 6xido de etileno pelaOtalaçí0 parcial de etileno de alta pureza roç meio de oxigenio de e
Orada pureza na presença de nm aztalloador contendo prata, e aper _
itiçoaMento caracterizado por compreender a operaçio com uma mr.nu os
, Ntieio

99W pur4asío e reeirgulsgío, e a uso de una alimentagio

ao assim de um arranjo normal substancialmente simétrico, para um arran30
nurvilineo substancialmente não simétrico, eetando o étigulo formado p ela Sá
tersecção da linha traçada entre os pices dos 16bulos flexionadoe na posj.
ção normalmente não flexionada e o centro o circulo que pode ser eirounsera
to Ag dita seção transversal com a reta traçada entre os ápices dos 16bu-/
Lt55 flemionados na pOsiça0 flexionada ; o centro do referido circulo, na ea
ula de 0 0 a 450.
1?.:ivindica-se a pri'oridade do correspondente pe4ia0 44
ositado nos 2st‘dos Unidos em 21 de novembro de 1960 sob n p 70.807,
Ponto ng 1 do total de 10 poltos apmentatu.'

a

Quarta-feira 31

CIAM° OFICIAL (Seção III)

'Março de

1971

1289-\11

40 1
car trahNverealoante o fio diante do soOnjtnto de alimentação coa o ao
xilio de um guia-fio de maneira Alie o fio deslizo sbbre o cilindro de preasão • e caia sbbre a extremidade dêsta Ultimo, de se efetuar a
substituição, de se piir novamente o guie-fio em sua posição primiti:-.
va e

'doll

ee reconduzir o fio k sua poláção normal de arrastamento, me.,

diante a ação de um entalhe stbre

A borda do cilindro de pressão,
Finalmente a ~rente reivindica a prioridade do correspons,

•

dente pedido

tt

positado na &iço sob

AR 8,390/64,

ar 26 de junho de .

1964.
'Ponto A R

1

do total de 2 pontoe apresentado.,

-MEM() No 3:82.123 de • 16 de agasto de 1966
Requerente: MASCHINENFABEIK UNO GIESSEREI NETSTAL AS - SUIÇ1
Privilegio de Invenção "DIsPosicg0 DE FECHAMENTO DE MOLDES COM DISPOSITIVO
PE,PROTEÇXO
MLQUINAS E PRENSAS DE FUNDIÇXO POR INSEÇXO

a

3
4

REIVINDICACOES
. D isposição

de fechamento de moldes com dispositivo de proteção
máquinas e prensas de fundição por injeção, em que a fOrça de fechamen.,
to á produzida por alavancas acotoveladas acionadas hidra'ulicamente, carao
terizada pelo fato'de que, Para produção do movimento de fechamento, Uma
f ór4rpeloimenos conatante em todo o seu curso inteiro s atua diretamente.
..1„..Obre a disposição de mbolos atuante sóbre , a placa móvel de fechamento ao
• ,,m1radfreo que , a disposiçâo de e' mbolos para produção da fórça de fechamento e

A

tuante sabre as alavancas acotoveladas sómente entra ela atuação quando ara.
bas as metades do molde tiverem atingido, pelo menos a p roximadamente, a sua
p osição de fechamento,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente 'pedido, depos/
tsdo na Repartiçío de Patentes da Suiça, sob n o G 11840/65, era 19 de ag6stO
de 1 965.
.
Ponto . 0 1 de total de

4 pontos apresentadon#

MIO No W.540 da 30 de janeiro de 19634/
Requerente, COMPANHIA UNITED SHOE MACHINEW DO mIRASU../U.S.A.,/
Privilício de InireniÃos ÁPERFELÇOAMBNTOS 124 PROCESSO P11- OBTENÇÃO 1
DE MATERIAIS LAUINADOS PARA HEPORÇOS DE CALÇADOS;/

Reivindicacãeq./:
I. a Aperreiçoamenios em' p1003530 paVa ootatiOo de mate*
riais laminados'para . reforços de calçados, compreendende Unta cama
porosa de fibras dispersas os 4guo com partículas discretas e coa.c

lescentes de . um agente Co refUço i amolooível pelo color i solaveli
un solvente orgÁnico i insoláVel em 4aue e normalmente sOlido i ale.e
tribuldo atravá 's da camada, e Um pano ou tecido de fibras relativl
m onte abertas, com as fibras da camada 'a de pano"entrelagadas, ca.;

racterizado pelo provimento da ummatorial termoplístico polimeri.‘

co, solbel em solvente orgg nico, sôbre uri pano oNecido (12) e I
es partes do urna camada (105 intermediária ão fibras Co pano ou tz
eido (14, sendo o material termoplístico i na superfície da cama0
. o do piino l :fundido para formar uma , película. perme4vel . a solvente A
çrelnico, para reforçar a una0.entre o pano CU tecido a R Celnead:
fequerents reivindica a prioridade de Igual podido dg
positado na RopartiçÃo de Patedtos doo Estados 'Unidos da funír10
;
00b ac' 177.072 Ord 2 de março de 1962,/

f*

TERMO
170..659 de 23 da Junho ' de 1965.
Requerente: COMIOTEX S.A. - SUIÇA
Privilógio de Invenção: 'PROCESSO PÁRA LANÇAR O 'TIO SOBRE AS MÁQUINAS
RETORCEDEIRAS APOS A SUBSTITUIÇXO DAS BOBINAS
E BISPOSITIVO PARA A SUA",REALIZAÇXO'
REIVINDICAOES
-

rroceeeo para lançar fio Obre as máquinas torcedeirae,

xpee e substituição doa bobinas, caracterizado pelo fato de se deelor

Ponto Ao 1 do total t,e lO pontSd'ItteSnttelos./
.F.../.9;

1
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MEC No 165.761 de 29 de eV3zembro de 1964
Idequel.ente: . BALL BROTRERS RESEARCH CORPOhATION = g,u,l,
Yrivilégio

de Invenção: *PROCESSO E APARELHO PARA TESTAR ARTIGOS ECC3*
PEIVINDICACCES

I. - PROCESSO E AMIEIRO PARA TESTAR ARTIGOS - ECOS, com-/
propendendo um processo para verificar 4 troz,vura de material na qual um fed.
>a d. radiação penetrante é dirigido no dito material e uma parte de dito fel

Março de 197

r.1)-

TERMO N o 148.77 de 26 de abril de 1963
Requerente: COLGATE PALMOLIVE COMPANY - E.U.A
Privilégio de Invenção *PROCESSO CONTINUO PARA A FABRICAM DE sarei

R

APARELHO PARA SUA REALIZAÇIO"
REIVINDICACOES

/ - Processo continuo parkfabricação . do

rrelyell WW VV,4

é recebida to lado "OPosto de dito material, caracterizado pelo fato que o
Oito processe inclui converter dita parte recebich) em pulsaaes de energia /

pos graxos e de alcali em solução aquosa, sob agitação, caracterizado na
lo fato de consistir em 'fazer passar, à favor da corrente„corpos grax0g

fist a, e medir ditas pilsaçZ1R para drtprminar a &rossura relativa de dito/

uma sblução . aquosa de alcali, atravOe de uma zona de reação; pel9 fato dg
se submeter a mistura de reação na zona de reação, à uma pulsação; ep10.

'ate: ial, •
Reivindica-se aprioridade do correspondente pedido deposi ado nos Estados .Unidos da América em 23 de janeiro de 1964 sob n o ....
39. 87•

Ponto h o 1 do total de 19 pontos apresentados.

fato de se dar,

4

totalidade dos liquidos presentes, na zona . ,

um tnovimeja

to alternativo de pulsaçào de modo a que_exlstam_condições . de slagameAto
pa zona de reação, assegurando assim a reação dos corpos graxos,e do
cai / o pelo fato de . se . recolher,

à

'extremidade desta zona de

al.

reaçio, o

sabão e uma_lixivia.glicerinosa.
A requerente reivindica a , prioridade do correspendente pedido depsa
datado na Repartição de Patente, da França em 27 de abril de . 1902, Sob o
n2 895.995!
Ponto n* 1 do total de 21, pontos apreser,tados.'
Fig.1

NERM) NO . 151M3 de y de agosto de 1963.
Bequirentet ATUM S/A. INDOtTRIAS MÉDICO ODONTOLóGICAS" - $10 PAULO
Priv.légio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO SM OU RELATIVO A MECANIsMO DE ACI
ONAMMO DE CADEIRAS ODONTOLóGICAS"
1 . . "APERPEIÇOSMENTO EM . OU RELATIVO à MECANISMO DL ACIONAMENTO DE
CIADERAS ODONTOLUICAS", caracterizados pelo fato de o cilindro e pistãode ttionamento do encOstm ficarem disposto no interior 1 aob este, estan.,
dO II hastes do pistio,presas, articuladamente, à parte posterior do assen

te

11

Privilegio de invenOos M .a= E'APAROpiO ntum A d)Porticsm z.
A PARTIR DE PERRO-8004jAd

Unto n O 1 do,total de 2 pontos apresentados4

1AP

ReivindicactSes./
l'- Processo para produlir oco 4 partaxne rorro7ooponji

por dentro do topo euperiOr do encosto, recebendo o-cilindro, em sua

hoc, g conduto do fluido, que se comprime e se descomprime, em seu interj.

r.

TÉRNO Na 157.597 de 16 de março de 1964./
Requerentes BOTTENWERK OBEMBAUSEN'ANTIENGESELLSCHAFT./AUMANBA,/

ized Pelo 'fato de que ' reiro-esponja prodandO de Maneira /
em ei coahecidet nua- agreSado redutor, 4 colocado com 4 temporatarq
Usual de deaCerge . de-306 4002C, sem esfriamento notívál . e Seg 444
.masenagem intereediíria;:etrao:. da imkracipiente transPorted0g, /
num valo de fas*o', aquecido a gs, Oloo.m.00rtlfo em . 0 as.:orma

, um iCirno giratório; 4 , 4041 pOrmade enteei por tudo de ferro su.
se compacto, eme magoO 11gelda.4. ferroSuie e sDperequecidg .1)019 /
menos 1009 ; se Possível, porémo, ' 200 ...30OtrÁcima . d9 tent'', de 11qmí.
dez do ferro gaaa e Onde Q8 proporçOss:de ísiantidadea entre MASSA /
..liqUida de

sumi '1' 1'4=o-espolpa são . eScolhidas dó 'forma qui 4
Ásia liqUide:de perro snea:ooriesponde atí 80% cia capacidade Pre W.
Vista do fOrno e a. cloantioide , o.
'do forro-esponja a capacid4..
ferre

Cana

de restante do

e o' terro-esponja carresiáo de modo Tm Te
aba 48887453 da cepa de escorla.emeontato com o luta agperaqancidà
: prii-itodIdo, sendo entgo.4 massa em
fuso, por um consnme aproxima*
firim

demente constante de combuMva.;'4qoacioo 200- 3002 C

peiMA 40 Na.
to de liquidei, o, entIo, ~grada ima quantidade de metal **rema.
deste il.quantidide da ierro-esponjm adicional./

depOsAtette reiyándica - 4 prioridade 40 COUOPPG4Ote,
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19edidoo depeettedo,
saio de

Repartielo de Patantag_de átontanhee as

1968 so b Ao

49

d4

051 Via/1813./

Ponto nal de total de Sr poutoávorpreseasaaos.r

Março de 1971 1291.

abatei eavidado dh•iam de aC nua paaetifiahfii PÃfá e
tora:adia por conteria 100 partes, per peso, do polímero de oloreto
ea pauta, &ando mais do4que 200 partes, por pleo,de ue
plaetitioante que oontía ngo nade do que 8 partes, .por pa p o, de ue
agente .maio-ativo, ani8nioo ou catitnico, e terem uma distribui
elo de oilulaa sub s tancialmente'uniforme e em Cue ao °inumo indivl
¡bate toa um tamanho.do no meie d.o que 150 microne.
Reivindica - se prioridade do correspondente pedido,di

ponitado cot R epartiç go de patentes da, Inglaterra, em 13 de setembro
de 1962, *O na 3i.:990 e á de janeiro de 1963, sob o ne 424.
Ponto ne 1 de 11 pontoe apresentados.
5

. COM Ra 192,e0 de 26 de agasto de 193
SX0 PAULO
Zegiterentet 1P IAÇao E MCCELAGEK TOGNATO Sçl.
legivilggio de Invengge: z NOVO PROCESSO TEXTIL PARA A OBTENÇXO MX
ymARjA9 Em MANTAS DE LI E/OU DE OUTRAS QUA1fi
WIER FIBRAS TEnEIS, NO SENTIDO DAS TRXMAS 9,"
REIVINDICAÇOIS

1 - N6v0 processo textil para a obtenção de franjas em
santas de 11 e/ou de outras quaisquer fibras texteis, no sentido dee
tremam, caracterizado pelo fato de dispOrem -se a espaços oonveniantee

da ourela 3 do tecidO A ', fios eupleaentares, removíveis D e prendias.,
reg dai trgmae O localizadas em espaços limitadoe, e também um ndeirt
de fios igual ao existente nas ourelas R, de idêntica armadura dotes
para prenderem as traMae C a uma distância convencional.

.1°

4

S/G4

TERMO N A• 158.223 de 8' de abril de -1964- .
Requerente: B2MI0 TAGLIERE
32(0 PAULO.
Privil4gi0 de Invenção. "NOVA )RASE GIRATÓRIA PARA POLTRONAS EM 0:cavr.e,
REIVINDICAÇOES

a. 5.01.4 a GIRVWRIA PARA POLTRONAS EM GERAR .-,
caraoteizada pA'
10 tato da a baee de apaio da poltrona se apreeentar por Uma amara oilíA
drioa vertical]. que na sua metade superiór é revestida por chapa metWee/

enoirada por bucha de Aylon,
•tofito n4 1 do total de 9 pOutOS apresentados,

Ni 1 de 2 pontos apresentados.

9

I
—F

22RMO N 2 152.736 de 13 de setembro de 1963
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

INGLATERRA.

Privilégio de InvençRo: • DISPERSOES ESPUMADAS,. MICRO-CELULARES, DX.
POL/MIRO DE CLORETO TINIIICO...E PRoarqqrsq
PARÁ A SUA PABRICAÇIO
REIVINDICAÇOES

1. - Diepereaee espumadas, micro-celulaNs, de um pez.

ltfero de oloreto vinilico, em pasta, sob a:- ROTIoa,de partiamlas wue
•

shmo

*a 255.ee8 do ? de 'janeiro de 740.
Requerentea TUTILE AND CREMOU, ASSEAROH comPAITY UNITED (VADDZ) *
TENSTXIM.
PriViage 4, Iávolagíg o

°N4Y9 DISPOSITIVO PARA A FURIOAÇÃO DD DUM& zit
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ter!!

WIESPABASk.

114 384/aa em, respectivamente.

ILEMEW_KL,L
5
/ . Dispositivo para a 11.ação de fibras fila , lrutos artificiais Ou sintático encrespados, compreendendo dois ou ' iârios constituintes justapostos que são repartidos de man3 i sa id;ar'ca ¡Obre todo-o comprimento-

Ponto n o 1 do total de 10 contos apresentado!.

das fibras e filamentos de maneira a lhes conferir . uma heterogeneidade de
estrutura contínua no sentido longitudinal, sendo dito dispositivo caracterizado pelo fato de ser constituído por uma pilha de disces delgados
munidos de perfurações csatrais eirrIlares q . diâmetro crescente,

sendo

'stei discos se p arados uns dos outros por juntas anulares de tal modo que

g

0 conjunto forma uma sucessão de câmaras que são alimentadas cada uma por
Une mat;ria a fiar de-Urminada, permitindo ;ste dispositivo formar cama das anulares delgadas que são encaminhadas sob esta forma a Uma fieira ck
imm cujos orifícios são equidistantes.
Finalmente a requerente reivindica, a prioridade do corresponaeate
pedtdo ' na França, sob o /1 ,, 928.925 em 22 de março de 1963.
Ponto n y 1 do total de 3 pOntos apresentados.
fig

e
2

158.470 de 16 de abril de 1964./
Requerente, S/A • WRITE MAATINSJESTAX DA WANABAHA,/

MEMO Na

rrivilâgio de Invanção, CABO DE MAÇARICO ESTRIAD)./

ReivindiacOes./
1 - Um cebo para maçarico de soldagem compreendendo um/
cilindro Ui; dematerial isolante, com projeções externas substane uniformemente espaçadas, caracterizado pelo fato aáqud de
espaçamento de ditas projeções é maior que a sua largura./

Uklae.

otalIt.
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente dePOsttado na Repartiçno de Patente dos E stados U nidos da Ameia
em 3 de maio de 1963, sob n a 277.942./
A

Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados./

TiRMO to 117.696 de 18 de março de 1964.
Avarentos ABRA-NEM WILPEUI P.OTT-ALESANW
Privilegio de invençío: PROCESSO E DISPOSITIVO PARA FABRICAR, ENCHER E
FECHAR EMBALAGENS PRISMÁTICAS DE PAPEL OU WATERT-

AL ~EMANTE".
BumaxeçAw.
1 Processo para fabricar, encher e fechar emoaLeacus em ,orma de
IllaqUinhos, cor meio de um tubo de papel ou mataria/ Semelhante, com camas

dkaoldevel sob calor ou de uma relha de material sintetico, mediante Compressão • soldagem do tubo da dir n to transversal olit intervaloa adapt.,"
deiZfutura altura dos muyernhos, coe mordelites de aperto eis d: soIdageM
lua colaboram aos pares e sobem a discam intermitentemente em sentido VOZ
tical e se acham em Unção com dispositivos de corte, carúterisado pelo
riwee de que o tubo recebe, mediantel ' aplicação previa:de ranhuras ; Cita
rigin gtria em diração • lontitudinel, uma seciãe transversal retangular,se"
•lis, em amada, fechado, porem ainda não colado, e recebe estampageá ranaversais, sendo que., apes • soldagem do subo em direção longitudinal/
:lisa como ap‘s o :nebimento, ia realiza, na região de dm pi y o modelado»
.'ints a •Oldagem e a sUbdivido da tubo 'cheio ins .sentido transversal, uma
(OlaertUr g 04O pa/404# de tele 001 gani, áltuTa co saktuinho a ser formado
4indo, Rm seguida,. ; cobertura das paradas dO tubo, formadas, na região .
(ai UMAS OS dObraMentO transtorna, as limitagães do fundo dom UMA tale
PlamMentO Central 14 16bU1Oõ. rios cantos lateralmm4e salientes,
llnalmente, a depositante reiviUdiqL, 4uried,dad, dos 4orrespon
ibntes pedidos,'depoitades na Repartição do Patentes da Alemanha, em 27

4! uno

40 190 le27

:

de

da 1963, sob O S ha a V 46 647 VIIbals e R

TERMO No 160.527 de 24 de jimbo da 19614•1

tequecentet =ARO LINSTMS MASCHINENAIRR1E./ dEPOS,,XCA FEDDRAL AbEME.
Privilegio de Inven010% BõL0 PARA OIRATAMENTO COM PdPinn0 DE ESTEI
RA, DE MATERIAL; COMO ESTEIRAS DE PAPEL OU TÊXTEIS,/
Beivindicaçãos,/

1 - Rtilo para o tratamento COM pressro de esteiras do
material, como eeteiras de papel e Verteis, composto de um corpo Oco/
com forma de cano, destinado a girar, bem COMO formando a cirennferen
eia de trabalho, • ditas* travasea fixa que se encontra neste, contra
e qual ce.corpeAco fica escorado no seu lado de trabalho com a sua /
circunferOnoia interna, caracterizado pelo fato que o corpo Oco com /
forma de dano fica equipado pelo menos em uma da S suas extremidades /
=L ufam ponta de eixo ou pino, de eixo colocevel num mancai Para. a /
aplicagEo de uma roda de acionamento, sendo que nisto pele menos uma/
Art./cuidada da travaesa fixa atr a vesse UMA extremidade de corpo Oco /
4011 rareio de cano, fiCSS(10 03U esta extreetidade travado contra uma
11
tacilo./
A requerente reivindica a prioridade de leantico pedido
depositado na RepartiçÃo de Patentes alemE, em 5 ue Junho de 1963
sob a r

E

50.055 VII-n/55é,/
Ponto na dp total de o pontos apresantaaos./
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4 J 16

1

6

PS

4.

de Julho, dó 1964

Requerentet JORGE GONÇALVES LIMA

GUANABARA

'Ortv1140 14 d e Invingos NAPERPRIÇOARRNTOS EM GRAMPOS PARA FIXAR rios*

Nurrzpicactzd
kPoD

Aperfeiçoamento em grampos para fixar fios, mode./
1 e 2, caracterizados por possibilitarem melhor fixaç ib pelas arestas /

em alto relvo,actma citados, de que 4 provido o bloco pláetieo e superior
taolaffientO dado O desenho original e exclusivo do meemo.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
APERFEÇOWENTOS {M GRAMPOS RARA FIXAR FIOS

TERMO No 163.049 de 30 de setembro de 1964.
Requerente: AIIIED CHBVICAL CORPORATION - U.S.A.
PMVild gio

de

Invenção; "COMPOSICOES DE RIDEOURBONETOS mozawhis,
REIVINDICACÕES

1 - CompoaiçOee da baixo ponto de:ebulição contendo hidroearbonetom
iluoradoa e adequadas para uso como refrigerantes, earacterizadaa porqua
- aonalateM de misturam de difliSor-metano e dicloro-diflúor~taao. ai que

• a , proporçie dó dioloro-difidor-metaloo é da 6-50% em soles.
Ponto no 1 do total de 4 pontes aoramentadoe:

-47

-o›Jadoa ak
/RUO Ao 160.686 de 7 de julho wa ay04
Requerente; UJIZ GÁLILRU SPOIADORRa a GUANABARA
PriVilásio de Invançãos wMICRATO(O MONTADO EM CANRIOV
REIVINDICA

por posada.;

1": 0MierOtomo montado es charriot, caractariza-se
a) .uma peça n o 1 de forma prismática retangular com u-

ma extremidade livra que se desloca ao longo de uma faixa la em forma de az
co de círculo e uma extremidade com duas saliencias perpendiculares que pez.
alteei

o encaixe da peça n 2 1 ao parafuso A do charriot, fixado a iste pelo/

—54

0 /0

.:.V)30

40 50 60 70 8090 100.

,2tRmo N o 167.353 de 22 de fevereiro de 1965.

.

Parafuso 1h. Baia Poça 4 longa, conforme se ve' nos desenhos n o 2 • 3.
b) uma peça n o 2 em forma de cavalete do qual sal um /

Requerentes ARLINDO DONIZETI DOS ' SANTO'S BARRETO - SIO PAULO.

braço prismítico retangular • perpendicular a uma das faces laterais. O de-

Privilégio de Invenção; "NOVO CATETER NASAL PARA oxictsrom

senho minero 4 mostra essa peça montada ',Obre o ramo mOvel do charriot par-

, oaracteritadM
1 -"NOVA ce—Yiwiecjo ',/% CATETER NASAL PARA OTIGP$I0 5
pelo fato da se apreaentar constituido por um tubo de corpo cilindrioo,
ti-exibi,
transparente. inodoro, insípido, no reagIvel ciam o organismo, de

cialmente reprosentado. O desenho nO 5 mostra o pino da placa 2b com uma.fg
cata plana. O braço da peça n o 2 tem a extremidade livre perfurada, na qual
se introduz o pino da placa 2b. 0 . parafuso 2a fixa a placa 2h ao braço da./
peça ao Z. O parafuso 2c fixa a peça n o 2 ao ramo sOse1'do charriot;
c) uma peça n o 3, conforMe desenho no 6, constituída
por, J., ama placa retangular 3m tendo numa extremidade duas hastas 3g per./
pendiculares e. placa 3m e paralelas entre si, permanecendo Um espaço livre/

REIVINDICAOES

.liclade controlável e com auperfície perfeitamente lisa, *ando WO • roga,
da sua ponte 4 provida de'aterturae alternadas duas a duas com reoortahe /
raauMrantem em forma de ilhotas elíptioae.
Pauto n o 1 da total de 2 pontos apreeentados.
\.

entre elas. Essas hastes 3g são fixadas por parafusos ;.; placa 3m, conforme/

s. .4 no desenho no 8; 2) um bloco 3b fixado 'a placa 3a.por meio de parafuaos ou então ser continua com ela. .0 bloco 3b tem um entalhe retangular em/
cada face lateral e nas quais se encaixam barras retangular.. 3e que a4o
xadaa ao bloco 3b por meio de parafusa. As barras apresantam nas suas ex../
tremidados livres um orifício de forme. cOnica. conforme se vi no desenho na
1
9; 3) um prisma retangular 3e, em forma de "T° com o ramo transversal qUd /
MN conexão com os qrifi- /
cies cãnices nas suas extremidades por meio de suas 'pontas cOnciaa, conforme se v; no desenho no 7. Nos desenhos 6 e 7 se vã a laimina ou tavalha'3d /
encaixada nos pinos "o» e fixada pelo cavalets 3f ;3. haste 3e. O desenho no

vai de uma barre. retangular 3c ' à outra, entrando

10 mostra que a llmina 3d tem uma disposição inclinada em . rolação ao ramo /
traaavaaaal da
o. .

Ponto no 1 do total de 3 p ontoa apresentados.

o

•
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NTRMO N o 164.531 de 19

TER] O 129 165.130 de 8 de dezembro de 1964
R egierente: S0CIET2 RHODIACETA

FRANÇA

Xrililégio de Invenção: " PROCESSO E APARELHAGEM PARA A ÁRECIPITAÇXO

mulopE

DOS ESTERES DE

de nevembro a* 19,4

Requerente: LOURDEá HENAISSE AEDON - SXO PAULO
Privilégio de Invenc gOi 2 MÁQUINA PARA CORTAR TECIDOS DY1 MOA ?Z MIO

lEtt, COM GUARNIÇOES DE MAMAS ".

A PARTIR DE SUAS

REIVrEDICAÇOES

SOLHCOES
1

REI VINDICAÇOES
1 - Proceeso para a-precipitação de um deter de celulo

se

el eoluç g o

r

caracterizado essencialmente pelo fato de ee int oduzir

Maquina para cortar teOidoe de nylon Ina faixas,

guarniçãee de ourelas, caracterizada por uma armação, dotada

OOM

na parto/

dianteira inferior, de um rOlo do tecido de nylon, ainda nío cortado/

num íquido trecipitante submetido à agleação, a eoluç go sob forma de

em tiras; na parte superior horizontal da maquina e mediado em manada

'Veio, líquidos ocos cuja parte central é ocupada por un gda e em pari'

lu( um cilindro rotativo, dotado de discos, localizados ma

ticu ar, por ar.

venientemente distanciadas; aludido cilindro.( e os reepectivcs Alam

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de-

polaca** coa

00e), são aquecido. por resietencias,elítricae, ou a pis, oU

posi-ado na Repartiç g o da França sob n2 964.194, de 18 de fevere'iro/

a Tapor.

Ponto n2 1 de 2 ponto. apreeentad00e

de 1564,.
Ponto n2 1 de 2 pontoe apreeentados.

TERMO N2 166.734 de 29 de janeiro de

1965

kflquerentee JUAN JOSE BUSAID - SIO PAULO
Privilégio de Invenç go: I FECHO HERM:ÉTICO PARA BOLSAS conrICoIOLtitd
COM MATERIAL PLÁSTICO

REIVINDICAÇOES
165.897 de" 30 de dezembro de 194
,
Reeuereite: AM.cCO DIODATI . ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Privilé; ào de Invenção: "NOVO MODELO DE CAIXA DE EMBALAGEM".

REIVINDICAÇUES
.1 - NOVO MODELO DE CAIXA DE EMBALAGEM, caracteriAado /
pelo di positr g de fecho aplicado na perte superior da mesma e constituído
de dois prolongamentos de lados, com aberturas que encaixam perfeitamente,/
Com duar alças centrais formando prolongamentos dos outros dois lados do

1 - Fecho hermético para boleae confeccionadas
com ma-

tarjei pldetico, caracterizado por comprem:dor up par de barra.
'ria+
mdtioae de s
. ecção constante, ae quais, provendo pelo monde
uma ' faca
plana cada uma, são ligadas:, exteriormente, *adianto ditame faeee
pla.
nas, ao0 4bordon da bOoa da bolsa, achando -me estas

barras coa:Nata

Menta mediante um cinto de 'segurança.

,raleleplsedO.

Unico ponto apresentado.

FIG. 1

.... ^ ^

Ponto n2 1 de

4

pontoe apreeentadoe:

3

,tle•

-1-

. .* r.u.
'•• • .. 2., ..I o- .......

1-1 (.;2)

•

mente inseridas dentro'de uma bainha que, Provida de uma ranhura
loas
• gitudinalmente através da qual passam as paredee'da bolsa, ef coage.

4•

osn

•

.,CLiari-a-fe:, a
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•-

T/51M0- N.• 166039i da'S.0 de ontubro a; 1964
Raquistuttas, Alit À Agá
'l'fídasgto 4. Xmv.nioi ^ ipzia,ziço4 livri3O3'31t E EIVo 1 JÓPOS DE
ittipMENTOs nià4 o ii:NsIEO na 41113114 Off MB-.
'" SO3 titrawris PRI-PRIMLRIOS
.REIVINDICACCES
•,
Aperfeiçoamentos, ara e relatia, lagoa 'de elsmentoa .Para ensino dri, leitura, em ouxami infantis Pr6-:Priauír' ioa oonatituidos por quadrO* comuna dordepandurar, oaraciariaadoa" por nanam dotados, da fundo de . chapa matLica, :tenda .T'acultativanent*, à frente -a,
ma.qualluer ponto -da , au.a drea mostrador,. 46 reá. rsto dotados de pon .tairoa de giro li•C;* pais mar-caggo manual de joinia 'e minutoei,
- Ponto a* 1 da 2 "portoMapreacatadow.,
El?, g
5-2
1.1

TÈRMO N o

-

178.820 de -18 e'e abril de "IAPS .

"avarenta: AMERICAN DESIGNAM DEVELOpMEAT CORPORATION . x.u.á.
Privilesio d inveEcIP: "DI3P03IP10 INCINZRADOR E PROCESSO . PARA DESTRaat
ÇIO DE LIM •124PERS,MDO oDITO/DZSIVSITIVIN.
ISIVINDECACM•

,

inci.nerador para a metair uagio' de material fie ra

• lUgo do tipo munictpa/, laclulaactsaa -chamin; essencialmente perpendicu

uma' Irem da contusa° ma sua parte interior, .ama calhá alimentadori,
adiei& da ou na dita Área -4* aeozobtuttão, uma caixa de Vento cercando a par.
;te inferior sia área de cominnstIo no exterior da dita alumia, a dita
xa de,vanta tende pelo -menos *tesa file/rido' tubos ao *atendendo da dita
caixa de ~to para a área 4 ematuatio da dita alumia, na ventilador pg,

.11

ra abastecer gases alimantadores da eplabustibo
. sob preasio a dita caixa de
vento, e diapositivos na parte inferior da dita ...kegini
, para recaltat. cl
produtos teteoabustivela liquefeitos da mesma, caracterlsodo por comprem.
.
der uma variedade 'de secoles verticais de telas-de malha fina cercando u.
ma seagão auperior da. dita chaniná, um recinto defletor troneo-oGnioo

4

1

-

perlo: tendo um dato xltrapaasagex mi. estandendb do mesmo para balxo a
AO exterior da chalainti e para o interior da
um neeaniamo ventilador de tà,
:agem fornada, uM duna sa . dirigindo do dito ventilador tangacialmante
ra o interior da dita caixa de vento, e dispositivos para controlar A na%
sao Se retorno da cionan Unas --e da gases asueciaos para a área de catatau,
da dita chamin traves ca ditos tubos.'
Ponto
do tato/ de 5 pontos apresantados.
Ars 1

.E4.t.Esou'Etlrea:

4

TP.RMO ' N0 ,171.630 da 28 de julho' da 1965,/
• Requerrentei PEDRO ItERÍIA./320.PATZO.,/PeirtUsin de ImvanOns'E0VO-313TEM4 DE TRAVA EM tiltiibís pc.buo.7
•
• 'Reivindica4- 8es./ ..
-

sovo sistema- de trava em acides da berços carieteril
•-gado pelo fato de ser constituído_ por uni jogo de dois - negmentoi - ,
flUlaras,mettioos providos 'cada um de tua rasgo e 'cada pa}. ,•dispostO
paternamente a cada cor dos_- tatos lateral dos 'terços, xlitOs, saí:nentna . tnbuiaren sendo inseettvedS .de dentocamentos . ao_
longo dos ditoø.
kuboa laterais, ocuPandmposicIo-~ de reéobr,iviento das pontas
(Os tubos laterais a das ecttrnm4;3104n das respectivas gula's./
-,
Ponto na 1 do total dá Z pontos ellgezentaapa.,
'

•"TR,1tm0. Ni
... 180.589' Ia 21 da; jImlio ..1* .296C Requerentes 'SUL ADDOITE 210, (MU= DO 3t71; .
P‘;-).viiísio de Inveagl'at *CE APAZEDRO 21.ETRIO0'.~ COME ÇARE23,
ICES 3 °OTROS arounrroy

•Terrnarientes

41,

•

-

_
' 1 -11m aparillDo *Átrio° para cortar carnes, legume* ei contrai dl,
mento, caracterizado por tua corpo cilíndrico * too com mas da. extra.
:cidade, portando uma tampa aia forma de rabo OILIcia's 304116a d
a alel ?UM
' edifiria gae por.
malta circular acionada por itens engrenagem lutaria
turno acionada pbr um mct'or elítrioo embutido no corpo cilíndrica. _
Ponto ne 1 do total de 2 Pontos apraseatesdoo•
a

f

II

4
4

4
a:
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~MO N O 155.841 do 18 de. nutobro do 1961
atequeronte: PECRIBEY COMPaGNIXD
ODJITS CHIMIQUES iI WtlefftailTALWRGI
QuEa
FRANÇA
g , da Invenção( "DISPO6IT/V0 % 1",, PTSPENSIO DOS OADTOS PRE-COZIDOS

WriYilÁ i )

Lá IMBA DE ELETROLIS2 /ONU.)

torra que fica intapansa da coroa; • moias destinados a aliteMilgia &R trawk
prirido ao molda de sOpro para formarem um artigo terminado da referida fIf
ma preliminar de tal modo que a foraaçio • a'rotaçie da referida forma pre,
liminar e r formação do artigo acabado tomam lugar no moio lugar 'nO eapem,
se.

REIVIND1C4.04.2

Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados*

1 - DISPOSITIVO DE SUSPIL4S10 ÕS 0455ice PE*:_coznóà /
IDE

CUBA Dl E/E28OLISE MEXA, caractarizado por compreender, em combinação

4,- um quadro fixo, sensIvelmente horizontal, solidárAo de estrutura da cuba,
'Isolado, entretanto, olãtricamente, da mesma, que porta ao menor uma barra/
horizontal, condutora da eletricidade, da qual, ume fac* apremanta a forma/
le um cilindro de geratriz vertical que, no Aso mais corrente de uma cuba/.
'..etatgular, se reduz a dois planos verticaispareleloa;
, um 'quadro móvel, asneia-e/mento horizontal, unido, elatricamente ao quadre
Sixo • que porta ao mono. uma barra horizontal, condutora de eletricidade
Mák

qual urna taco A combinada cám o cilindro vertical já definido;

Is. um mecanismo que permite imprimir, ao quadro imóvel, um movimenta da trama

tução, com relação ao quadro fixo, tal como; um aiatema de alavanca*, actoPor tua motor, através de um dispoaitivo que transforma Nau movimento /

ala 10

oi. rotação em movimento de tranelação, por exemplo,

Ule macaco, um eletema 1.
uinchoe, ou Um alletema'tle . lamea.con ou de ctejuntoa parafuso-porca, 0,§e o'saca, diretamente, o quadro aóval;

u; conjunto de pinças da suspensão do anàdio, sendo, cada uma, eons.ÁtuiMa, de um lado, por uma da, barral; condutoras do quadro correspondente, e
dte (Utro, por Uaa , aapata da aperto, acionada Por urda vigueta de pinça, por/
Ant'srmédio de urna mola de compreario, aferida para o esfárço de aparto deaa
a4ado sendo, cada basto de anódio, suspensa por duas pinças uma por Quadro;
20 um mecanismo de acionamento do conjunto de pinças, que compreenda um gruçpo ruto-redutor,

010

ataca um eixo vertical, munido de •xcántricoe, acionai

dio, eu!: axe :intrico, um ralo fixo a uma extremidade de uma vigueta de pinça.
eiN,Vertieel compreende duas partes, cada uma ligada * um quadro, que
ita2 dssliear, uma com relação it °atrai. O. •xcentriCos de um dos quadros 1'.

TEMO Is 146.158 da Ir de janeiro de 1565
Requerantes PERCIVAL LAYER - $IO MIO
7Privildgio do Invinçãor • NOVO 'avo PÁRA zsmum za

munancom
- !favo molijo para estrados iwa geral, caraeteriradd

O

4110 desenchavetadoe, com relação ao* do outro quadro, de'modo a que os en6.
"dio s e iam , em qualquer pooição Aos mecanismoa, bloqueados por ao menos uma
4pinea
'Reivindica - øo' #. prioridade do correspondente pedido dg

oi

por aer firmado do uma pluralidade do

~mama [remo rstameglame 11191

4* outro formato qualquer, obtida. pela laminação da lona

Ama borra *
aba da paono ~doe, droas estam interligada* por 'tira* eldetieep eu
/Ide, e 0 conjunto fixado rigidamenta de bordas da arma00.

Prato no 1 de 2 ponto* aproeontadoa,

3ositso( na Pranço em 19 dei outubro de 1962 e0b n o 912.8170
Ponto t o 1 do total de 8 pontos Elwelleptados

'45.ERMO Y o 156.540 am Só dé ¡moiro da 194
glecuerentlis FABRICACIóN DE XAUIM 14/1. Wftiet
Privilégio ie InV4140 "EÁQUULt sucuru t adr4MONWIPMAltaaledind4;
METES DE NIDRO DE ALTA QUALIDADE ÓPTICO
REIVINDICACOU

1 - aeccional o e:Melou:sia para fabricar recipiente/A.mAtro ceai alta qualidade óptica, caracterizada pele fato de consistir de s
qUe rirá° Mentido em posigh 2110 Sirattria; uma coroa montada com movimente
AiratOrlo sáb.41 o aif gej melei d•etinades a elevarem e referido sino can..
tra a coroa; tolos partp g -formaxem Mi*ta de vidro no sitie; meios Para*
aujeitarim a Ir .-forma de Yldr,a À COM) Miou paro elevaria ó retrairia e
~.erido elfáo doirando i eforida'pre-rorme ~pensa da coroa; meio. plti.
ra girarem a c(ra; o molde de stpro Montado •stacionáriamenti próximo 1 kg
roa s. equipado :OM •fe204 ténia gtra teúda** e abrIrem em tênie.da pró-

TÉRa No 166.256 do 18 de janeiro de 1965
Re querente; hICARDO COE JI1N1OR
SIO PAULO
Privilágio de invenção; "PATINETE DE TRAÇIO MECANIZADA"
REIVIEDICACDPS

/- PATINErE DE TRÁÇXO)IECANTÚDI, compreendendo
.veiculo formado por uma prancha ou abanais horiaontal, tendo • duas rodas,
saudai

4

/

das duas rodas fixadas em um eixo imóvel, • provida de sistema

freio] ;ovimentado por tirante e pedal, e a outra roda disposta em um ¡arfo
giratti d.o dentro de uma luva cWndrica vertical fixada no chassis, caractg
risada pelo fato de a roda cujo eixo está fixada no garfo giratório poasuir*
rode dentada co-axial, em sistema de eatraca, dita roda dentada estando
angenada com um garfo dentado, o qual tale O seu prolongamento radi1 arti-

Uma

5

Ouarta-feira 31

agalo aía na .411,0 isomanA. I '14ert eái0eleiàeit, daid pdadóad.À*OgïdaM44as a . da aeadado: aarfo ' davolndadd da Ivit, a ottlittetttS .X.004.4" eme :mim,
. *
.
••
9,44 AM* e 044011 da Paddadiaia
.
,
•
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weeeko • 171.201 . de 10 . 4* julho de 190
1aquerentes socIfti tome atai meou" -nom .
• Pririltgio de lirrezisga '41111'0.00 16 DI3P03117TO PRA Itztallo~led/Ift.

.1a4ta:1ystssotti4e'

mu erras ates 11105.44

4
~todo o • diapoaitivo para.; distri1pi0o de franaqa Outra o
tr:i •koixos, particulirgent4„dois eiX**-0* 4%, tretie.,e,o'Oixo dato* de ta
rolo'reboono.pre oletr,Orrastado caiacterisodos pelo latO de comproondeo
'7.40etrois ragritios Sreaçío - (12;p e, 14) dós ÇAA1A deis (11 • 13) para •
Cdatrele da fran-gaem dos eixos do trator, r • terceiro para atraiais.' a
09 meic-reboquevur pedal (16) recobri-Mi a cabega das bastes dos dois so
primairds .registros¡ um carrinho (17) doslrolinl . automfticamento gamem.dite primeiro pedal de modo correspondento i'osrga do trator; um segunda.
(24)-1Ocansado acima do citado carrinho -e recobrindo a cabeia 44»
haits do terreiro resiitro, e lubmotgo,; agio,de um pontottO (29) élm.
. _
'
do AO pedal de freio. :
Ponto n* l ' do total Ao 2 pontos serearntados.
"

ftv4 ,me-

xt
da maste-W44/'
MI
9-olueroates 1/42220 144191110 PZIM!10, WMIO Yd
' Mriviligia 44 Imanai; * . Armermximuotemoo t urmslualpos 15,xxxke
79194 *
nexo.

,

1
1111~~, •
1 » Apd91eigommodumo latraduoiJo:om-liam,M. , pare gaba*,
fOrmotortmado por - ser subam ar bem* de 1ixe:d'itaua.

*1 1 da 9 pOstoa &pr./matador.
,
ftamo. N o 170 n113 . de' 2 de junho de 1965;
Requerente: .ENZ6 OSWaiDO GrORGETTI * = txo-pkno
, - •
P.i75.)'''.!10 do I nro n çã O : ° N070 SECAD OR VRRTICAL Dl PLOZS NOVEIR4
1131034* 170.800 de 29 de jambo de 1965- .
elo rtmo
1almeremtat IAlles iOndiX MUI g(t.
2s0114ete ii ia.vssç44 0 trwartiçouttrolot cuim Md 01,412M4'.

'

jupwaricio-*

psnaixrateet.
• 3. w diagethiçoaasata em (+arguo para *anatam fataroirk,--..
0U404 adradterisade pele tátvdo am.a% tabmla • d. matdria ?Idiota
aprementar uma Orli Mit remite
mm e ~lede r de earda,die
"
6~ calma parte de mftueivo, torna-Ga pela •apanoge ~Oremo' : de
ardpelo matsriatpldetico, ame •orre de escuto para uma Imola ou
, eo490 alemeato par4 mU4slato 44 *MN& Mo Lutarias; d. mo1 **acto *miara
ardtieas
3Xx.** xe 3, 441 2 Pontoe aprseeet44•:

REIV/WICACDEÂ -

ylltricia DE PLANOS NIIVE10, earaotarâ,
o
vertical
em
forma
de tGrre.fOrmada por melo de /
sadO por orno estpàtuáv:t g
ióngerinas em-duplo , n w , coa correspondentes barras da triangulação ...) de la
,omrrarIo 9 as ai..iidtilãOes, sendo dita,estrutra assentada s8bia nen base /
ou pés ir revestidas dum peredeíde acabamento e prote0i0, determinando Meai
, esp6at de tine1 vertical; e por ter alojado nos deiiladde opostos e para.
lelos dois tapetes rolantes sem rim odasOsto,oada um, de 0. ?* corrente. '4,
/n.o, eSpaçadamente, levam presas por meios adequados e num mesmo plano-64
zontal, vararas ou eighhos que formaa -,- coa as correntes, una artiOula40 40.
sem fia, comandada por engrenagens fixadas sabre eixos ' inatmlidom ei ma9.
-4
,À
caiocoustituldee de buchas de guia encaliadas em cortes existentes nas lqa
gailnas e as quais .gl'. .,i. reoláyeu lonsitudinaluent g atrav$0 m.araeo da ti.
- Nove ,SECADOR

tação-.wnto'no 1. do

total de 4-pontos aprosentadolm

,c4 4

•

•
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"CIRNO NO , 171.880 do ,6 de avisto de

l969

0210.-Itxxmort
equarentei SWFrSPEZIALFAERIK FUR AUTMBEHOR OUSta RAU

Privil égio de Invenção "LIMPADO

R DE.OARA-DRISA, PRÓPRIO PARTICULARMENTC

Março de 1971

(Seção III)

'opa ImEndente dnotiriadoe t ,todos.tortver g enterderM pata darktgo4.•e•codo
ikR i corriapandenten eda gvaa Cirtgaraq, apliradal Wir•mente taktilrao
(Intuiu, tivera poodaonadaa Zo ord mra 410P Plano.hdrixectaIs nau ala
cada roma O at gato4noldoados paga divIrptatappta para Ma.

RARA VEf0ULOS MOTORIZADOS"

Veto / do totst do a pontos-apresettadol.

4

REIVINDICACOER

1 - Limpador de pra-brisa, próprio particularmente para veiOuloe.
com extremidade curvada em Serem de o
Motorizad o s • compOsto de ana braçO
gancho e de uma palheta que possui um estribo com seç 'io transVereal
parauma pe.
forma de U, com reentrando na travessa do estribo prineipal
ça .mbutida no estribo, constituída por um elemento f ghete...4 a dat o roas,
meio de material sintetico • munida com um pino que forma, juntamente 0.
. do limpador, O apoio pardo
com a extremidade em forma de gancho do:braço
pelo
fato
de
que
a
peça
embutida se acha provi, .
a palheta; caracterizad o
0 elíst100 de
•nckixa‘5nt
um
da com ranhuras e/ou Bailando' WA . peruitam"
peça embttida no estribo,
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentadoes
Fk.1

4

Flei
ttPSID N5 173.073 de 13 de setembro de 1965,
Regoorente* NICROPLLS a/A. INDUSTRIA E comEacto SX0 PAULO
Privilegio de Invenção "NOVO DISPOSITIVO MECINICO PARA RETIRAR DOS MOLDO

~15 311 17,06$ da .2 da otacabro da.:1965
-coar. Ydy,,, Tro " .. NANÁ.
Itamterocia dosa, &..znoufflar

PEÇAS COM ROSCA"

Prdrigple da Zanaga MRAIXEX EXTINTORA EdvaL PARLitiQUINAS.DBPOININIÃo

'tifo"

AEIVINDIOACES

1 - Novo dispositivo mecenico para retira* dos moldes peças Com rAg
coe, caracterizado essencialmente por compreender.um cabeçote e u* corP*4
das placas porta-moldes,portlea
send o o cabeçote composto substancialment e
dores das cavidades remoas do molle, Comr)rtando tambea o respectivo bico
de injeção, ao passo que o dito corpo , e. composto de placas de suporte * g
pPrtador das partes machos do molde, formadoras da grsca da pega a ser .0e
fabricada, compreendendo também o dispositivo de engrenagens, OS quais
transmitem o movimento rotativo aos ditos machoa com rasca, incluindo da.,
outro lado o dito corpo o dispositivo de reduça0 de ve1Ocidade 8 210 CASO,

ExTtIEPTacou.

Ou **o a
.1. eirgedo
colooir
material
em trabdo
.4ta4tordaadait por eampreonclerOm eperellIOs vire
retentora sProl. para:m‘ quinee 44.Da Yszeota erto

5N• de,pey4mentalaop. pare4ee 1.4t40,1Oo f et iOondP Para 4 P.011t4 de cada.

Iado de dito aparNoi opta parido. akf,l. disposta ttansversalmento entre
tas medes 4ktirais'a suladaten_ditssalaredesnuojo400,01mrodo poriw
domar cot dito aparelho e ditar penedès laterais definindo tua *apego ft,
cholo) • Gspositivtuare Motor dite,perede M6yel es dita posigt nevado,
yoneknal, do :hotol .do pontos apresentados.

formado pelo parafuso-sem-fia e ' respectiva corás, a qual aciona a engrena
gem montada, em geral, selara mancais de rolamentos
Ponto n Q 1 do total de 4 pontos apresentados.
/4

O

e

10:
•

Fio. d.
e•
,

TERMO No 173.401 de 23 de setembro de 196.

20,121.

• •FIG.1

Fl

•

,ORM0 N 5 173.290 de "20 de setembro,de:1965
Requerente: . OFICINA . MECANICA RIM LTDA. - SIO PAUL)
, Privilegio de Invençào "APERFEIÇOAMENTOS EM ENCERADEIRAS'
EEIVINDICACOng

e Aperfeiçoamentos em enceradeiras,..,do tl-P9, 0 9rP ge l-9a.M ePto maall
41, - de multiplas 'ese'evaa l_caracter'izados_pel o fato de a_tausl_plaça de
• base, que tem. articulade_central . a , supormente o cabo,p.oulsipoedor,
ser provida inferiormente de 'tantos curtos eixos retilineps quantos fo
as ps.41vMS I .pOréM41..spçstos JAo • ortpgpnalmente .ao gano da,mesma,a04

Reauerente: PRDEHAUP DO BRASIL S/A. 1NdSTRIA DE VIATURAS - 810 PAULO
Privil4gio de Invençào UPERPET;OAMENTOS . RELATIVOS Á QUINTA-RODA EM UR§
QUES"
REIVINDICACumw.

1 - Aperfeiçoamentos relativos à quinta-roda em reboques, carfAted,
zodos por compreender uma chapa,inferior segura ao chassis do

rebog.tuuxua

anel inferior de mancai de esferas sObre a dita chapa inferior, OOM O
seu eixo central estendendo-se Verticalmenteíum anel superior do manca'
de esferas alinhado verticalmente cog o dito anel inferior o rotativo oro
tOrno de um, eiZo vertiCal relativamente ao mesmo ; , uma Ohapa. superior Sew
"gurt no dito. anel superior do mong ol de estu gai 114.0$4ORUA

4,0a

Quarta-feira

31

DIÁRIO OFICIAL

ffflO a 202, taE40,dleSEc entral 88tindoaddra* hOrigenteamtatntda Plat4
Adorna pivotOmente s4ortada Rale dito maneal para,rotação em. tOrne do
dito eima hgrizoNtal relativamente I.dia emips.supprier4 tendo a dita. .
paataferma,uma fenda para a ' eclocaedp,de.um, pind,giratOrlos e uma pártel
am nangç'na dita gatororma, estendenderse,asçardentementi por cima de.
Issa,gua a4orf£041 superior psra AMtaganto.com . 4 face frontal do ditem
:reboque para efetuir m,rotitg,R9 da, dita plataforma para smil condição em *e
fitmo gta ronda fica geral:cato alinhada coao •lzo 1ousituciinal do doo
reboou

Ponto ale/ do total. de 4 pitos; oPr000ntaelos.

Seção III)

Março de

Wiematoiteoas Mb"

1971 1299

tralortartatiera wheilN

.lo manos pareialmente, eird deis filite g e Instalada caluga osizelia
que oe filt,, apresenta% por tegWes, formas diterentedá oarootorã,
&adile-pela oomMum,to das seguintes partioduridadere

Y eivindioa-' se prioridade do goireepondelitepettleem
paitaao et âiepartigo ao atoutos da 4./emages fale de nono mag
sob ao 2 .40 141 xi3i.A.
" Woo.toil. 2 lentos apue:W.0st
".(
\
•

Álook,
einklikeiMmumno*

kn;'5

sf

6 "P

twaymim notamorii,

no,

dbr.-

de 1% de novembro aè 1965
Ite,querentei •EVRON RESEAROH CONPANr= m E.U.A.

IMO Ho 174.765

Privil4gto de Invençãe: PAPAREIXO PARA IiJETAR PLUfhOff EUTRO DE.FORMAÇOESI
CECI:50;0AS AT EAVESSADAd POREM PoÇo/a
;REIVINsicac024

a • • parelho para injetar fluidos em formaães ge014,1
dat ttraNdeadak por'um poçO, caracterizado por compreender uma peça tubu-/
lar que pode ger intreduzid'a io poço, uma série de .dispositivos de:vedação/
dietribu£doe pela peça tubular para isolar determinedas partes do tubo de I
, prokeçSo do poço, pasiaiens'mais estreitas ou mais reduzidas *colocadas elt :
Pegh s tubuIag peie cola‘boraregi com Os dispositivos dsvedação e formarem eo'
Itunleação independenie entre o interior da dita P eça tabulara cad a cilia das
Marte, isoladae g eleelonadaa no tubo de prOteção do poço, havendo em Cadaito
lia dag passagenimaiereduzidas movv glvala de ret'ençao fechando normalmen.
*e a pag aagem e impedindo o fluxe pOr . aqUSle ponto, cada uma das 'etnias i
da retenção reag indo a uma pterMinada diferença de pressão entre o,interigr
peça tubular e a parti isolada do tubo de ' proteção 'do poço do lado de.f.a.
da paga tubular; 'pára regular a PaSeiger5 . mais redigida*
•
Seivindiza.se a prioridade do eorrespondente'pedido'dd
peitado nes lietedos Vnidea'Sta América ,C1115..tie novembro do,.. 194.4 acb Ma* s,a

222mc d a 178.452 ae 5 do abril di 1966
Requerente; VICTORIO VERA nau, • ao'Iknej,
Privilegio de /avençãom m NOVA p /sP0sig0 abIODICIN
COMBOlare)
ROLAR *
REIV1IMICACtl72$
-

Nora disposiçiio arisca/ta is cortinas de sortilaia —

oaractericada por ter colocado

ms sentido vertical f NAWNHIL oo tetWb
bainhas , 'dua s ou mais molas de lgidna, uma otead41444,
oriforatto laterais a outra -ou outraa em parteo tUnOinato/ p ziod
ter, pelo monco duas das moiats, diepootas *de maneira que siao torato
nado envolvam-se livre ou fixamente num eixo fixo otatves
ao twanevorealmente Ma parte superior da janela out itindes
dee
indapendenta para amaine no momento neesaadriog é por to o"
mal provida de uma Iraste, *mov.:real cujas extremidades oreleneoe ao
aet•rale.e*, a fim de permitir a sua iixagro por meias aprowelatente
por ser provida, para retérço, de una ou. mais halita OU bal4bateElei
internadidrine colocadas' :transversalmente em altura cosveatentele
Ponto na 1 de 2 pontos apresentadeee

tida

em

Mlioyb

Pcnt V
. ,pa 1 do total de 10 pontós apresentados'.
04.

•

•

,

dueo Nk 179.602 do 28 de )(aio de 1966
ReqUerentet . casem MANUFACTURING depor .
Priv1.14gio de Invenção:

ddRa0 *0 177.920-de 17 de março d.196
Requerentes REPPENHAUSER X. O.

ALEMANHA

NriVildgle de luvengo; • PREMA 11H.L I CO IDAL *
REIVIND/CAOGES

1 - Prenea helicoidal, prdpria para tratar e, parti.-

gulariente, para prensar em foxaa'de g orai sateriali eint4tleoi /

*APERFEIÇOAMENTOS EM ESTRUTURA DE 04300

MAMO

EADORESu
azzglaurag •
1 Aperfeiçoamentos em estrutura de caçamba para britadoeSs dUS

, lue2

um britador de con dotado de uMA armação eircunferenoial l uma eagala

batia referida.artiação, uma cabeça e meios para girar a cabeça no istege9
da caçamba, caracterizados pelo fato de compreenderem meios para exercer to

preseã4 nes Partes de britado!, entre a armação e a peçamba$ çe aoolinopp

DIÁRIO OFICIAL
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O enbatitUtadOWIRMffidalao
lo .meftes membro tUbalar de Meneio 6U 6.t
e meio% para alimentar pre3a0
wiado intercalado entre partes do britador,
mombro e dessa toma exercer léTaaao ooAtra (10
um

de fluido ao interior asse
partes de britador localizadas entre A gata*, e A eaçambagi
Ponto nz 1 do t' otal de 15 pontos apre3entad004

1.• 1tKO101 179.69 0 ai

4.

20

tnn.--":"==443•Ini
'
="2‘12
o
corta
to tato C.S.
pelo= da rem; t=e3 do asa o subted03
Itx ponto teer.otIoro
d lia*/ otto*Ctontotto do custe!=znk 05iia e> c: ,
treno do moco lendo ANOO Catou do =2^4Eo o ponto ~teto C) 2.33;)
lut cato titceLoo do ottontopbt, COR len, ontrent; 6.O 1)O eenCOc c3b.or..t,
to leo cce
tu" da angDzEdi p it0 ponto tu:Mo do iitc p, t coup
roto
da lido
teA
dia-1401203
O
o
l eo deito
tonoita tattked do atbo,V.auto
do
ama"
laptan
opmetttnnusta
o
cem=
entendido
da
soa ~ato
cabo,
peto
do
:Corsa
doelidre%
cabo díantellta do tsuctotegto e oti,toscoda
eiva
traseiro de ousteatagUo t tina artleulaçto lidada ao ectrtma ceceado do
no trattivo d, out!matntio, soo oro, li g ada a aellogattot DOU dual
ertrome trealoo do ba go trovido tortlealroata pato teanoi lieddrOCCOtaCe$
O &MUI* de 0010. 11 A torga do olvettle do bt/tok
Ativioaito.no do nolWe cor nOomotío XottociodLintli:ortata.
ao sorrospondonto podido ~citado nnAtportitIo at Pttents, Cittoot
aldea ,de Jo;akee, Ade Er de 'Ido de 1,01 oop oP 49Mo:à
Ponto n o 1 do totkt do 12 pontoo aprotoutdoot

saio de 1966

querentes AgONID Inumo DE FREITAS MACIO
SsouRANÇA PAR . ",4"" ,b4 "w
de Xovionkos "SEGREDO Dg

ftintlfiÀ

A)11~1g
por
se
formar um cilindro (1) eirotb3d9 p. 4m* ovim
earsoterisào
yes, ima troa (9), depowlffla
ilsota um exatuetrioo ntorno (2) e :ato, por sua
as gom.
de disco" (4)! eu * gond* a boate
por
•be de UM °S.P.A0 w 0ombina4U
alimertaoío do motor.
ut (5) do registro (6) por onda sai a gasolina de
Ponto 0. 1 do total„de 3 pontes apresentados.
!O

...~/rev~~.~~4.

3/

Mano de 1971

(Seção 111)

:inEeSera
'3II

dREO c" 146.625 de 3. de tosereiro de 1963.
?avoante* CARLOS !LIEM Irra. OANUCATARINA
Priyilegio de.Invençãoe "CADEADO DE SÉCURANÇA . PARA AODAS DE SIC1MATAS
MOTOCICLETAE SIMILARZ3"..

% nn
L•n

MIYINDICAGVES

111~Mill

I . Cadeado de segurança para rodas de bicicletasootocicletad e 81

tilar" do tipo Com ramos Oiroulares ou em forma de Serradura que contem
Interhamento ferrcilho deslisante, provido da parte superior destinado ao

111p);7`

810jamento.do' smcanismo, com uma caixa e guia para chave, e caracterizado
pelo Sato . de a referida caixa ser provida superior e inferiormente co rft
laço ao eixo de entrada da chave, de orelhas convinientemen t e distribui-

dac e que constituem ' o segr;do da fechaduras
Ponto nz 1 do .totel de 4 pontos apresentados.

~vale

~2$ de a,

da

MAU de 1966

eacsor,Mbot 4002704.~3P10,1 CORPORITIon - E.U.A.
flaIaTama DE AELER140 PARA BALC2S ALONGADOS mALS
eriTaVitg dt
170DO goz o rio,

<'\

asmaroneug4

.1 ria Alatina de ' eMarragão . psea tas balão alongado mele leve do que o
c'
AV, 'artoterteado pow ome pluralidade de oahca dianteiron de Ilarvagão, lias wiforMemente a lugares @apagados na parte dianteira de balão e junta
Coe a ç rts distAnoia do bailo mil um peoto dianteiro de ligação, uma pluma
4 .1

Ci)

DAR:0 Wie€AL

tH),
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TÊNMO N P 180.550 de 15 de junho de 1966
Requerente: "FMC CORPORATION" -

TEaMd NO 87.585 de 2 de julho de 1956

Xrivilegio de Invenção* "APARéLRO PARA POÇOS"

Requerente: TOLEDO EiDLL2 COMPANY

REWINDICAOES:

1 - Aparkho para poços nnxs,eteriaaân por um elemento tubular interno
ene orgão externo montado no dito tubular interno, uma lingueta montada pelo
Orgão'externo com movimento transversalmente do dito tubular interno entre
uma posição projetada do orgão externo e uma posição retraida da dita posi.
ção projetada, e um mecanismo montado no tubular interno e intercomunicando
removivelmente a dita lingueta e dito orgào externo para reter' a dita lin gueto na dita posição'retraida.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado ta Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Ame'rica em 16 de Junho

4 1965 > sob n2 464.431.
'
Ponto 2 1 do total de 9 pontos apresentados:

Privilégio de Invenco: "APERFEIÇOAMENTOS EM cALCULADORES ELErRMNICJS"
RE'
1 - A perfeiçoamentos em calculadores eletrônicos para/
a computação do produto de tuasquantidades, polo menos,

UMA das Olaia reg-,
proaensada por 'oca série de puleaçUs em námero igual ao valor da quantidade, earaoteritados pelo fato . de compreender um primeiro gerador de pu1sa-

• C5es destinaco a corar uma N4rie de paleaçéeu dm voltagem, numericamente,
gual a um velor do algarioms d g p rimeira quantidade e a transmitir essas /
pulsãOss a um segundo ger,dor de palsaçEes destinado a gerar uma série
variante de prlsaqbes para ceda pulsaqio recebida do referido primeiro gere,
dor de pulse.Oes; e dispoeltivos de seleçôo intercalddas entre o referido /
segundo gerador de pulaaOss e um contador eletrOnico, dispositivos 'esses /
ajustáveia para transmitir ao contador, um nakero de pulaa0es de cada sí-,"
ri. invariante do pulsagties, selecirmado em conformidade com o valor de aio.
garismo da referida centra quantidade.
ReiVindica-se e p r io r idade dos ,or res pendantes pedidos:
depositados nos Estados Unidos da America em 1 de julho de 1955 4 28 de ,"
maio de 1956 sob nes 519.468 e 587.684, respectivamente.
Ponto n t 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO N9 141.529 de 27 de julho de 1962
Requerente: JOSEPH 308N LORANT - INGLATERRA
Privilegio de,Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS À BORRIF410 DE.
UQUIDOS"''
pEIVINDICACOES

1 - Um processo de aplicar um material espumado ft Uma superfiele,.
care ..>terimado por compreender> alimentar um material 1(quido, espumbel,a
uma mara contendo um material indutor da espuma, tendo atreves ale uma
plura'Idade de p assagens finas, tortuosas / alimentar, pelo menos, um fluk
do, incluindo

UM

gás,

por exemplo, ar, sob pressa° À- d'Amerd pira conPolle

o material liquido, esputdvel, atreves das dites paseagens para efetuar ja
MO Andança conttnua de íomento dos ditos fluidos para p pm:soar a espuwagU
d o material liquido, esputativel, mediante di gpergto a£ do sdé OOM0 1211
raLdede de bOIna g , e aplicar c líquido espumado: da cgmara, atrele, 410

de borrifagN Montado, .26b110 a auperfkleffiellet dit. 4,
guperdele#
A requerente reivindica a prioridade do 40,21181703tieretb perTM tine
a! teia na RepartigRO de l'atenteg da no4terra can de áullics 01961 e
15 de setembro de 1961, aob ba nPg . 27,292. e gus, mipectembtes
Pont .o'n° 1 do total de 19 pontos apregentadosf
di spordtivo

modo, aderir o

liquide .Çspundo

ái

ThWo Md 111.56e de 8 ,de adopto de 196x
Requerente MINI() YRAIT*8 9 , MO PAULO
eoielliste de Ieveugo: 0APMFOIÇODI1HTOIR1WAYre Rolmar

NIELLIMI."
z APiarancamlatO OflaawTE RoLaNTX eaeatteriaado

ia late'det Air Prffide O saneado retativo manua1. anexo paralela. toriton4
taImate :troo 4a .itate, isk *Ultra mata etimoda áti operador emula fr# p4/
(Mo 9,8 conatituído as Veta haat* eixo que tem o tca-aato de manivela dupla,
COMO iedd.fl *6 1 )7 e 7 , , (fig. 9), i; Salas extremidades te acham cada um
sis ntinide de piqueta *adiu qtts ia" liga dir.etanento por corroia ou cordel
(I, owtra eerre gpondente (I* a 11, fig. 'O, tsmb4m uma em ead g sx;
treeidada do eixo do ja do reéas 'inferioreg de eorren'a; *ima-manivela aeuill
le que sé acha Instalado atreves de vírías bainhas-mancais a éxiisiteleate.sx
tremoM Et suportes a Cavoucam sob uma es pícin cia mosinba.balao . (1, fig.9),
.•etreta e de comprimento levemente mais ;Int e./argurs da estante (6‘ figa)
apoiada pgos lados •xtreíos *Obre duas trevelsaa (2, parte, Sig. 9), uma dm
cada lado, se Acima, presas ao fundo oa atrás; nos respectivos laterais da es.
tanta (8, parte, fig. 7); p ara/elemento e Pouco abaixo doutas traVomeas, e./
cham-se mais Outras doas igualmente instaladas . (2, parte, fig.9), mas da cgda lado, marudidas adiante de ean9a1S, 4W Pa ra Sada p
ante O 10.10P~Tfla

1302 Quarta-feira 31 .

DIAF,

'** *Xtr*sidades dianteira, destes pares de raveseas, direito é •squerdo, 4.
. • 314- 10# por 012a VOZ interligaddas . justamente sob os cantos dianteiros da .me.
elinha-baleX o, cada par num segmento tubular como bocais verticais internamea
parafuso sem-fiel
te rosqueados para as correspondentes pontas superiores em
•
pernas para o pia apenas em duas dianteiras (8, parte, fig.

AL

PriVilegio de Invenção "CABEÇA DE POÇO DEIFICADO
REIVINDICAGOBS

por COMpreander Pm4
• . Um conjunto de cabeça de poço Caracterizado
carcaça tubular apresentado um furo e uma 'rsuperfUle cie . assentamento no Aio
to furo, uma suspensão de tubulação no dito furo e assentada.na dita suma •
ficie de assentamento, uma tubulação suportada pe/a dita suspensio.e:aprem
.

Ponto n o 1 do total de VII contos apresentados.

Março de 1971"

TERMO N o , )J46.514 de 29 de Janeiro de 196;
Requerente;' FMC'CORPORATION - E.U.A.

ele reapeitivas
;01 Por . final, do sob a moáinha, preso! a soUs bordos dianteiro e -trasoiro /
Itotorgmdos projetam - se para baixo ao menos triz alças suspensoras em V, uma/
em bainhas..
40 Me19 11! AN outras compreendendo a manivela, Vidas com vártices
*andai. para o referido eixo da ranivela (8, fig. 9).

,

(Seção

sentando uma parte projetada acima de respectiva suspensão, rogos provende
.
vedaçk. lermetica.entre a dita porção . projetada e a.dita Mongol, uai suga
pensão,dd tubulações . suportada no interior da dita zarçaoa por cima da dia
ta suspensão de . tubulação, e uma linha de tubUlaçãO suportada pela dita 11
suspensão de .tubulações.
A requerente reivindica a priOridado do . Oor. respoAdeno o pedip dopa

sitado na Repartição de Patentes dos Estados liados da America:. em 31 dO
janeiro sie 196?, sób n 0 170.090., .
Ponto . n2 1 do total de 6 pontos apresentados.
144

25a

2ea
140
30
13

22^

12

26
118

120

82
98

Ful.1

!IMO 10. 131.662 de 9 'de agosto de 1963
1Inttereute RUBENS GILBERT FINE W a $10 PAULO
NTO DE AÇXO CENTRIFUGA PROGRESSIVO
1**1#114ELO de Ienofiot #NOVO1COPLAME
REIVINDICICDES

80

Novo acoplamento de atolo centrifuga progrossiva, Um

expansiVois, ou seja, afast4veip • aproximil
lho Solidária* rotativame nte *as
partes
solidárias ao orgão ou meio rotativo/
10111 Usla.da outra, p endo ditas
ou
semelhante
que por sua vez 4 envolvida Por/
scitonatitel capsule, eilmpanola
solidário ao seio ou ergo/
Inweápeul g Omtcrna ou meio sorglhante, o qual 4

•lacoadOs
.Ponto ni 1 09,0 total de 3 pontos aProdontahre

-24

7A

líquido, eetteteri.

ialta0d 0 ecoo agente acoplador a fOrça centrifuga de um
anelar expansivel encerrado em
fade Por uo recipiente ou eilmara circular ou
oc pmt
ebY01Vid0 por ou e4poula, taapánula, cilindro ou semelhante feito

54

20

TERMO ES 159.992 . de 12 de junho de 1964
Bequerentet OLIN MATHIESON CHEMICAL CORPORATION .
Pri;iligio de Invençãov ePERMUTADOR DE'CALORg
REIVINDiCACDEB

1 . - UM processo para fabricar um dispositivo permutadoe

de calor de uma chapa composta soldada por Pressão formada de duas.superposm
tas chapas planas tendo um mod4lo de material obstativo de solda interposto
entre as referidas chapas, o referido m 'od4lo incluindo um par de paralelamea
te espaçadas fitas localizadas adjacente a bordas opostas da referida chapa/
composta e se estend nndo a uma borda transversal da referida cha pa mnna
ralilade do prOxiMamento espaçadas fitas aaparadas paralelas a referida bons
o par de fitas, o rafe.
da transveroal's ligadas ' em opostas extremidades
rido par de fitas o .pluralidade de fitas com iss. nindo ilhas livres do/
r A. fe4
regmriA0 material obstativo de solda, caracterizado pelas etapas do
dimento da chapa composta nas ilhas livres do material'obstativo de solda ett
bre una grande perole do seu comprimento para prover una pluralidade de ti -/
rawindividuais da chapa composta, H. rotação *as referidas tiras sabre uma/
grande porção do sol comprimento por aproximadamente 90 0 para dispor as refa
tidas tiras num plano substancialmente perpendicular ao plano da chapa com-1
peste, e depois C. formando um sistema de passagens internas dentro da chapa
composta correspondendo ao referido modllo'de material obstativo de soldai
Reivindica-se a prioridade do corres pondente Pedido de

positado nos Estados Unidos.da América em 12 de - junhode 1963 sob na
07440,
Ponto A G

3. ao

total de 11 pontos apresentAdOSe

•
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ZIVINDICAÇUS

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivos para enoVelar tión, do tipo
Ass colocam bobinas recíprocamentf
substítuiveis, caracterizados por compreenderem um membro de guia, fixad4

que Vem um ou mais fusos sebre os quais

sabre a cabeça do fuso que recebe a extremidade inferior da 'bobina, cuj,
diâmetro externo e práticamente igual, na sua parte maior, ao diametro
terno da bobina, e um meio de arraste, fixado sabre a Pente superior cb
extensão axial do fuso, colocado dentro ad bobina a uma altura de aproii.
madamente dois terços da sua base e capaz de arrastar a referida bobina.,
guando o fuso gira:
.•

Ponto ng 1 do to tal de 15 pontos apresentados,

711-

2gRMO Ng 155.525 de 19 de _dezembro de 1965
Requerente: HALCON -INTERNATIONAL, INC, - E.U.A.
Privilegio de Invencão: "PROCESSO QUÍMICO PARA 'A OXipAçãO DE HIDROCARRow;:
. TOS":
REIVINDICACtga

1 - Em um processo para a oxidação parcial em .celau ssq.sua me tadrojarbonetos com um gás contendo' oxigánio molecular na presença de um hl
drato inferior do ácido orto-berico onde a mistura da reação e manipulada
Para recuperar hidrocarbogrto não reagido e ' produtos de oxidação que ia
aluem álcool e onde o composto de boro á recuperado como, ácido orto-berl

co que e recirculado para a fase de reação de oxidação, o aperfeiçoamento
caracterizado por compreender a desidratação continua do dito,âcido orta
'berico recuperado em dois estágios a ácido meta-borico j a recirculação
a seguir, desse áltimo para a fase da reação de oxidação.
A requerente reivindica, á prioridade do correspondente pedido, d2
positado na Repetição de Patentes dos Estados Unidos da America, em 19 de
dezembro de 1962, sob o n g 245.858.

Privilégio de Invençío: " PROCESSO E APARELHO PARA

f'

IA

-0000D.

031

7

. .4.7rs

I

REIVINDICAOOES

faces laterais, caracterizadoe, o processo, pelo fato de, estando a

r14

,afflUr,

cdpsUla de lacre jd convenientemente aplicada, de maneira justa, s8
bre o oninot. 1F:oitavado da -vd1vu1a,_ proc' eder-ee o reviramento da

f31•
-O

-

-

-

.bor'ilti livre infe..--x daquela . eóbre a-. correepondente deste, mediante
.- tpt . eefOrço radial de proseio, de fora pare tientro, dietribnido

20,

ris
tal

tomamento por tóda a nua perimetria, aprisionando firme e entiv•Iii
mente o referido lacre. em tOrno do cabeçote da vdlvula.

a•Nninnte

o

t

.

54 -55
(147120474O.pg

Ponto n2 1 de-5 pontoe apresentado,.

77-

45
74Aço}s

Timo ro

ucluom DE VÁL-

VULAS DE BOTIJI0 DE GÁS "

•hotijio de gde, utilizando um tipo de lacre formado por pequena cdn
la priemdtica baxagonal, com altura ligeiramente maior que a do /
cabeçote aextavado usual daquela . vdlvula, e .pro vida-auperiormente /
de ;51i4 lingueta diagonal recortecT], -que se evtende por uma das . euae s

,o7n77-1777.ims

Aff..
44

Requerente: RLERALAR APARELHOS E SERVIÇOS-LTDA. - SIO PAULO

1 - Pro6esso e aprâlho para laeraçío de vd1vulas de

Ponto ng 1 do total de 6 ppntos apresentados.

..~.24 00A

TERMO Ni 162.672 do 16 de setembro de 1964

4.; tun51;

155.743 de 30 de dezembro de

1965.

Requerente: JUAN LEON WINKLER - SUIÇA

PriV11410 de X...nVengão: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS PARA ENOVELAR :
YIOS°.

Março de 1971

111)

1
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&atido, permancutasoate, cheio na proporçío de, pelo mamo, 20 a 34% ó,. 4'

.112X0 ** 159.989 dó 12 dó junho de 1964
ltequerent44 'IMANTO COhRARY = E.t.i.
Otriviligio do 'avença:rd P PROCTSSO ' PARA TUER UM MIO ELÁSTICO DE 1RANTT
ME

azivINDIcagnas
1 .-Processo para fazer um fio elii,vtico de grande voltee

de sreteráncia, ma pr: •rçâo de 50 a 75%.
Reivindica-se a prioridade do corraspondente pedida de-.
pnsltado na AlemanIr ia ah de junho de 1963 sob no V 24218 Ura/29a.
Ponto n # 1 do total de 6 pontos apresentado.

compreendendo os estágios de provar uma fonte de um f' ilamento •inztomérr.co /
4nrolado em uma embalagem de fip, prover oca fonte de, pelo nenos, um fila - /
Mento inelástico, alimentar o fio elastemérien através de uma aoa de estira
iam, impor tensão ao fio elastomérico na zona de astiragem vara distender o
dito filamento •lastomirica segundo uma taxa pré-determinada, e enrolar o 11
Uamento inelástico em volta do fio •lastomárico distendido para prottuir um/
tio elistico de grsUde volume, 'caracterizado pela rotaclo da dita embalagem/
da

fio a uma velocidade periférica pré-determinada, remoça* do filamento *lá",

'tico da embalagem de fio a uma velocidade de remoção pré-doterminada, • o /
eorrelaeionamonto das ditas velocidades com a natureza do filamento elastomí
Wieo • a tensão de embalagem do fio, de tal maneira que o filamento olastomí
Mie° abandone a embalagem segundo una trajet6ria substancialmente radial /
dita embalagomç.

Reivindiea-ae a prioridade do correspondentetedida depanado Aos Zataa0a Unidos da Amárica em 14 de junho de 1963 e 27 de novam.
/ore de 1963 lob n a s 287.910 • 's,26.601, respectivamente.
Wonto n o 1 do total de 5 pontos apresentado,.
•

28

23

TERNO N a 162,77E de 21 de setembro de 1964
• Requerantou INGERSOLL-RAND COMPANY - EX.UU.
Privilégio de Invençíot AMIBA CENTRUMA 4

22

,

REIVINDICAM

1 - Uma bomba cantrifuga para.bombear um veiculo de
bombeamento de liquido e sólidos caracterizada

pop

compreender uma

carcaça, um rotor rotativamente montado na barcaça para bombear o
dito veiculo de bombeamento, o rotor definindo coa a carcaça duais/
câmaras de bombeamento para receber o dito veiculo do'bombeamento/
em ladop opostos do rotor, diapositivos de admiiaâo aenociados com
as câmaras, de bombeamento para yadmitir o veiculo de bombeamanto /
pan câmara., de bombsmaento á baixas velocidadea de admiesão redu
zindo substancialmente, Oisee nodp, a ação abrasiva doe ditos edli
doe •6bre o reter, e dispositiís de descarga comunicandr-ae com /
as câmaras de Wombeamento para descarregar . o veiculo, de bomboamen
to.
Maivindica-ee prioridade do ,correspondente
depoeítado

Mito Wi 10.25/ d* 2,2 de junho de 19611.

Po.

Repartição de patentes doe Xotadas Unidoe da Amdrioa

, eob na 314.576.
do Porte, em 30 de setembro de 1963,
Ponto no 1 de 16 pontos apreesntadou.

**quarenta: MAZIWTE OIAMTONIUMAIKA N AO ma ALUDIU
DISPOSITIVO PARA A PRODUÇãO CONTINUA DX/
WIWiligi* te Iarems1O: Motim= 1
ENCAMPADO POR ENCALCAMINTO*
UM AIO ONDULADO oa

paTurnmectal

e Cl

comaa pa•

o

1 • Aromam para a produch continua da um fio ondula.
102 MealeamentO, ~imite o emprâgo de uma cámara de encal

dotada de doia recintos *aparado* e mediante a uniforme adução do /
em fio, ondulado, para fora da Câmara de CA
4 Me 7,10 111 remolgo do material
awromto

alternam dentro de um curto perimiu de tem
calote, a duas 'velocidades que ee
o 1110 fato de que o tio passa, primeiro, atravás de uma ;:on

40, caracterizad

de •ncalque e seguir, atravás da prOpria câmara /
4lia !Mito curta da alWara

ri-' rida gola, sujeitando-se a um atrito/
da mesma para atingir, em seguida
bem mais rédntido de encontro às par..

4ti *acalque, ampliada mit relação à

racinto de expansão obturad so . por uma válvula de contrcUe para ser por fim
~avido on pisado, por forma eonhecidi. ,. com uma velooidade, constantemente/
0.ternada ou modificada e dependente da po ' sição da referida,vlvula obturada
referido recinto de expansão
re 40 reilato dt aE2a4110k g pele r ate de oua o

FIG./

‘''.a . ,fca 31

C.WI(IA. (Seção 111)

TÉRMO . Na 164.995 de

2 de

dezembro de 1964

Requerente: STAMICARBON N. V. -

Privilégio de InVenc g o:

Março de 1971 130Ir

HOLANDA

PROCESSO 2 APARÉLHO . pARA

A DETERMINAM AUCONTROLE DA EELAÇãO RIDROXIDOt
WUDOCES DE WITRITS 4

TOMXTICA. E/OU
NiTRITO EM

REIVINDIOAÇOES

1 . 21. oceseo para a

determinção automdtica da relaoao hidrdmidot. niirito em'soluçEes de nitrito, caracterizado pelo
tato de que'u'a'amostra medida da solução a ' ser analisada é alimen
tada a um primeiro vaso de

titulação• e titulada automaticamente dos
soluço de deid; amido-sulfibFico até o Ponto de equivalencia
pH 5 ser alcançado, apds o que a soluço é automaticamente trens

TERMO N o 167.709 ds 10

ferida para um segundo vaso'de titulação, onde

Requerente: AZOAR() AG; . ALEMANHA.

eme

a amostra 4 aquecida
a 30-80 5 C; o pR é abaixado até 2, O- 3,5- pela adição, por exemplo
de doido sulfdrico diluído, e, ap6s ter decorrdido . um tempo de espe
pa de pelo Menos um minute, a mistura - de reação aulomdtica e lentamente titulada ainda com uma solução doida de amido-sulfdrico ou
'com uma eolução de nitrito, dependendo de Se a mistura de rees.ção coa
Um uma quantidade deficiente Ou um excesso áe doido amido-sulfdri

uo mar/lago A quantidade de nitrio, ma cuja: titulação a escolhe",
da Solução padrão e a do ponto final são determinadas voltamètrica-,
mente, depoie do que os resultadott da primeira.e segunda titeaçães
cão convertidos na relação hidrdxidot nitrito.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,d*.
pug nado na R epartição de Ptentes da Holanda ., em 2 de
de
k963$ sob no 301..241.
Ponte ne 1 de . 12 . ptintos apresentados,

de março de 1965

Privilegio de Invenção , "GUARNIÇXO ARTICULADA PÁRA ASS3NTOS, PARTICUMWW:
TM PARA ASSENTOS DE V2fCULOS MOTORIZADOS"
REIVINDICAOOM

1 Guarnição articulada'(ferragem) paz á assentos, parem/areie:gel'
pare;eesentos de vcdculos moorIzados; cujas parte w se achag ligadas ents*
si de maneira articulada e. fixiivel:m com.umadas criais i conjugado.
um els*
mente dd travamento firmemente).igado com a mesma, O COM 5 outra um Clettleja
te_de_trayamento. suivel, sendo que este.illilmo está acoplado CO; um dirao
dX
manobra que; na . Posição.destrayada e ODM msp aldar iriclinade para a'treok
' te, pode ser bloqueado por. meio de Orgãos de bloqdeamento eaaborantessdeci
tal maneira que iate bloqueamento seja . desfeito- c seja porsfyel novamentela
a engrenageg do s elementos de- travamento entre si; quando o e
spaldar ra.iss
.ar. a determingla s Posição de inclinação; caracterizada pèlo fato de que O
Orgao de, manobra,que.atua , S5bre . 9 elemento de trenamento mável„, apresentefts
um. primeiro (irgão de bloqueateento que, perto. do.fim . da osailago do-espao
dar par a.a_frente; .‘, agarrado por um.segundo Orgão dó bloqueámento arrasta
dó pala parte d aguarnição . cenjugada com o es p aldar durante á Osqlla0To pari
aj.rente,,sendo , asslm novamente libortedo ap6s a volta do espaldar a alistes
'inelingçío_primitiya; e,,einda;.pelo fato de que um.diipositivo'aeuMulador
aO umula4 r e g istra),'ng . oscilação . do espaldar paras frente, o-valor da pes.
eilação.e,eepara ai 6xgãos de bloqueamento ao chegar o espaldar kua'1d034
noção primitiva.
nealmente . a dep ositante reivindica a prioridade do correspondente
podido.depositsdo . na Repartição de ?atentes da Alemanha em 11 de :sargo 4e.
1964 sob 0 R 37.425 11/43c.
Ponto no 1 do total de 10 pontos apresentados,

igno n.347~ de z a.. feersire d. .196,
ff
EiquamatoksialarmAD CROULIOLà à mana&
,mlynEgie de TiVençais ie tt-açoesi miscazenzir.a Àcroximk
, h)

31RIYINDICACORS ,

1..,14-caçamba'm:eanicanente aelon4ve1 . em combinação
/
e getei dliPelitTo *arredada micanieamentio acionível, caracterizada pelofg:
da qee o gtade dis peitive . earrogader inclui: um membro 'que í móvel, em
el9nao ena, estrutura.anportepde encontro á, ó.** afastamento da, abortu.'
ip a .pte: eagaabi.pariaiestió te'material ao:interiol.:da pá-caçamba.
Reivindica...6e a prioridade do correspondente pedido de 3Ne4ee 4.7Xej1eterra em 27 de ag oetc.'de- 1964 oob ne 35115/64.
ágto AO à !kg. to,tg tif2.1 Pontes. aprese:liados

!ARMO N* 168.00 de. 14 de abril de 1965
cluerentet THE ESMAECE ELECTRIC AND ENGINEERING ;OMPANT- "AU*
-.1egic de Inv,-.dac "MECANISMO INDICADOR DE ESCALA Dikpaminilf
REIVTNU,CAÇOES
1. Um

mecanismo indicador de escala de PeeaReMs eleNeiltabonC

' 306 Quarta-feira 31
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DIÁRIO OFICIAL (SepPo III)

Março de .971

Ma p a cilindrico respensivo a carga tendo svcessivas serie circunferinci.

Ls de sinais, uma tela-visor e dispositivo pua seletivamente projetar iZent dos sinais de cada uma das series sobre o mesmo lugar na tela-visor
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depy
di.tedo.na àepartição de Patentes Árts Estados Unidos da America em 5 de ou.
SÀ?ro de 1964, sob n i . 401.292.
Ponto ni 1 CIO total de 9 pontos apresentados.
D,

Ite.10 Ne 169.440 de 5 de

de

Mai.

106!

Requerente: WALTER POPP = SIO PAULO

Privilegio de Invenção:

"MIWINA PÁRA SOCAR E PRÉ-DOBRAR SACOS COM ALIMEN=
TOS E OUTROS"
REIVINDICAÇORS

1 - MÁQUINA PÁRA SOCAR E PRÉ-DOBRAR SACOS COM ÁLTMEN-,
TOS E OUTROS, formado de uma base comum, porem caracterizado por ter mola g,
ta coluna (2), na qual se prende um canalizador (3) com dois fundos sáveis./
(4 e 5), alternadamente Movimentados por-um eixo (6), de forma que os gados
colocados sábre o primeiro fundo caem repentinamente sábre o segunde, • diig
te para uma plataforma rixa (7), socando o material ensacado.
Ponto n" 1 do total de 5 pontos apresentados.
20

fÉRMO Ia 169.238 de 27 de abril d.
Requerente: CLARK %QUIMO:NT COMPART

1965

E.U.A.

Privilegio de Invenção: "MECANISMO DE DIREZ:ION
REIVINDICACDIS

Um mecanismo de direção para um veiculo tendo uma/
%Maçã° ei uma rede dirigível montada na armação para- movimento articulado /
%Obre UM eixo de direção, caracterizado por compreender um suporte conotado
k armaçío, uma primeira roda eonatada 'a roda dirigível para associado moviMento articulado com a mesma, .uma segunda roda montada para rotação no refe
rido suporte no mesmo plano que a primeira roda, um membro de contrâle de /
dircgo conotado à referida segunda roda, e uma terceira roda montada para/
VetaçãO no referido Suporto no mesmo plano qui as primeira e segunda rodas,
ao referidas primeira, segunda e terceira rodas m;endó arranjadas a serem co
notadas por um flexível membro tensor de modo'que a rotação da segunda roda
rag4 a primeira roda girar numadireção oposta 1. direção de rotação da se-/
tunda roga e as primeira e segunda rodas arranjadas para serem conotadas al
bernadamento por UM aUfVel membro. tensor de Modo que a rotação da segunda
Udu, raça á primeira roda dirè na mesma direção que a segunda roda.
Reivindica-se a prioridade de correspondente pedido d2
pOgtado nos Estados Unidoá da America em 1 de junho de 196)4 sob n i 371.438.
Ponton a 1 do total de 4 pontos apresentados. •
1 .

FIG.

/j\
/6'

4

r
TERMO Ne 169.499'

/

L_

///- /

/ / / /

.7
de 7'de maio

de

1965

Requerente: RHEINSTAHL HENSCHEL AKTIENGESELLSOHAFT-ALEMANHA
gio de Invenção"ACIONAMENTO EM GRUPO DE DIVERSOS EIXOS NUM TRUQUE DE
UM VEr0ULO 'SUPRE TRILHOS"
REIVINDICAÇOES

1 - Acionamento em grupo de diversos eixos num truque de veiculo sabre trilhos, com máquina de acionamento disposta no suporte de ponte,cuja capacidade 4

transmitida, atreves de um eixo articulado encontrando-se-

no sentido longitudinal do veiculo; para dentro do truque, sendo que nisto
a inversão.domovimento de

giro do sentido de rotação em vs,lta de um eixo-

longitudinal para uni sentido :na volta de eixos transversais se processa ar
traves de engrenagens cOnicas; caracterizado pelo fato que a capacid ade

-

articulaào.(2), provindo do sunorte de ponte (1), 4
transmitida por um 'fpar de engrenagens retas (6), para um eixo (7) longitu
dinal assentado por baixo no quadro dd truque (2é), em cujas extremidadesse proceàsa a inversão do Movimento de giro de um sentido de rotação em volt.a,de eixos transversais atrav4s de engrenagens c4nicas (8 e 9 ) e ro,das de encontro (10 e 11), dando que niáto faz parte, ceda vez, de cada T.4

.transmItida pelo eixo

da de encontro (10-, respectivamente 11) um jOgo de oncrenagens de

redução
e distribuição, composto cada hm de engrenagens retas (12, 13,16;16, res
pe' ctiVamatte 14,15,18,19) , que tra:nexitem a capacidade . para os rodados de &
cionanento r (2)4 e ?5., respectivamente 26 e 27) ligados tntre si, sendo quenisto a ligação dos deis grupoe de rodados de acionarlento (24,25 e 26,27)entre si. processa através do eixo longitudinal (7). assentado no quadro da
t'ruque (28).

A requerente reivindica a'priorldade do correspondente pedido
16 de fevereiro de 1965, sob o n i U 55179 II/20b.

tentes alemã em

Ponto n a 1 do total de 5 ~tos enresentadoa.
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.'24111144 10 . 1.70.811, de 2e de, belho dd,19.59

Requerente. RAIZGITTER MAsCainax 1KrInnazsprIS-ORAF2 • AtIRá912,

de 3.
riet .31f0.116. dó

PAU de

1905

'Rep
. notei liaRBERt RUISOLPII PADS01816SE—.R

• 1910 PAULO

UT114to te IsWei1O1OPDMPOIRTIVO . DETE CTOR POR VIIRWIXOn

atiginUAQW
depooltIvo edttoter po Tarugo, oaranerioago par Oriproen.
41•1 iggelaenté a , oaroaga ou armagdo externa, nua fortsáo °ninaria°, peia
eitioe ini . putreí a tendo pelo íamos , ao Iam tetta's emjatterial &Boiante e
'paio foto • dae qual% na ItifeWon 'engasta-se centralmente a eatrendeedem
de na leiigo rio astiftito ~rente eldatico e /lesivo' .(ou entlo uma dolga
, 4114"11mini%), extendlão . centra/ o verticalmente por vara toda a altura Ca 40
iiiarea¡ia l .:dito o votlea/aenta per quase toda a altura qa eareaga, dito rio,
ovado portatior d ***polpa, 95554 ria,da\n4 bloco de ferro doe% 15 . sa
ema oleir esld srló , Ilvr e *Unice da um pequeno dlood :Milico de iosibato,
%to ut 1 do total de . 11 polpa ageontadodi
•

gh 4

Privil‘glo do ZuVengh "a4unut FLux0.442-aO1W
FIVINDIOACCES
•
•
!Ca INati1mRclutda SlOzO n eáet ora proviOt MAALTg ERJ,cl a hma Dla a a Paro
.p ara .um Z;mbjk
Sangrna mGirel sendo a ' configuração de ura cilindrO,bldrauliço
2...a7edidor.de arma combinado com a acionador, do to da urna do abrAL
4or da filma§ Caracterizada p02 se o gmbolcveda4or' . (7)„e1Ésti c0 ecirela.
ga
placa porta'-felrma.ellindrica (6),.de . mod o ijue, a . tensão do,jOgo de
para aw
ias 0.0) cera egyerior.4B i'orças elevadoras da;fermas c'scriciente
(8).
fOrma
'da,
r
a
abetu
.
n
dro
(6)
antes.da
llvlar de protelo o cili.
rinalmente'reiv3,mdica -se ayrioridade do corresponclente.Pediclo dem
citado na RepartiçãO,de Ntentesí.da Alemanha Ocidental em 8 de ciezembro
111,

(40

1904!....Sob R a Mrb5.402;
Fonte+ n a 1"do . total de 5 pontes apresentados.

mi

P

ze
•
1 7
deMO Na 161.519 de . 22 de julho de 19%6.
Zequerentes OOMISSARIAT A L'ENERGI2 . ATOMPIUB ^ FRANÇA
Triy flgio- de InvenC£0. N PROCESSO E APARELHO PARA RETIRAR AMOSTRAS.:.
OBSERVAg0 ATRAV2S DE TELEvIsX0*
REIVINDIOWIEE

1 -'Xtocesso que permite ráãrar , amostras a uma diettncia,que
xods ser grande, dentro as parede de um conduto °à canal' de qual -

MIL

W,1WOW,p

quernege transversal e de'eizo retilíneo ou no e . coM a ajuda de.
,Mma ferramenta de ataque, caracterizada por utilisar s umaparelho com,
;setor de acionamento inCorporado.e uma &mira de televieRo,tambim
Incorporada, 0 . comandai'kdistÁncia - do extsrior do citado oanai'*,
O funcionamento do .motor e da amara, bem como a posigo da ferra .

á

Santa de ataque e a'pressí0 com . que eeta'é aplicada contra s,vared
44 canal durante a retirada da'amostrao
,A,Xequerente reivindica a prioridade do correspondente pudid0
depositado na RepartioUo de Patentes da Franca, em 22 de julho de .

t

1965P -soblA 25.693o•
Nnt0 . 0 1 do total de lipontiurápreeentedos.

*MO RO 181.179 de 11 de João de .1914

230 Érxrenter ,
rrIvi

STAVATZR ORZNICAD CORRAM' • M.Tlál•

l1 0 de Iliv

eagfiet aAPARILMO RIU iráBRIORMIDOIPRIRRICNO

Rodo
1111M1/11~

x -6
o

4.?•,?;

• '•n40,,

Aparelho para *41;1c ! tecidos ciC01 ireFargo do fio% Oaraffae
asIzado por oispár de,duas molas contfauce de natal orado=

em espiral
maloo para austenti."-Iao /amando dolo treeboo paralelo; e opostos,
mios para tazer avan§ar os dois Cactos paralelos. e 28100 para traem
par os rios em voltaa helicoldale em volta do truaca paral:eloo
Sel as en movimento§ f.ormotto uta tecidos
roto nq L do total:de =pontos apreeentade*A.

FIG I
de
maio
ta.
1967.
21EM0•U9.505 de %e
/Requerentes' VBRALINDA 3.A.ENOERRARIA, INDUSTRIA r COMERCIO . 9:PARL0
od10 Industriali • I ORIGINAI MODELO Df . DISPogITIVO "RARA ACA:61diENtEi

fl

SUPERFId/EO".
RSIVINDICACtES

1 . . Original 'soai° do dispositivo paro acabamento de superticiele
caracterizado, por apresentar formatO - aproaimado do um revolver, tend4
o corpo de seccSo retangular, com extremidadOosterior chanfl : ada, de ou»
tie'se.salienta'um bico axial para aplica4o àa tUbulin go proveniente déta
Compress_J da ar, e na ei.vemidade °puta,' sendo pii7isto -um alargamento*,

que se prolonga para o alto.e recebe uma moega tronco -piramidal invertida
:alar g amento. áte_ P r ov.ido . de um p olengemento

rog o.2.1

de leagtici lgualmen• .

Março de 19,1
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Á;eiroular, com oridcio central para saLa 5.de prodntç a nas splicadoI
nu empunhador prismático
e
in&tralme nte oposto referida moega, previsto
épetan gular, inclinado para trás, de cujo lado interno salientaM-se iasbit
0), Igualmente prisagtico retangular, de acionamentO do mecanieno'inter.'
dilf e um prolongamento de apOio, disposto levemente inclinado,lógo abaixo
botWO acima mencionado, tudo Substancialmen t e cotio descri% • ilustrai
s nos desenhos anexos.
&ico ponto apresedbadó&

tante ti leu do ya truege de estrada do ferro, Caracterizado por compreendera

Âma mão franceai& montada no truauel una braçadeira de suspensão rotativamen,
te conectada' 1, dita dá() francesa; um conjunto de sapata-cabeça de freio rota.
'fixamente montado na dita braçadeira; Una alavanca de freio capar de girar /
na sa conte°, cn tatiamentG ventada ta dita Mão francesa; um dispositivo a..
pstador de X'olg a enalobandolMusal'o Jame nto rOtativamente 'montado na loxtremio..
dada inferior da dita alavanca, uma porca reguladora articulada no dito alo.
jamento, UM Parafuso regulador tendo uma extremidade conectada rotativamente.
ao dito conjunto e outra extremidade em •ngrasamento com a dita porca* um/
dispositivo dó £8rça montado na dita mio francesa a fio che girar a dita ala.
Vatea;'0 um dispositivo opeintvel em resposta ao movimento Zotativo da eleve
oR do freto a fim dó girar a porca e, portanto mover o rerarmeoresulador a!*:
XialMente em ;nuca da roda do truque.
Beivindloa-se a prioridade do derreaendente pedidó dem
Positadd Doa !atados Unidos da América em 31 de julho de 1961 só' n° 128,101
Ponto PP 1 do total de 6 pontos aproo.nk.doa&
is
"
••
oor

,

?,'4 n44

•

V

_
•

r1 7'1
)

ti 6.1
da Mato de 1965
g0 50 10.879 de.
BecJarentei PILKIXOTOU BROItERS LIMEM. INOLAVIRRA
oo.nuímos í FORWO5v
4le joi lÁgo d e Invenqloi UPERFRIÇOAMEATOS
amivINDIcacus,

1 - Um.fákno da tratamento térmico oompreendand6 usa
ele.iratura'de parede de cavidade formada por una variedade de divia8es arpa.

*1--

Wasb caracterizado por uma ou mais das diri gias espaçadas eerem remetida,
Mà
co peio menos uma superfície com um raveátimentO compreendendo um mate./
Wel. refratário para estabelecer uma camada abre aquela ~ardei* tond0 1

)

eme retletividado .aaperrio ia1 aupsrlor a eua capaoidado dó abs^ros c snpergl
421( 1 Â0 teMperatUraa operacionálál.
Reivindica-4w a prioridade do correspondente pedido 04,

patada Ink Inglaterra . en. , de maio de 156a 2ob n o 17082.
•Ponto. nA 1 do tOtal de 15 ooptot apresentados,

£~40 N g 151.352 da 5 do miro do 1964
.Einuerentet UNI! =KIT= - JAU°
erIviliaio de Mavenção: o 1110C3SS0 1,4114.

2IR 21:6?_45 CURSAS DT

RAION YI300s1 X UM APAR21,80 Dl PIAR !a
riso X0 PROCVsso
1 - Um processo para produzir fibra. de viemo*, na
factorizado pro compraemder a extruaio de uma T14001, oom um valor
gaza de pele monoa 60 • contendo 4-7 % em pâao de oolulese •om um
gréu de polimeriraçae de pela mailoa 500, • 3 -6 % tua 2;ao de tidróxi
do de 06di-, atravéo, de una fieira tendo pelo menos 10.000 oriffOi0a, WOIR yeloaidada linimr da fiação não superior a 10 Ta-

a 305
ra dentro de um banho de navio numa temperatura não superior
ds ácido oulféricop paio momo. I'
O, eontana * milía maio do que 30
do 'tu 80 g /1 ilfate d•
ao
maia
3,1 g/1 de aulfato de :imo e
pazeaism
da
vitooss
~sim
oxtruoada
através do banhe ati
a
addie;

ela se tornar capaz de romistir a um eatiramante do 150-350 %; a 11
150
'tirada ia acama do banho; a sujeição dal& um ',tiramento de
-350 i por medo de um par de r3lee zitandou dera do banho; oiroulg
ção

fi'..nponto qua de-,xcia o slgu”do

geu:',;.,:ão atinja a 65-5ft'
OM)0 tht 141.108 de 18 de julho de 1962

Reqyareutet ANSTED InUSTRIES /NCORPORATED
de, TnvençZot *FREIO AMTO-SUPICIENTV
3EMNDICA00EZ

Ug troio,de, satata para aplionio de uma fôrça frm-

;

e o magcm,.

nté eu* o seu. gau

do

ro

nua regeneração aa

um ',anho de égu.. guante.
kisludies-ao prioridade do serrespoodeste pedilo,d1
da mano de 1963
pos", _tato on Shua-td.:ão de patente, do
de
e 14.120 e 6
,
.
1...,•".4. 29 de ;paro de 1963, zot
17.311.
abril do J.963, e
Ponto n* 1 de 11 pontoe. a,,:_as,?o'nwdos.
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lERMO X* 158.522 de 17 de abril de :',!.64
Requerente' UNITED EUGINEERING ÁND POUDRY COMO? .
InvoneZot

Privilégio

I

1#1.11Zre

121821.110 PÁRA OUIAR URA11.
IVIIDICÂ CO

1 - Um aparilbo jr...." catar
durexte

time"

.,terial em tema da

e seu eurzo ao longo de uma trajetória praistermizada, *aram..

-terizade por ma par de rola tendo priaairan parte. para pelo

menos

parcialmente sustentar a tira e atonta partes lei:Vinda ogao•proJeOM
sa projesde alopata para ser acoplada por uma borda
- lora da diwoosta para mar ',copiada

. d$

tira e a oa

vela borda °tosta da tira limitar.t

daelocamento le.taral Cu tira.
Reivindica-a* prioridade do corrospondento

-130911-c4e ma
1963, sob

meto

Repartiaçío do ostentei da Inglatarra. ta 17 do abril doll

as '5024.

Ponto itt 1 de 9

5000

6

7

i.ttiao, &e

ontoe aorozontadoi.

p

'

1241

1,2y,

c6

4t. .

1.

X* 157.603 de 16 de marco d* 1964

Requarente: PREPÁRÁTION IXDUSTRIXLLE DE8 etrASUPTIBLES PRÁNÇÁ.
Priv114sio de Invencío PERXUTADOR (CUBA AMIMAR,
REIPINDIOntdij
1 - Permutador para tratamento de produtos s411.dos por gás, caractm
rimado pelo fato de que 4 constituído por una. cuba de paradas aio convir '

gentes, compreendendo esta cuba, para os produtos sólidos, ume alimanta -

pio situada na parte ..auperior da cuba, e nua saida .41tuada . na parte inf.
rior, e, para os gatas de tratamento pelo manos uma antrada situada na
part. inferior da cuba e confundida com a safda dos orodutoveOlidos, • uma imitiu situada na parte superior, ;sta a pontador compreendendo aa par
4-- 1 .cu1aridadea segnibtes tomadas conjuntamente 'ou em
combinações diyarsas:
l e ) A, allmettaçao doa produtoe sólidos fica disposta aengivelnento

+4', direita da safda dos produtos.

TBRMO X @ 159.318 a. 20 de mait ao 1964
Requerente:. MÁRIO 8/Á.

2e) Ás dimensões em corte da cuba, a quantidade dos produtos ont-rag.

'LUXEMBURGO

Yrivildgio de Invén0o; " Im pou/Ivo

DZ Aci014UmOo0 10 XX~IgiO

do dentro da cuba e a quantidade dos produtos saindo desta cuba,'Imao tais

RÁ A MANOBRA tos ~ODE rallaNg0 MOO

que a altura dos produtos lidos por baixo da alimentaçâo fica no mirim'
e ansivelmente igual ao duplo da
largura do montío do s produtos, .
3 0 ) A cuba tem a formada um corpo de reToluçio cuja eixo fica c.a.

,POSI208 oz BOUM UR& TURES OS TROW091
XE :DIVERSAS Cale g
RHIUNDICLOSES

tondido com o da caiba de evacuaçâosituade na safda do permutador.

4. 2 ) 1 alimentscío
,:

44 fIT

nor oalha

AM

- Ena toar de ~alagam de ditaram' areay ,e0p444
Volta

tre da cuba.
50) Diversos pereutadores ficam colocadosnuma disti -uicia igual da .

m..

tremidale de sarda da calha comum de. evacuaçío.
"inalaento a re q uerente reivindica a,prioridade do órrespondenta

pedido depositado na tbspariçio de etente* da ?rança em 19 de abril de
1963, sob m e 932.161.

Com um ~canina° para a manobra doe dra g o' de ~pio dee
Ce bobinam, o dito mcdanimao cosporiand0 na difforiiiyo
4latrador m4ve1, um dispomitive de colmado

doopio~

ge114114r -re

do dito weloter-refflettrà

dor, caraotarisado pele tato que Ils 4 ordbetancialmenie 009áit14~,

montante, deatinadoa 44i42,:i4oltio
violente a imobilizar dito aeleter-roplatieidor me uma ogoge
wzas poeigdme caraotaxatiotto.
por doia drgion nivelo de turco

aifi

único ponto apresentado

MMisludtoa-me prioridade do eorreipomdetze Mitiv,
poeitado na

:apartiode de

pateutooe balgm

Wit 1# 411.

£,TOWITIF 46:104

se" u l 43402:
.

-.Poeto mt 1 do 7 postou ~atados,
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21tgmo N" 159.5¢3 de 29 da maio a. 1964
Requerentet.SCRIAOR LOC& COMPILEI

TtRMO 115 158.502 a.'17 ai abril a. 1964
Requerente: SHWAYDrt BROTHERS, INC. n ER.UU.
MALAS PARA BAGAGEM
Wrivildgio de Invencão; * APERPEIÇOAMENTOS

El. UU.

7rivi1d g io de Invenção: " FECHADURA
.REIVINDICAÇOE0

CD-

MERCILL 0

1 - Uaa fechadura.caracterizada por oompreeender um mem

REIVIADICACCES

tr0 de montagem, um Piau rotativo no membro iS eantagem, uma maçaneta!
Oca montada no fuso'', se estendendo atraís da extremidade de tufo, a ma'

' 1 Aperfeiçoamentos em malae para bagagem comercial ir
saracterizadoa pelo fato de compreender:-

çaneta tendo uma abertura central, una unidade de tranqueta iiiposta/

dois envoltórioe côncavos opostoe, cada um apresentando uma parede es
perior, uma parede de fundo, parede. terminais • parede lateral:- uma

dentro da referida maçaneta, dispositiva para manter a unidade de traio
quota na Maçaneta e no fuso em alinha:Mento com a 1 referida abertura, •
dispositivo Controlado pela unidade de tranqueta para evitar relativa/
rotação entre o fumo • a unidade de 'montagem.
Reivindica-se prioridade do tiorrespondente pedido, dopo
datado na Repartição de patentee . do Mínio°, em 3 de julho de 1963, 'sob
O

no 72.863. Ponto O

armação famea ou de ranhura, tendo canais superior e terminai:: avan
çando em volta da borda parir:frisa de um envoltório e vinculados à mem
na, estando o canal superior distanciado para fora a partir doe oanmie
terminais; - apresentando esewarmação femea ranhura., de tapo • ter-.
minais, voltadas para uma direção opost j às paredes terminais e ao
tapo do mencionado um envoltório; - uma armação macho provida de canais de t6po, de fundo e terminais avançando em volta da borda perifi
rica do outro envoltório e vinsuladoe ao mesmo, eetaAdo o canal de tõ
po ou superior distanciado para fora a partir doe canais terminai.; n

1 de 10 pontoe acreeestados.-

apresentando a oitada armação macho manei/cias avançando de encontro/
à referida armação femea e adaptada. para encaixe na. citadas ranhur4
sendo ealiencia superior mais larga que as ganâncias terminais a fia
de proporcionar um recesso ao longo do tOpo da referida mala para ba n
'vigem; - e meios de dobradiça interarticulando as aenoionadas armaçaie

'no fundo da mala em apríço.
Ponto n5 1 de 1¢ pontos apresontadon.
"

e

12

2ÇRHO • N! 160.628 de 3 do . juIho.de 1964
RequerentesROBERTBOS CH G.m.b.R. - ALEMANHA
PrIellegio de Invenção "INSTALAÇãO DE LIMPADOR DE FSRA-BRISA PARA VEfCV

to

REIVINDICACOES.

r Inetalação de limpador de pira-brisa parayeiculos, equipada -

z

COM, Polo menos, uma palheta posta em movimento de vaivem por um motor
bem como com um conjuntor livremente manojável para o motor de acionamen

TERMO If! 163.531 de 19 de outubro de 1964

to que, em pelo menos uma posição põe o motor, em funcionamento para lin
pega continua, e em outra posição liga um dispositivo de interrupção de

Requerenter UNIVERSAL _OU PRODUCTS COMPANY n mur.
PriVildgio de Invenção: I APERFEIÇOAMENTO NA SEPARAM DE GABES DE PZ

funcionamento intermitente que, por sua vez, liga e ,desligaintermitenta
Mente o motor (limpeza internitente), caracterizada pe 'lo . 4to de que, co

RUIS! DE HIDROCÁRBONETOS PELA 1)ESTILA00 /

MO dispositivo -de , interrupção„ serve um . emissor , de :Impulsos compostos de
element os eletránicos„preferentemente . um multivibrador.,
Finalmentaa depositante . reivindica g prioridade'do . correspondente
pedido depositado na Repartição de patentes da Alemanha, em /4 de julho »
de 1963, , soko n5 B 72.531 II/63c,
Ponto sie 1 do total de 12 pontos apresentados.
691

77/

I

.<
J6 \
I

.
161
74
-15$

1

L.

10

riq .1

2

IR:=11
D2:0ES

1 - Aperfeiçoamento•na separação ho gdsee de pirdlise
da hidrocarbonston daidoe pela destilação fracionada e:fraçíes
vos e peeada'e, ditos dm compreendendo una quantidade menor de cos
pontoe de pseud¢-gaeolina de elevado ponto do ebulição, incluindo o*
•ntergioe de comprimir on dito. gôes atd prezei:o euperatmoefiriea
fazer passar Os gdoloa oomprimidoa,. como carga; para uma soma de dee-.
tilação, a qual opera com refluxo refrigerado, caracterizado por oos
preemdert primeiro, efetuar o contacto doe sie.s comr . imidoe, a una
temperatura acima da 'temperatura de formação de hidrato entro o TO.
por &Agua 4; hiirovarbonetoe levem ai contido., com um sorveste lienl
dO, =apreendendo um íleo@ poli-hidroxiisio que dontim de 2 - a.6 dts
ZOO de carbono; absorver= sorveste una porçie . pubetancial to dite
vap:r digua e compóstoa de pseudo-gasolina; fazer paaear os dee* /
de pirdliee, mug ia tratado., para 4 dita zona de destilação como es
pra mencionado, para, mediante isto, reduzir o afaimo a formação de
gelo e hiaratoni porção superior da zona de destilação e para abai
zar o ponto de borbulho do produto do fundo da =ema' e recuperar /
, do sorveste, assim p6ato em contacto, os, ditos compostos de peando n
.

• Reivindica-ea prioridade do corrempondent, pedido, deposi n
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gado na RepartiçãO de p.tontea doe Eweador Unidoa

da América do /ror=

te, em 18 de outubro.de 1963, aob n2 317.258.
Ponto n 2 1 da 12 pontos apreeentadoe.
fros
25

Cs_ C,

/29

-34

3'1\
pg
32-N.
30

f /7

1.g

Março de 1- 971 1A:r

-te rosqueada 0,paroialments lida ande 6 Mu g ida ma gama af
Ilatj
ção (7) que 4 strav.sesda poio terminal dO tubo (3) 1
o yor.estar
nado no oubo . (6)nma cinta anelar (8) para fixago20
recipiente dO
liquido, or per . ser a flangevainda, acoimas 0021 TM
outra tubo (.9)í
'saliente externamente, on6e .0fr4 .1744 :acurvamento; O 010 canal(10)
termina em orifício na' pavio interna ds . coneavidade 4a'f1an4o.(2)',
lendo, que os orifício. correspondentes Um canais (4) e (10),
o
peotivamente, ficam oomp1etaMent0 On141,447 difer00001 alriatIcE01
go centro da flano.
Pontç XI ae 4 pOnt00 apregintadOli
FIO

/1

i

I /4- .
ISY

3
TERMO N 2 161.393 de 24

de

Requerente: ELETRO SIROMA ]IDA.

"
I9\

março de 1964.
SX0 PAULO

Privilégio de Inveno: UPERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS À GRADE PRO
...,TETORA PARA XELIM' DE VENTILADOR".
REIVINDICAÇOES

1 — "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS I GRADE PROTETORA PARA EllI
CE DE VENTILADOR", caracterizado . por der a grade do ventilador provida
de duas porcas recantilhadas laterais onde se fira um suporte em forma
de "U" fixo por sua vez a uma base em"V" provida de pés em seus vérti
ces e no vértice oposto ao ventilador há uma argola horizontalmente ai
tuada.
". Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados.
4 Fig. ]
1
_et

1
. =0 A ll 167.348

de 19 de fevereiro de

965.7

, Requerente: SULZER . FRÉRES-SOCIETE ANONTME .MIÇA./
' P rivildgio de Invenção; INSTALAÇXO . DE REGdinI0 11(EtalÁTIOÀ./
ReivindicacOes:/

1 — Instalação de regulação pneumática, prápria poro apirtJ
relhos mistaradores de una ' inetalação de ar . condioi. onado oom . doie ca.e
naie, caracterizada . pelo fato de . que a quantidade de'er quente aduzi...

da ao aparelho mietarador é . 'dosada por um:6rgãO regulador; que 4 co.,
mandado . pelo . termostato . da-sala de atuação invertida por mei6. de tua./
motor auxiliar pneumático, 6, ainda pelo tato de'qne.a quantidade ad4
zida de ar frio é dosada por um segundo 6rgão regulador, qUe.4 comam.
dado pdr um regulador de diferença de Preesão, "de efeito invertido q
Influenciado pela quantidade total do ar micturado, por meio de um eis
gundo motor auxiliar pneumático, e, finalmengt , pelo fato de que 'os/

TERMO N2 163.637 de 22 de 'outubro de 1964
Requerente: EL p rexo AMANTE E PAULO PINTO Dl FONSECA — SIO PAULO
Privilégio ao Tavenção: . ^ NOVAS DISPOSIÇOES EM APARELHOS PARA APLI
' cem r DOSAGEM DE zionos DE imno PON
TO DE lásuLiao-•
REINTINDIelcUrs

Nova. diepoelçais em arar lhes para aplicação
dosagem de liqwdoe de baixo ponto 'de ebulição, caracterizado cacem
1—

oialmente por pa corpo cilindrico (1), r•aqueado externamente e pro
vido, inferiormente, com uma nano (2) escavada e fiStada externa
mente • com superfície interna wuperior dotada com uma série de seliewiaw (5) circulares • coneintricas, *atando encravado no corpo/
é
(1) um tubo (3) ohanfrado em forma do estilete e cujo canal (4)
ve

em forma de orificio dispoeto na flanpft, g endo que o corpo /

(1)

resqueado num cubo (6) dotado com abertura e:entrai parcialmea

dois 6rgãom reguladores em acham ligados aos motores de tal maneira 1
que 'antes 6r.gace estejam fechados quando não houver pressão nos enca,
namentos de pressão reguladora./
1.depoeitante reivindioa a prioridade do oorrespoJente ft
-, -medido depositado na Repartiaão de Patentesda Suíça, em 29 de Abrir
' da 1964, sob o n k 4.791/64./
. Ponto -nit 1 do total de 6 pontoe apresentadOed
is

_

,zr

i

3ffifilliLai
'

ll..

Ir 1..3
:. ,e ,,p,21 ii
_.-..

i

,,ge
WI:

20
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P.i '! IMMO . 11d 165.878 do 30 dê se moro de 1964
"- $',egUereitil rie CORPORATION . ma.
DE euNTROM P2 ACOPLANBNIV
,Ériv11451crao Invernão "APARRIA0
BEIVINDIc ,knaL4 .
-'' a +0 va aparelho de'll. ansfonIncia d• fluido caracterizeSN siar :ama
' Átni'a lite erna montada Para movimenp de e1eva4ão cave um eixo interno g
' ovimento de e1eVI100-em
tilisS:lina' ík'tiorna .mOntada rim ).anca Jaitsmna.ara m
,
uma
acoplaMenu.,
a
dispositivo
ligando o acopla,
M'eiSO° 11 lanqa interna '
Ciento à tanga externa para movimento articulada. sabre um eixo externo . SR
atencialmente pafalelo ao eixo interno, condutos de fltddos estendidos.
gonsitudinalmente da referida langa e ligados ao acoplamento, diapOditij
\ +os para controlar a postura do acoplamento compreendendo um interno..
eixo interno e fixado centra mo.
' ombro de oontrOle montado adjacente ao
•
eixo
Interno,
um
membro
de
contrOle intermedikt!'.,monte.
' ;!lento abre o
Conedo
articulada,
o mombro de contrOle
b:o numa das Unges adjacente a .
cabóllextvel
Int
guiado Pelo tatarida n
, •xterno ligado ao acoplamento.,e

1

Stambro intermediírlo a tendo extremidades interna e isterna.resPectivameb
, %O eo.etadas aos mesbrós de contr810 interno e externa
&requerente reivindica, a pribridade Ao correspondente pedido,
tOpOsitado na Repartigío de Patentes . dos listados 'Unidos da Asseri" em.\

TIMO. Na 171.102 de 9 de Juin° de 1965
Requerente; SOCIRT AROXYMB kNDRt CITROEN , . PRANtjp.
Privilolsio 'de ,. InvençO° "APARFBIGOANONTOS EM DISTRIBUIDOR PARA FRMIOS
DRÁULICOS DB VEICULOS .12.1 GERAI
.

3BIVINDIOÀODEQ

1 .'Agerfeiçoamontos em distribuidor para freios hidrOulicon de e.
'vefcvlos cai geral, entre uma fonte fornecedora de lianidà -Sob+
pressío • pelo menos um dos'ollindros do freios, compreendendo uma gare.
ta sável,-aciOnada pelo Pedal do freio, a um piatgo colocado numa iutzaráb
no corpo no distribuidor. e . vmstituindo, em conjunto, com esta, tUll dispa
altivo de amorteoSdor as ribrag ge; da gaveta, caracterizado pelo fato da
o -pisti0 . (25) acha-se Montado, em separado da gaveta 14, na referida d.
mára 22, e pelo fato.de queq • sob a aggo-de uma mola 26, Sete acha-se prol
gado contra o fundo da amara e contra o orifício do alargamento (13) IVA.'
qual desloca-se a _gaveta sendo gps esta sOmente bate contra o uistio te
•
amortecedor no fim de seu percurso_ na posiggo dffrenagew
à reesoromm ralvisdia lua prioridade do correspondente Pedido.deS09
citada na RaP,ati4go.de Patentes Franges* ea 22.7.614 sob na 982.601.
Pontona 1 do"total dó 4 pontos apresentados. •

' Lj, de janeiro de 1964 sob n0u338.682.
Ponto na 1 do total de 1-1. pontos apresentaaos•

13

_
TERMO Mo , 312.795 de 1 de estambre de •
Requerente' DRUAROSCO & Cit.. ao piou
de Invenogo "JUNO. BRVICREUAli PARÁ INCANINENtOr
t REIVINDIUCOM

NI da adoto de 1965
4 ¡!06, ri 37g 420 O
11.7x;bz
;do
mi!'alto* maiô Np:" :cot muco e
NOMIANDÁMXIMná DUAMOULAGIWOM 1/Unia Dá NA
INI tysgslo'40 ~ao

.41

-

3. . Juiza r. .!versora ~motorizada pe ger . çonstituida.por dois Reg
Mantos ou seni-pegas tubulares com tormato .desotevelo..de 900 , dimoatme
uma *a opoeigío i outra suscetiveis de girar . ana~a.códa usa sei um.
lado de um elemento de redagào de.formato.dOPlanante trowns-sístas, dl
tas semi-pegas sendo proyidas da .prglonginautqa tOulares. later ais e fie.
cando'mantidas em posigio por intermedio de . uma iarra.sentral mija@ em .
tremidades, ultrapassando esses prolongamentos,,ago.onvolvido p . por mola,
espirais • ao fixam s csbegotes ararrachAvels aos ditos prolon gamentos à
laterais daesemi-mas.
Ponto•n2 1 do total me

É

pontos apreeentacos.

NUSUIDUL"
lti DICULAGEMACt TIMM DM OMO', c~'
IiidaÃoa melo tato de latoralUanto apelo lado Gatuno a doara do dailj
delomooóan
$i aposenta* por um conduto paralelo oujah extroaidadia
lg gasi lafociom a empinou da dita daaCa roopeotiyaaautg(
, Onto rie / do *dal do 6 gogtos aproaontos",
',...*ORETICIÇOR IWTOO
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