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Reconsideração de despacho
Jacob Bartholomeu Minatti (no pedido de reconsideração do deápacho
que arquivou a pat. PI térmo número 162.769). - Defiro o pedido.
Ind. e !Com. Dambroz 5. A, (no
pedido de reconsideração do despacho
que arquivou o pot. PI Urino número 171.825) . - Defiro o. pedido. "' .
Max LoWenstein 8. A. Fábrica.
Aliança de Artefatos de Metais (no
pedido de reconsiderae5o do despacho
que arquivou a pa.t. PI térmo número 179.211i . - Defiro o pedido.

Diversos
Premo. Preservação de Madeiras
S. A. (titular da marca Sal de Wolman Uar registro no 260.935) , - De
acôrdo com os pronunciamentee dos
autos, não conheço da petição assinada por Brunner & Co. Limited por
- falta do mandato, bem como, não
conlieco do pedido de" desistência e
cancelamento do registro, por não estar firmada ror Wolmam G.m•hra,
por estar a marca ainda registrada
eira nome de Prema Preseiveção de
Madeiras S. A.
T. Lopes & Cia. (impu gnante da
marca Solimões têrmo 461.731)
A desp eito do pronunciamento favorável da Procuradoria, indefiro o
pedido de impugnação, por não condderar suficiente a prova de uso anterior. tanto mais que se trata de
marca destire d a a distin guir "corre",
cujo contrôle de comercialização é
exercido Pelo 'O- o-fitei-o Brasileiro do
Café, único órg ão. portanto. habilitado a fornecer documento comproliatorio do uso.•
Tecnoprint Gráfica 8. A. (impug,nante da marca T Tecnoprint têrmo
507.123) -- Indefiro o pedido.
Cimen Comércio de Cimento e Ferro Ltda. (no recurso interposto- ao
indefeeir-^d to da morra Cimem tèrmo 641.475). - Arqui ve-se a petição.

SECRETARI;. DE !o"
Expediente de 14 de abril de 1971

Notificação
Depois de decorrido o prazio de 60
dias, a partir da presen‘e data, para
recurso ou' impugnação, e se nenhum
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No 688.056 - Branma -- Companhia Cervejaria Brahnia
CI. 44.
- A proteção não tem relação com
a atividode do requerente. Indefiro
o pedido de rejiOtro.
No 698.046 --- Brasitex Poloncr
interessado do mesmo se valer, ficam
A proteção reivindieada não tem
notificados os requerentes abaixo relação com a ativick,cle do regue, Brasitex Polimer Indústrias Qiiimieits
mencionados para comparecer a êste , rente. • Indefiro o pedido do. regis- S. A. - Cl. 42. - • A -proteção Tlã9
tem relação com a atividad , do leDepartamento, a fim de efetuarem o i tro•
No 664.778 --o A Gaivota -- An-• querente. Indefiro o pedido de re
pagamento da taxa final, dentro do
prazo de 60 dias, contados da date gelina Ginotti Cl. 41. - À pro- istro.
em que tiver expirado :Anele prazo tecião reivindicado não tem relação. No 698.050 -- Brasitex 1'611111er
com a : atividade do requerente. In- Brasitex Polimer Indústrias Quimide recurso:
defiro o pedido de re.gastro,
cas S. A.
Cl. 49.
A proieção
Marcas deferidas
No 664.850 - "A I" Argos In- não tem relação com a atividade do
dustrial S. A. - el. 49. - A pro- requerente. Indefiro o pelido tl u N 9 619.362 - -Shinkolite teção reivindicado não tem relação gistro.
Rayon Co. Ltda. - Cl. 28. com a atividade do requerente. In882.383 - Traneho-ma - Trans-Registre-se.
defiro o pedido de registro
forma Ltda. - Cl. 21. - A proteN9 666.851 - Borclon Frigorifico ção não tem relação roma a atividade
N9 661.683 - Sykanol - Dela v
-dagDeutschHyriwkG Borclon S. A. - Cl. 38. - A pro- do requerenie. Indefiro o pedido de
- cl. 28. - Registre-se na clas- tecão reivindicado não tem• relação registro.
com a atividade do reeuerente. Inse 28.
N9 528.827 - Constructi •-No 691.242 - Flogotisol ••- Zambon defiro o pedido de registro.
N 9 670.454 - "A" -- Indústrias tyucta Construções Gerais Ltda.
Laboratórios Farm
,tiCOS S. A.
Indefiro em face do arVillares S. A. - Cl. 43. - A pro- Cl. 16.
Cl. 3. - Registre-se.
teção reivindicado não tem felacão tipo '76 no 15 do CPI.
No 550.885 - Tati Tati Armacom a atividade do requerrente. InMarcas .indeferidas
rinhos e Novidades Ltda. - Cl. -12.
defiro o pedido de registro.
•
Indefiro em face do art. 76 nuNo 557.668 - Polim - Companhia N9 671.402 - Dandy - Dandy Ma- -•
mero . 15 do CPI.
Anónima Toddy Venezolana -- ci gazin Ltda. - Cl. 38. --- . A proteção
.1/4I" 578 217 peeireoe - - Pavinem
46. - Indefiro em face do registro reivindicada p ão tem relacão com a
280.016. marca Limpolltn. em vigor, citivictacie do reouerente. Indefiro o Pavimenta cão Impermeab i liza ção e
pedido
de
registro.
para a mesma classe e ertigo de terMáquinas Ltda. - Cl. 13. --- Indeceiros.
N9 671.812 - "E M .E " •- EME firo em fece do art. 76, no 135 do
N9 515.504 -- Frlmisa Frigorí- Eq uipamentos Metálicos inciiistriai.: CPI.
No 600.082 - 1:tubinho
ficos M. Gerais S. A. - Cl. 20. - Ltda. - Cl. 50. - A proteção reiliobriea
A proteção reivindicado não tem te- vindicado não tem relanão com a ati- de Esquadrias e Nfóveia Riebinlio
bicão com a atividade do requerente vidade do requerente. Inclefire o pe.- ir Stade - Cl. 16. - - Indeti ro cori
- Indefiro o pedido de registro.
face do art. 76 no 15 do CPI,
dido de registro.
N" 672.318 - Ibate lbate A.
NY 804.316
No 652.430 - Artpen - Artur
An:n-cex Eberharcit S. A. Indústrias Reuni- Agrícola e Pecuária - Cl. 38. - A Arcor Ind. e Com. Dolo. - • Cl. 1
proteção reivindicada não tem cela- - Indefiro em foce co ar'. 76 nádas - Cl. 38 - A Profor^o
dicada não tem relação com a ati- cão com a atividade do requerente mero 15 de CPI
vidade do reonerente .1'11de.. .firo c Indefiro o pedido de rcaistro.
N" 609.242 pedido de registro.
N9 674.416 - Armour Frigorí- ti hl tacos de Alta PesiAt;e1c1-1 Leda
No 661.717 - Rainha do Algodão fico Armour do Brasil S. A. - Cl. - Cl 5 - Inilefilo em face do :li- Alcântara Machado Comércio e 44. - A proteção reivindicado não tigo 76 n o 15 do CPI.
Emoreendimetnos Ltda. -- Cf. 32. tem relação com a atividade do reNo 611.307
Velava) -- Mentira- A protecão reivindicado não tem a querente. Indef i ro o redido de ratura e Malhario Velaseo Inci Coal.
atividade do reouerente. Indefiro o giscro.
Lida. - Cl. 37, - Ind e firo ellt loca
pedido de registro.
N9 675.035 - Velnac - Cia. Na- do iirt. 76 n" 15 5do CPI.
cional
de
Veludo
CI.
42.
-A
N9 663.358 - Brastemo -- -BrasNo 618.596
Tonello
Metalurmotor S. A. Empreendimetnos e p roteção. reivindicado não tem rolaTonello - Cl. 5, incom a atividade do- requerente.
Participações - Cl. 43. -- A prote- cão
defiro em- face do art. 7E1 no 15 do
eão reivindicado n5") tem relacão Indefiro o pedido de , registro.
com a atividade do requerente. In- No 675.042 -- Velnac -• Cia. Na- CPT.
No 619.513 - 013 - GB Eneenliadefiro o pedido de registro.
cional de- Veludos - Cl. 43. - A
N9 663.365 - Brastem p - Bras- proteção reivindicado não tem rela- ria Ind. a Com. Ltaa.
motor S. A. Empreendimentos e ção com a atividade do requerente. 7;defirn em face do art. 76 o 15
do CPT.
Participações - Cl. 38. - A prote- Inclenro o pedido de regi: cro.
ção reivindicado não tem rellação
N9 676.445 - Acovenn • - Acovena No 625.s52 -• Dion,, - Dia nc Mecom a 'atividade do re querente. In- S. A. Auto Comércio de Veículos Na- to bi reica Lt
da. .- 16. 1.1-1,1edefiro o pedido de registro.
cionais - Cl. 50. - A proteção rei- f P- , 40 ena face
do art. 76 no 15 do
vindicado
não
tem
relaeão
com
a
atiNo 663.515 - Andromaco
Lobo- vidade do req
uerente.
Tridefiro
o
ee.-"R31.
ratóriós Andrômaco S. A. - Cl. 14.
Setofer •-- Sociecin le
- A proteção reivindicado não tem clido de registro.
• .oica de Artefatos de Forro SotefeiN o 687.784 - Aresta - Empraza. r te- - Cl. 5. - indefiro em inei
relação com a atividade do requerente: Indefiro o pedido de regis- Técnica Construtora- Aresta Ltda. - o ert. 76 n 9 15 do CPr.
Cl. -44. -.A proteção rito tem telatro.
N9 663.525 -LAS A- Labora- cão com a atividade do requerente. e N9 631.191 - Jóia -- Tó1 . Calcado:.
&Sisas Ltda. - Cl. 35. - indetórios Andrornaco 8. A. - Cl, 14. Indefiro o pedido de re gistro.
• firo em face de art. 76. n o 15 do CPI.
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• V. enlettrenté das .repartzçOeit . •
-icas, destiartdo à iniblicagão,
recebido na Seção de •COntliOes • até às 17 horas O atenmito do publicor péla SeÇão de
ledo será. de 12 às 18 horas'.
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. 1PReNSA NIAGOONIAL
DEP,ARTAMENTQ DE .11I+4
1

•
1.
ALBERTO DE" BRÉTTO 'PEREIRA

Os oaginats para publicaçao,
da mente Gutenticados, deverão
latilografados diretamente, em
CHEFE CA ass.çÂo DE nisdkaçÃo
'-ço dois, em papel acetinado 'CHEFE DO •nniviço DE PUBLICAÇaEli
tperganzinhado, medindo 22433 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
ímetros, sem emendas ou ra!s que dificultem a sua com:nulo, em especial quando conDIÁR IO OFICIAL
rem tabelas
saçAo
ír-ào adims tides copias ent tinta
e indclérel, a critério do

Ilioçio dm pubilcidene do expediente do Depertannanto
Nacional de Propriedade Onda...trio,' de -141P1stErte
Ind4strla e do ~Areie

As tecla maeões pertinentes
•_ateria iLiribuida, nos casos de
ou omisso. serão encaminhapor asar:to, à Seção de Redaaté (j , , ,,to dia útil subsente o nilieocdo

isno , siast las oficinas do Deparlemento de i mprensa Weiciona
BRASKIA

) As assi , laturas serao toma110 D I IV O transporte por

aérea Sl'at contratado sepdralente rol! a Delegacia da Em-

50 Brosiir'ira de Correios e Teátos eN1 Brasi l ia Esta poderd
-!ncarr ci. r tombem de encamiir o p :;i.Ho de assinatu,a ao
N Ne.t riNo o assinante dl: rd ao DIN o pedido de assi.ura e o p.viciniciito do valor
resnondc... t e. àa iorma do item
vinte '
n A rcLiassa da velares para
~tura, toa será acompanhada
,saldiaa'a)ra l as quanto à sua
feita sdmente por

1

:
cheque ou vaie postal, em mor
do Tesoureiro do Departamento deImprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da pelegacia Regional da Einprese
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
•

,N4

.

(

effl.M4.44.~.....

•Iffiall•n

6) No caso de porte aereo .vera
localidade- não servida por esSe
meio de transporte, a Delegacia'
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasiiia
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
cattras vias, independentemente ae
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correíts s
Telégrafos em Brasira reserva-se
o direita de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes

8) Os prazos da wincitura 'poderão ser semestral Ou anual e se
'FiliNCIONáLIOS
Et£PARTIÇÕES R PARTICULARES
ini ciarão sempre no primeiro dia
útil do m'ès subseqilente O pedida
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
• • 4 • • • Cr$ 30,00 i Semestre
Semestre
semestral ou anual O prato chis,
• • • • • Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior e sóCr$ 60,00 1 Ano
Ano
•
mente anual e não hal erá transExterior
exterior
porte p, or via aérea
Cv$ 50,00
.....
..... Cr$ 65,001Ano
Ano 4
9) A renciutatio dei'e'r-1 ser solicitada com anteceüeleirt de 30
PORTE AE REO
dias do vencimento da rashatiura
e do porte aéreo Verwidos„serdo
Cr$
29440
Anual
..,
1
102,00
Cr$
Semestral
i
17,00
Cr$
Mensal ..
ASSINATURAS,

•

•

,.• •

NOIWERO AVULSO
- O ¡..,:ea do número avulso figura na última página de cada
exemplar
0,01,
- O preço do exemplar atrasado serd acrescido de Cr$
'interIcres
anos
de
ano
se
0,01
gr/
Cr$
e
de
te do mesmo ano,
tninNI,AMI

••••nn•••44•ff/e•n•in

suspensos independenteme,ite de
aviso-prévio

10) Para receberem os suplenienws às edições dos aror:os ali1 Cieis, 03 assinantfm deverão
no ,, ato da assinatura.

•
611.551
- Farmácia Regina Li-, piares com exclusão de confetes e
N
9
ro
em
i
-- Indef
40 632.124 -- Siderúr gica Soma tarai La'.ax - Cl.9 3.
J nt. 96 § ! serpentinas.
mitada..
Cumpra
15
rio
CPI.
A. ;:cirala -- Cl. 5. - Indefiro! face do art. 76 ri
N 9 690.535 - Fábrica de Cerveja
No 696.983 - Diada.),.a -, Fundi- I N9 646.580 - Vieira de Andrade. &I Nova Olinda Ltda. - Diacrirnina
face do art. 76 o 15 do CPI.
Cia.
Ltda.
Cumpra
o
art.
96
§
59.!
ç3.o Diadema Ltda. - 5. -- In-.
em novos examainrea
4-' 6a2.tia4 Franasa Funcilaão', deliro em face d oart. 76 n 9 ". 55 do, N9 598.613 - Cia Swit do Brasil, artigos
N9 693.498 - Total Imi).3rt;;(;áJ e
S.
A.
Cumpra
o
art.
76
1
5'.
i
ecinica Faamsa Ltda. -- Cl. 5. I CPI.
I
N9 625.092 - António Argusto Par- E:zrortry•e".o Ltda. - Apraar tn cxemi. r.d.c.lao em face do 'art. 76 n o 15
N o 29C-523 - Broncocilin - Labol reira Filiro. - Aprescate exemplaraal Pla)cs na alásse 38, com exclusão de
cPI.
3.1111 Leite S. A. -- Cl. 3. com exclusão 'de abrasivos sintéticos, • i-apiessos em geral e fali-linhar
ratórios
Repicai -- Rezina - Indefiro em face do ri-‘aistro nú- cera sintética, cola .in i ética. esmalte,: N' 659.5S5 - Ca s a .1,a rita Loari
634•ra'a3
rnarmhos Ltda. - Ci 12. -- In- mero 407.051, , para .maraa, classe luído, para freios,,lacas,
.Ferra rr ens Ltda. - Preite çie elatini as ti15 do e produto lana] em nome da tz.cairaa
o em lace do art. 76
re al mentos em face rio aarcelimanto •
vernizes.
er
em vigor.
Sivel t-.o1'n 643.803 - Vilco S A. Pre636.125 - Sivel
No 524.061 --- Petit Cologne - José
N9 685.150 - Ceralclo Majela Nocicda de Vendaa Em- lVf_aria S'Iles - Cl. 18. --- Indefiro s"atos Químicos - Anu:a:toe noves. ^neira.
- Apresente flocos exe rniiireendimentos Ltda. - Cl. 32. - face ao disposto no n 9 2 ao 14 doi exemplares com atiqaa'as coladas
sem referência a marca gienérica dia- I res reivindic a ndo artPeris de lima ró
defiro cri taca do art 16 n o 155 do art. 76 do CPI.
ela rSe _
criminando os artigos.
•
N9 696.748 - Sociedade de AbasCumpra o art. 76. bem como Sua
et)O.Sd EeliN" 637.243 -- Coasit
No 646.483 - Marmar Salomão 'caimento Brasília - Aarvienie
inclusão no CGC:
i'ara Cem lida. Cl. 13.
xemplaa
ne
os
Mussa. - Date e assi
novos exemnlares em nria só classe
Indefiro ain face do ara. 16 núNo 630.473 -- Produtos Químicos res de fls. 3-5.
anil os arti a-os, diccriminador.
a' s o 15 do 'PI.
e Farmao3uticos EMS Ltda.
406.775
Kelloag
Company
-N9
681
ã79
Adalfomer
Irdástrias
la1.
?
Discrimine
os
artigos
e
cumpra.
os
;A)
Exigências
N" 637 .
S. A.
arts. 81 e 162 da CPI.
Ildor p •de Ca.- , e eirn de Materiais de Químicas
579.825
Proam!alito
Figueire417.459
Prospec
S.
A.
GeoN9
N9
N 4' 624.064 - Jo g é maria saltas. -,nstração • Ltcia. - Cl. 16 ---- In-- do Ind. e Com. S. A.
logia Prospecções e .Aerofotograrne- Promova a transferência do depósito
firo em face do ,uit, 76 n 9 15 do
N9 583.114 - Visã) Equipamentos isria S A. - Autentique o documen- para Laboratório Vita Lki-i)
de Proteção Ltda.
to de fls. 3 e apresente exemplares
N9 629.466 - José Mania. Salles.
Ni ' 639.t27 -- 'Mundial .1.7. 0 626,365 - Raul de Oliveira e na classe 50, reivindicando como ati- - Promova a trans lai .r, acia do deCl. 16. Mundial Limitada
•
vidade de serviços a.erofoi:ogramétridehio em faca do art. 76 r: 15 do Silva.
p ara Laboratório. Vita Ltda..
No 63S.Ocil - Lojes Gávea Ltda.
cos prospecções e levantametnoa toNo 662.291 - José Ma ria Sal I es
sem constar indústria bra- - Promova a transfar ,»ncia do líNo 647.221 - Metalúrgica Bailemo pográficos
- mai i-,anar645.(.51
sileira nas etiquetas.
ná,iito para 'Laboratório. Vita Ltda.
, Ltda.
5. ca Pirinaica Ltda. N9 481.332 - Banco de T ni t ..ircárn149 662.292 - José Maria Salits
:firo em face e itt. 155 ri° 15 do I N9 651.412 - Metalúrgica Acrop
bio Nacional S. A. - Autentique os - Promova a transferência do deLtda.
469
053
Toro
S.
A.
Ind.
e
EmN9
documetnoá
de
fls.
n-24.
I
nositante para Laboral-,5ai o Vila •
No- ",:r1rriari1eiva
tlonl
N . 513.795 - .Tosé Joacaihn do rnitada.
-aita Enge.nheltal
6.e
589.105
Sampro.
Ltda.
Oliveira
&
Cia.
Araesante
demNç
face
N9 694.174 - José maa:; ._
jtnd'--- Cl. 16 - . Iridafiro . eir
, No 598.611 - Cia. Sw i ft do Brasil piares reivindicando w iienrs e: nome P romovva a transr•- aa-,-- - fia
ri) art. 16 no 15 do CPI.
A.
Glória como marca.
tanta para Laboratório Vila lida.
Ni 657.271 -- Isoma)! - Isomax , IV 6113.532 - Sociedade Industlial
NO 511.074 - Listas Telefônicas
N9 563.478 - Calasse "i•ea, •a;cia.
xilaraentos e 1:errosentaao cs Ltda. r'emercial Agro Pecuária Andrade &
Brasileiras S. A. Pá ginas -Amarelas. - Autentique os ;loco-alca l i-is cai fé- Cl 46. -- Indafiro em face do
- Cumpra o art. 93 na Classe 32. lhas 19 e 21 e aprese nt e exemplares
et 76 .n o 15 dn
N9 629 :AO -- Produ t os Fana
N9 585.790 - Listas Telefônicas reivindicando o -1.;ez;ido i,pena.na
- Ferinasa ris Veg,ais Bacelar Ltda.
N" 666.12.1 A. 'Páginas Amarelar. , lasse 36.
Brasileiras
Ci.
•
:a S. A,.
ierra a iii. , e
402.326
Deces
Coi\fianea
S.A.
- r Cumpra o art. 93 na cla,..a
faae do art. 76 . N9
No 550.24a __ 7.1-1
1.
daaaala, Tnd. e Com.
Paael-ri ' 1" ' utenticate
1., do CPI.
.
599.138
No
594.753
Coronha
Lanches
Li-, Cia, A , Ii- ; No
iem- 20-21 e apresente novos txamplares
untada.
Apresente
novos
ex
N° 691.13a
- matada.
ola e Industrial de iloiracha Na
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•
sseivindicando apenas leesuvio como NO 870.508 - Facit Importação e No 875.828
Armando. de Oliveilixportaetto Ltda. - Promova altera- ra Costa.
rca.
N9 875,. 827 -r Armando de Olivei20 526.808 - Barbosa, Freitas Mo- ção de nome do presente pedido.
116.5 s. A. - Cumpra o • art. 93 do N9 810.939 - Lavandjeria Lavita ra gosta.
•
- Autentique' os documentos
N . 875.829 - Restaurante Recanto
,§rpir .
,do
de
fls.
9-11
e
cumpra
o
art.
93
do
Cell
Ltda.
Ocrim S. A. Produr
I No 523..761
"
Ne 875.830
- Autentique os CPI.
IndúStria e Comerps
.
No
877.773
Produits
Alimentaires
cio Rendex Ltda.
tocumento sde fls. 23.
S. A. - Cumpra o art. 81 do CPI.
No 875.832 - Dirceu Atontes.
N9 565.596 - Mannesina.nn AkNo 679.963 - Dirceu Swert,s Costa.
No 875.855 -- Curvex Indústria
elengesellsehaft. - Discrimlne os ar- - Autentique os documentos de fô- Micromecãnica
Ltda.
eigos em novos exemplares.
lhas 9-11.
No 573.729 - Laboratórios Griffith Arquive-se em. face do art. 99 § 29
No 875.856 Farmácia Droga
Zuk Ltda.
do Brasil S. A. - Autentique os
do Código
documentos de fls. 155.
N9 875.857 - Farmácia- Droga
NO 579.299 - Francisco Assis de
N9 220.548 - Nelson da Rocha Standar Ltda.
de
Inseri- Apresente o no
N9 875.858
Dr. Adi), Casseb.
Deus.
Igio no CGC.
N° 876.671 -- Sr. Bolo Schuartz.
N9 221.218 - •Laticinios Platina
No 983.380 - Indústria Mecânica
No 55.94'7 - ?eller Is Cia. Ltda. Ltda.
No 495.664 - Indústria Reunidas Rossetti.
ise Em face do despacho de fls. 12 José
- Arquivem-se os processos.
Stefanini 8. A.
hotifique-se para pagamento da re4ribuieão correspondente ao 1 e dece- NO 571.832 - Construtora Contihlo.
nental de Rodovias S. A.
No 600.470 - Impressora Brasileira No 587.028 - Rápido Princeza de SECRETARIA DE PATENTES
Ltda. - Apresetne novos exempla.- Transportes Ltda.
es nas classes 25 e 98 e cumpra o NO 822.892 - Carlos Alberto CiDe 14 de abril de 1971
art. • 73 do CPI.
rifo da Silva.
" Exigências
No 622.276 - .Gerber . Products
Nq 637.730 - Fábrica de Bólsas
Company. - Apresente novos exem- Vitoria
Ltda.
.alo 162.632 - Alvenius Equipaares reivindicando apenas o adiNO 639.363 - Manoel Pantoja Gon- mentos
e constante do certificado do pais çalves.
Tubulares S. A. - Torne
de °retem, com exclusão das gene-. No 641.237 - Usina Nacional In- conhecimento do parecer emitido em
*slide dee .
12-4-71, a fim de poder cumprir as
Químicas S. A.
exieências formuladas.
N9 623.645 - Bacardi & CompanY dústrias
- Cumpra o sares. 81 e 162 N9 643.011 - Leonardo Sei!.
169.557 - Djahna Gonçalves
requerente de fls. 2.
N9 656.687 - Transportes Trian- - NeTome
conhecimento das exigênIP 624.666 - Companhia. Anônima guio Ltda.
No 662.439 - Square Decorações cias formuladas.
Toddy Venezolana.-- Cumpra os arNo 178.880 - Giusep pe Favaretto
4gos 81 e 182 do CPI o requerente Ltda.
NO 666.770
Gibson Engenharia - Notificar o requerente, para que
de fls 2.
tome conhecimento do parecer emiEdit8ra Abril Ltda. Ltda.
N: 00.848
e.
Aútenticnie o documento de fls. 15 Ne 667.067 - Discount House Pu- tido em 15-2-71.
N9 181.543 - Arjex S. A. Adm.,
p apresente exemplares reivindicando blicidade Ltda.
Participações e Orientaçóes Técnico
Soerias uma impressa.
No 667.068 - Transportadora Im- Industrial
- Tome conhecimento do
No 640.858 - S. A. Indústria e par Ltda.
Comércio Concórdia. - Autentique No 667.161 - Virgo Publicidade parecer de 10-2-71.
es documentos de fls. 26-29.
Ltda.
No 182.595 - Robertshaw Controla
NO 661.162 - Teconau Técnica de Company - Tome conhecimento do
No 659.735 - Controles Visuais
- Autentique es ddoCurnen- Contabilidade e Auditoria Ltda.
parecer ,técnito emitido em 19-2-71,
tos de fls. 10-14.
a fim de, poder cumprir as exigênN9
667.654
Empresa.
de
Transcias formuladas.
Ne 654.074 - Irmãos Santiago & portes Irmãos V ieira.
Cia. Ltda. - Discrimine os artigos NO 668.446 Companhia
de
CalNO 184.291 - Centralny Nauchno
k promova alteração de nome no pe- eçados DNB.
IssledovetelskiInstitut Tehornoy
dido.
NO 670.520 - Otto Freneel.
Metallurgiy I. ' P. Bardine - Tome
No 660.992 - Laboratórios Griffith
N9 671.682 - Domus Gás Bode- conhecimento da exigência formudo Brasil S. A. - Autenti q ue o dolada no parecer de 15 - 2 - 71.
eumento de fls. 8 e discrimine os ar- dade Anônima.
N O 673.522 - Fábrica de Bebidas
tigos em novos exemplares sem refeNO 185.476 - Johnson & JohnSon
Esperança Ltda
rencia à exnressão genérica.
NO 674.429 - Mareio Rirsej Maio - Tome conhecimentb do parecer
N9 861.374 r - Laboratóri os Griffith
19-2-71 a fim de poder cumprir
do Brasil S. A. - Autentictue o do- N9 874.67 ,á- Linhas Varicor S. A. de
No 674.6' H- Linhas Varicor S. A. a exigência formulada, para posteaumento de fls. 8 e discrimine os
publicação 'dos pontos caracteM? 874.691 - Linhas Varicor S. A. rior
artigos em novos exemplares sem
No 674.693 - Linhas Varicor S. A. rísticos.
referencie a expressão genérica.
No 874.694 - Linhas Varicor S. A.
No 601.860 .- Laboratórios Griffth
Diversos
No 680.488 - J. Arruda & Cia.
do Brasil S. A. - Autentique o documento de fls. 8 e discrimine os No 683.482 - Cia. de Tintas e
N 9 191.209 - Byron Jackson Inc.
ertieos em novos exemolares sem re- Vernizes R. Mo ntesano.
- Fica. sem efeito a publicação de
ferência a expresse° genérica.
NO 683.484 - Cia. de Tintas e 7-4-71, por .se tratar de exigência
662.575- e- Bar e Lanches Tinesa Vernizes R. Mo ntesano.
técnica - Retifique o título, pague
Ltda. - Anresente novos exeeeplares
N 9 883.601 - Lanchonete Ouip's as taxas regulamentares, petição núreivindicando os artigos de actirdo Ltda.
mero 67.264-67 (4 partes), assine os
•
com o objeto da firma.
N9 686.984 -- Aristides Joaquim desenhos e 20 via do relatório.
N9 667.718 - Luiz Michielon S.A.
Agricultura Ind. e Com. - Autenti- Vasselai.
N2 172.714 - Máquinas Agrícolas
que os documentos de fls. 10-24 e NO 890.501 -- Matadouro Siuelo Lynce Ltda. Indústria e Comércio
Ltda.
Fica sem efeito a publicação do
discrimine os artigos em novos exemNo 623.158 -- American Cynamid desenho no D.O.
pl res
de 5-4-71 referene
NO 868.430 - S. Vieira Marques. Company.
te ao termo 172.714.
- Atite.rtique os documentos de fe- Arquive-se por falta de cumprimento
Mas 8-10..
Oposiçdo
do disposto na Portaria 72.9 40
.elo 671.451 - Duratex S. A. Ind. NO 727.100-- Dansk Flama S. A.
Volkswagen do Brasil Indústria e
e Com. - AutentiQU eos documentos
de Fisiologia Aplicada.
Comércio de Automóveis 8. A. tde fls. 9-13. - 2 - cumpra o artigo Instituto
N9
750.449
José
Luis
Moro
EsOpoente da patente PI trmo 171.149
78 nas classes correspondentes ao O- calona.
nero de negócio. 9 - apresente novos exemplares com excluseo das NO 826.015 - Banco Português do
classes 33 e 50 Sem citar Decreto-lei. Atlântico.
Seção de Transferências e
No 682.982 - Rolimpex Centrela
N 9 875.389 - Rodoviária Cutelo
Licença
•Bandlu Zateranicznego. - Cumpra o Branco Ltda.
art. 182 do CPI.
No 875.790 - Indústria e ComérEm 14 de abril de .1971
.888.845 - Distribuidora de Co- cio de Móveis 33 Ltda.
mestíveis Disco S. A. - Autentique NO 875.823 - Farmácia e DrogaExigências
o documento de fls. 17-19.
Xavier de Toledo Ltda.
NO 890.068 - Drury's S. A. Dis- ria,
N9 875.824 - Damisa Comércio e- Compagilie Centraie Sicli (junto ao
tribuidora de Produtos Internacio- Importação
registro n9 205.983) - Ap resente proLtda.
nais. - Apresente procuração de
No 875.825 - Frinoch Ferreira Lia curação de acôrdo com o art. 182 do
acórdo com o 1 39 do art. 5 constanSilva.
GPI.
te da ala, da assembléia geral

1

tl

Abril. de 1971 1803
Balfour Darwins laimited (junto -94,1
registro n9 207.615 e 218.510). Apresente procuração de acôrdo com

o art. .1.62 do CPI.
Beton Yale & Towne Inc. (junte
ao registro n9 239.402). Apresente procuração de iteetrtio com o meigo 182 do CPI.
Modas Hela Ltda. (junto ao tesistro n9 242.133) - 1) declare o
no de inscrição do MC; 2) prove
O reino de atividade da cessionária.
Viti-Vinícola Cereser S.A. (junte
ao registro n9 290.519); 1) declare e
no de inscrição -no COO; 2) prove
o ramo de atividade da cessionária;
3) prove a qualidade do signatário
do documento de cessão, de fie. 8,
perante a cedente e que o mesmo tem
poderes para alienar a marca.
Panificação e Confeitaria Santos
Dumone Ltda. (junto ao registro número 299.755) •-• 1) declare o número de inscreção no CCFC; 2) prove
oramo de atividade da cessionária;
8) prove a q ualidade do signatário
no documento de cessão, de fls. 10.
perante a cedente e que o mesmo tem
poderes para alienar a marca; 4)
Faça acrescentar 'as classes 42 e 43,
no documneto de cessão, de fls. 10.
Cia. Brasileira Givaudan Fábrica
de Essências (junto ao registro número 343.647); 1) declare o n9 de
inscrição no CGC; 2) prove o ramo
de atividade da cessionário.; 3) promova a ressalva da rasura no número da classe, no documento de cessão, de fls. 16; 4) prove a qualidade do signatário do documento de_
cessão, de fls. 16, perante a cedente
e que o mesmo tem poderes para
alienar a marca.
Dentária Campineira Ltda. (Junto ao registro n9 389.432). - Prove
o ramo de atividade da cessionário,
e regularize o documento de cesse,
que não está datado,
Comercial N. S. da Luz Ltda. (jun.
to ao registro n9 403 .507) - 1) declare o número de inscrição no CGC:
2) prove o ramo de atividade da cessionária; _3) prove a qualidade do
signatário do documento de cessão,
de fls. 14, perante a cedente e que
o mesmo tem poderes para alienar
a marca.
Comercial N. S. da Luz Lttle.
(junto ao registro n9 405.144).
Declare o n9 de inscrição no COO.
Fenac Feiras e Exposições (junto
ao termo n0 575.681 e 575.682). Apresente o comprovante de inscrição no CGC,
DiversoR
.15011 S . A . Ind. Farmacêutica ( junto ao registro n9 285.504). - Arquive-se o pedido de anotação de transe
do CPI..
S. W. Industries Inc, • (junto ao
têrmo n9 874.439 e 874.440). - Anote-se a retificação de nome da depositante para S. W. Industries. enc.

Retifica çâo de Pontos
N O 70.401 - Dispositivo de Centre).
10 Sup lementar para Aeronave de
asa giratória ou helicóptero - Beli
Aircraftr Corp. - Pontos publicados
em 7-4-71 - Prioridade no 323.644.
No 101).857 - Uma nova bomba rotativa de imersão -- Mário Menotti
Caniatti - Pontos publicados era 7
de abril de 1971. - S. Paulo.
N O 123.586 - Processo de Fabricação de Policarbonamidas 'Lineares.
Sintéticas, formadoras de fibras Momento Company - Pontos publicados em 7-4-71.
NO 125.241 - Processo de pbtimerização de diolefinas - Polymer Corp.
Limited - Pontos publicados •nn 7
de abril de 1971 - Total de 20 pon-

tos.
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N o 127.500 - Composição deeerati • dados em 7 de abril de 1971. - De- N 9 171.417 - e:peei-Ivo eletroter- dos em 7 de abril de 1971 - Priori",
--nottramico )1441. : -invers ão de eltel- de retificada - Reivindicatn-set es! ele
e-! Enr.14.40-0 eesilado eu/ 4 ue eeteeleri
a
va de: biela] PreCiostre
leites de prioridade, asseguradoe palie
enciuxtelee.•Rie. • -- •Poutes-spe~tidee Ieseee5e .727' 1"ee le-Oceerse-p:,ea.e"• eite-' "1-41- ‘14-•ifc;a17-4'
•klem Melvele reale - Pontos pu- Convenção Internacional e pelo aree
.
'cru 7-4 -73 pore
- la o m
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d
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e:A
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1
teee
4.44
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4
1
4
i.A
e
ee
ine
d
e
e
ellea,dee
em.
9
eball de 1971 --t- 21 de CPI., estabelecidos einteleneee
inerçe • dei 4-.61 .t•-• -Prtorifiatee • n unite de Feero. nos loreos metaltateeos
elleeleaele ne ele0.e03,
remia de idêntica F4alicita ção, depeeie
co .158.
, ,:tete exece 'do
..;
• usafais e eliti!i ttfvo 1,t
tada na Repartieeeede Patentes dej
179.214 -e! efic.esso eara'
2t. „toe .
iere
N° 127.785 - Proeeeed eára, eolt- processei - • i
Luxemburgo, sob o n 9 48.940. em 29
et,:ileno
eer
enfta cz.124;yero
dl 4.
hen:eles publicados ere
merizeçeo de epuxidos
de junla4 de 191e.
.,
abbirc3
N.
•
Powdex Cumeany - Penteie piabeee- peetos.
.
"-- Pontos putiAa..f.'o's,7 de abel fie N 9 181.2G1 ---P perfeteoamentoe net
doe' erp.7.-1;74 . - em 21
le3.218 • Praceei" de preeare• troduzides em pistolas 'para ,tenttrr%
Tctel ele e perdes
de Março cie Vel e eePrioriieeee eerne- veto de
nova te.te pi..-eece e e core- Ne 119.531 - Nevo cliepo:•itivo Paia a ar' eemminerlo - Osear Margeies ce
ro 11l.52 - Talai de 15 ereitos_
posielei resulte:V.2 - telim-fez Ind. e :criar ou franquear a saeáo de liqui- AtMeida - Pontos publicados em 1ft
N° 132.593 .- A,.efIcaçoanento em Com. Ltree.-- ini
et.e u. .11 .--eues .ete eos em rei-ai eeleardo de Ldma de abril ee 1971 - D epesitado em 13
a tetreleag-ne C: 3.101 1:11 ça O U pan- 7-4:71.
?astro Neto - lentos publicados -em de jelho de 1956.
cesso cie cantina.: rx nen._ - Pica reeeleedo N9 191.2'76 - Aparelho de contr34
eal" 154.1;3'-. Piezteeso
!alue-4;e i de aeril de
aiAmeee Ince- ce e s Inc. -e- Fonte:: lidl'o-ara. ,tit4 e início do 19 pents: 11 Nevo dl-mo-e- automátice de trilha para a manntene
cie
elementos
de
blie • d r:1, em 7-4 71.,
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para
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eu
franquear
a
vaceiío
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alinhamento
de
uma
fita
de
---- keinto.;
- atea)a Seciere Anons
lieiedos.
'more,-seer. em movimento - The Nae
. cei os em 7-e-71 - Beteeerindo
• N' 135.254 - Fr:acesso de. iétbricaPilorinacaa d'eeositoea N9 380.108 -. P . ti vtl.u . s eolente de teria! cesh Begister Company -N
12-e2
cào • ete, ramos cerentes retos - e m
Coinpeene Ir. neenie dee" IVia...crè., ten 1.1-1e-62 .,e sub os. mime- aultip1as çeneney-- - Oxigênio do Pontos- peblicados em 1 de abril dá
1971- Depositado em , 14 de abril de
C'eloientes - Feetos enbee..des ee: m 1-i.4 . .3ela e 13.379-6e re-peerivae •ersesil S. A. -- e :et.
Wicadüs era
11135..
7 de aeril.de 1971. - Fiea reei:atoe- rt e r te.
ide abril de e..7 - - - - rritr.4o em
a prioreiede: A á . Li/14(.1.erác reemite-1 N° 13 .75.5 - Nesas eleincntee eeteei- ' de Junho de le - ''" iL.Jo et:- N 9 181.&e2 - Corpo de reparação.
u Conseneite inter- cempeeced cie
s rb para premi-láteos
c., oe
Stahlgruber Ot
s pare' cereees. metrel a em 2 d e
e n 9 19.183. 4 - Incei do 1 .1 9 pan-.0%: jirT 1 5.12r & ,Co. -Pontos publiead
6-;
leseicece.
21 de 'Dee
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nu_ ro 7 . Pti3 Ge27deaee flee„ e e Leãoeee eeereeee. 1. Fetnatexa em
to térmica em 7 de abril de 1'.91 1 -Deposít
41P se:
potaioneas
:2 4 pr.L-1:e,'C'4 8 Ct.*,
•
dê
pentes . ejleeeees , cm
íil sob vácuo, ceiameendendo camadas em 15 de julho de 1'36.
Cdfl y ..ir-c.- tecl es na Redartrão de, je
N
9
181.323
Ccejtentn
:Indlcadoe
•.idjaecntes, alteinneee, de relias c? de nivel de cea i vele de bateria -4
Paten ! es
Frença.
23 e : e aceiro'N'-d"")
ltel e 1"r. °
25.
.bro -Ce Itte. 10 lie ane e e
-leiteria que reflEteni R r-clicateán , ca- General Metem Corp. - Pontes- pite
espulas
ee_ teice ateei/IA:ci.
„m e de e,..._e.tee
•wifice e felhas de materie free , :nert- blieados em 7 de rbril de 1971 - Deiberos
-eMas Teue.
ír.t da 'fie e:et:
6'132 e .re see
positado em 13 de ledho de 1966
r. A. - Panos- 1e:elle:Idos em •eede • e condutora do ceder'.
peei e erre r te.
P rioridade depceitada em 2; ! de iue
abri) de.1971.
tu•
NO 180-407 - B inh.:4 para delho de 1965. .
ta rceese pae• 11 prCde c'31"k"" ...e e polimento tela terdberes retetees NO 181.553 - Sistema de Comunicaecnst'll")
P.*tilOcie de e teres elencos - F. - Ng
Hornnasla
'ri 1el' 1ex
Pontes pubbeados.
Milan P. PoNvie - Pontos f.elbli- - dei Lawrence Mimes, Jr. - Pene
Ce.
2-b - d de "In1:34 -D2PD-'11te'd9
Anonjme - eontes eubfeeilos- em ezfil
tcs publicados em 7 de elite de.1971.
tiades em 7 de abril de 1971 . ..
tetea--4-7l.
t.'
cei.-eta:.aseri
te3.3 N 9 180.524 - Chave Dinamomét ira - Prioridade n 9 475.728.
.•
- Ne• 18/.8/9 - Anerfeieoruhentes -FM
;-10:1-eZ9....
o
N" /39 6 41 - Urna ee ne.ree ão de '-•eee!'
- Soviete des Atemmobiles Sinice cobertura de pnetamitti cos e precesse1
reeeet.e-e 1.0. feeetel
e!!‘'--!
hie 172. 0 82 - Apreeeleoanieete
. 1, die Pont de e leo' es end Gima eci tette:alceio are/c.el-an- e-itos publicados em 7 de abril de de fabricação das mesmas - Miehepany - Preens. peie:e-eles em 7 do tes
lib•:as texteis queritineee - 971. - Depositede em 20 ,de Junho en & Cie (Core p a enie Generale Dee_
Tee blsseents
irn
Michelina - preiteie
att q de 191. _
Pon -e 1969.
eempeenie de eaint Goliain
nublicados on 7 de r bre e- 1971.
tes
ie-blicaeos
cita
7
de
abril
de
11171_
ie de . !a'31,:te.a140.0e3 N9 l0.703 - tens máquina pa:-a
nidreeta- • N° 1-2.1:91 - Sete:na dq Refrigera- ereperrneableizaefto e canservação de Ne 131.-€29 Balança Dorneei-ic-a
ção te coe=pestos e-fe'
.ese•eltreliors eubsteu i dos z,.e.e. gee Heine:eito
afere!)
'Chetnetron irutas - Orgenizeren Incluetrial Cen- para pesagem de betieSes de 1:ás de Can-ID:.5 - Pontos publiJ. R.. Ge ees S.A. - . Pente ,- Pentes peblieados em-7e
. _ tenário _Ltda. - Poetas publicados Lourenço
cados em 7 de abei de 1911 - Del_19.
caeo. ; eu: 7-4-71 - Total cir. 5 pon.- -abre de 1911.
,Itado em 28 de Jena° de 19r.6.
tes,
N9 16.313 - Cerapoção • de Mete- en 7 -de abril de 1971.
Uai aparelho de transN O 131.66
N' 140.6'47 - 'Processo pe.a Lear..iites pásticos à bate de polletilen•r'e
N° 180.715 - ri51 .1. 0 peie caneca
Kennetb• Weldon
de calor
metei eittecainente condutor do gru-1 pearesso de sua fabricação e-- Solvay porta - teta - -e- Alfa-Levai Ab - Pon- ferência
eVookey - Pontos 'pub l icados em
eo consetindo de a . uneinio. cobre e i er - ?entoe Peleeeeeme em 7 de tes publicados em, 7 de abril de 1971. de
abril de 1971 - De P esí ta d e ene 28
ferro com mia meimno de areai curo aeril de 1971.
Julio de 1979 - Pri f rifladc
refrata-lio - The British Aluieiniurn N O 18e532 -e• Piceeeso aperfele_ado Ne- 183.732 - Nevo processo de moik- droe 489.193.
Company eureted - Pontos eteitica- para pelizner:evedo em sp lueãe de ieeem de recipientes vedados - So- N9 131.740 de prédos em 7-7 : 71 Depositauc.s em 4 •errionieria
levo Rayon leabe".hie
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forno de tratcmtnto dessas mese
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táncias - Societé dee Porges et Atepener novos derivados cie Lleser.tena N9 101.513 - Processo para a nreHeis du Creuent - Pontoe publicadoa
- Marche & Co. Inc. - Peatos pu- perare.o de , poli (Epóxides)
em 7 de abril de 1471 - Depositado
b/icedos em 7-4-71 - Depositado em ouleo Powder eapany - e• Pontes pv_
em 2 de agesto de 3916 - Franca.
25 de setenebro de 1962 - Prioriearie elicados em Ide abril de 1971. '
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em 18 de marno de 1 071. - rira revedaçieo de fluidos processo nen+
remoção de inhita- Paulo:
n
sues
Alves
Ialda
Rod
s
i
1
tificado
o Ink es do 1 9 ponto:, -e- 1)
D.
,Licata
Pontoe
publica• dores de ninnurrieros etilênicaunente dos em 7 de abril de 1971.
tTzn processo peie o nrodurão de arinsalubres - Roble & Raes CemAgèneitt
tigos. manefeivineer à base de polieane - Pon t os publicados em 7-4-71 NO 170.423 - Estrutura de mau-meros
termopl t "t ees • oie t em superE-aze/ela
M
i
aistér
t
o
a
- os)- 1)0w Carning Corp. - Pontos
- Derrkr':•.r!,,
fíc
i e de ''" e f-r1 • • "In nu similarlaublicadoS em 7 de abril de 1971 mente prosee i,. el e-• i e -elreo eem reo
. -se 8 pedadee
INV 150.44 0 -- meigas abresieos te Depositado -em 1 4 de janeiro de 1966
eerrer *trel e e-.1-1 - --e en fen releseeedos - The Carborundum Com- - Total de 6 pontos.
. de Reeraill•No Vossa;
vo em - rue em' e"- i'- dOU
eee e
pany - iwetos ,publicados em 7 de N4 127.838 - Prceesso pari formar
nen do
".
mais po límeros te---'co't
faa Brilha
*remia
el sare 0.ee vieleeee
urna fffial Fibrosa - The Netional
-oeril cie ,e71 • E. LT . A_
1 tt
I,anrn
• fl • • 4A ser'
Na &dr do 1) 7, N
Cash Reeg7ster Company - ' Pontos
N° 152.519 - Nova Ase :e r. - - erielicados ere 7 de abril de 1971 f1111.•
• Irra ç
diaaçao do peennero que tem uma".
/enteie CestaeNari - Pontos eublie Total de 6 pontos.
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PONTOS CARACTEFRISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILGIO
Profundidade da pereSo adjacente 4A **0.4* de beca
metra ~gradai

TERMO O R 115.31b de e de dezembro de 1939
Requer:m'al SANDOZ s.n, SUIÇA
Pdvi16gio de Invea0d: "PROCESEO DE TREPARAÇlçO DE MI/ANTES DE DIED%

sXo,,
REIVIgDICAOES

Roirladice.J.t arte:140e 4* oGermeemetwe ~atas,
positedo na Inglaterra em Xv d a subo 44 3441 oeb a 1041/6$
Nig
6 «s acio 44 106.

~mo

Sato 4P 1 44 tOtal - d. 43 oea4o4 apeoisa404411

1 . Irrooeamo ao preparação doa. oorantee de dtepersão azuis da ai

ri, antraquinonica correopondentee à formula'

LOG,C

(Hal)
R.:HR
na

O

sa esteta* 04 2 P24,..

n

OH

qual tt representa um grupo alooilloo ou oacio-aloeilite, podedeo

ter eubstituintes; Hal representa cloro ou bromo; e a tem um. valor
compreendido entre 0,5 e 1,5; caracterizado p or conaistir em tratar
um derivado antraquinonico correepondentes h formula
O

O
1/..Bit
'na qual R reproaenta um grupo alcollico ou oioloaloolltos. Podendo
ver oubstitnintes, por um agente de balogenagao.
amamente a requerente reivindica a prioridade do correoponden.
ve fedido dnpoeitado na RepartieRo de Patentes 44 Buioa em a de'desca
oro de 1950, sob me 66.911.
Ponto na 1 do total de 2 Pontoe apresentados.
TBRWO No 1E1.615 de 27 de in ib o 4 0 1966
Requerente: N. V. PHILIPS I OLOEILAMPEBFABRIEKEE = = HOLANDA
Privilegio de itivençaot PAPERPEIÇOANENTOB EM OU RELATIVOS A PROCESSOS DE rs..
BRICAÇÃO DB TRAN8IST0R3S0
REIVINDICACD%

Aperfeiqoamentos em ou relativos a proceasos de fe.
bricáçáo do tranaistores compostos per um corpo ou parte de corpo senloondU.
tor.,, apresentando uma reglIo emissOra difusa oom um primeiro tipo do cohdutl
vidade, estendendo-se até uma superfície plana do corpo ou parte de
Situada no corpo oU parte do corpo internamente a uma roga° de base ditosa,
coa o outro tipo oposto de condutividade, caracterizados polo fato de quem
refiBes emissora e de base se formadas em ordem de sucesoão pela difusKo,
em uma primeira poreZo exposta «e superfície plana do corpo ou parte do ooroe semicondutor do primãto tipo de condutividade, por.um elemento impuro dp
terminante 40 tipo4ho condutividade o caracterlatico do primeiro tipo de coal
. dutividade, que apresenta baixa velocidade de difusdo no material semioondu.
ter do corpo e% parte do corpo e 4 04UX4 de concentraqBei de ditado ~Se
/emente elevadas O a subsequeate ditado em uma segunda poro exposta da IV
perfície plana do corpo ou parte do cor po, que .o5 de :SM maior o ene inania
A primeira pargo do elemento impuro determinante do tipo de condutividade
'característico do tipo de 'condutividado oposto, que apresenta UMA velocidade
Q4 difusa° do Material relativamente elevada no material do corpo ou parte /
da oorpo semicondutor e que 6 seletivamente retardada naquela parte da corpo
qao ' contém O elemento Impar* determinante do tipo de condutividade anterior.
mente difuzo, característico do primeiro tipo de condutividade, de tal forro
Oh 4 parte da região de base situada diretamente abaixo da inflo emieeoral
fique * ume profundidade no oorpo, • partir de uma superfície, imfertor
1 .

F Ia* .

tiag

VW

Mac. N4 119,96 do 27 da mate At 1966,
Re¡uerentst ESTEBANUABOSI VELAM AGUDO .E2PARMa
2r11414gto de InveneSe; 0424=0 utmaroo 000WR0W0R Da

minto

visprzosakes
- xparelae elétrico oontrolabl de produção, aapao04taeatm
por 40,2 00fletittliel4 pôr uma tampa protetora Wimaélm441011 portada%
no sag interior de um contader de tenp0 At ag30 ou um ~forme**
fie Medida de lema toroidal, Um rel. è ve tranefOrnadeB *pdoisol
r 4 bai xar a t enairio. Ou jo e elementos atue* por sacio de MOMSIWN ele
*
trUai
, A requerente reiviadica e priOridade de ideat#00 140A44 étp404
tele lia Repartieito da Patentes Esperk4o14 4 em 31 de rid40 4* 198$444%
a R 313.591.
otite Me 1 do total, de D entci Ofts4utsads

A! ril de 1-71

ti!)
•T o
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ra brosen; se uni agente de sopramento e de um composto da frmula geral:

ZtRao NO 179.393 de 10 de maio de 1966.

X1-S11-0-Sn-X2

Requerente; AUX CORPORATION -

.11

GRAVE DE :.01-s;a(-'0 MEOASIgun
ã'rivil6gio de Invet0o; 14AQUINA. jr.;.

r _im_elL
Rjrun
-Miquina de chave de acionamento mccdnico, Tsra nano'irar.pon
de ehave entre posiçães limite e operável, quando os poetes de .
.toa
ChATE Dão chnsszacm completar "nu manobra para umA eosição limito ,
para, era posição lrli.ta inicial; ca
retcru .:r os peA,Us 2e ehavg
meios de operação paro mo-verumracterizada peào fato de Compreend er
ridos pontos de chave entra as posiçães limite; mei
Ce ref g
em a posição dos refaridoe Pontos
' ce de eensibil.idede para determinar
Re chave em cada uma de suae por(pães limite; e meioa de circuito de
contri)e, opcw4sreis pelos referidos meios de sensibilidade, para
s pontos de chave para posição limite inicialtornarem mm referid o
fnlhar o deslocamento dos referidos pontos de cave para cada-po.
ao

eiçâo limiti pretendida, depois do movimento provre-ado pelos referidos meios de r,Deração
n
corroePoYinalmente, a'depositante. reivindica a priorida de ao
na
Repartição
de
Patentes
doe
Estados
.
dente pedido, • deposit ado
454.4890
2
doe da America do Norte, em 10 de maio de 1965, sob n
Yonto no 1 ao teta). de *() Dgntos apresentados
I.
• 35
zo
90
Do

2. R4

na qual Xi é um gruao hidroxila, gropo Ulsbxi,-uo grupo aciloxi ear,,,d-14
co ou um brupo ..NCX no "qual X é um átoun de oigenio ou um á'tome de ennofro;

X6 um &tomo de sl-jeso, um grupo Jidrziia, um papo aleoxl, In grupo ui:o •
ou um grupo -NU no qual X e um átomo de oxigenio nu um Na
:'s alquil iguais ou diferentes.
Mo de enxofre e R 1 , 62, 6 3 2 R4 stio gruf ,
a
prioridade
do correspondente pedido dem
. Reivindica- .c
positado no rapa, er 27 de setembro de 1963 sob n ri 51576.
Ponto n o 1 do total de ai pontoe apresentadoSo
lcxi carboxili co

TÉRMO No 155,612 de 23 de dezembro do 1963
Requerente: "SUPRE d -SOcirDLDE uNIn0 DE PRODUTOS RESINAS PARA EmBALAGENS ITRI
SAO PAULO
OVAS p isP0SIO2s E FROCEESO DE -MONTAGEM EM OLHOS ,t
Privilegio de Invene5.o;
MOVEIS PARA BrECAso
REIVINDICACtEJ
ra =
NOVAS DISPOSI
E Esse DD 1-10::DAGZ.; sA cum /
çga
de 'qualquer material repke..#
MOVEIS PARA Bor:ECAs, c4ractorLudo por uma p
o Olho (1) cOm corpo em formato oliptico formando duas extromidado

1

sentando

onde stio,4

%Ionteag udas (5), dispondo, quase que superiormente, uma fenda (4)
e: pore
loiados os cilios (5), que tombem podem ser moldados na prOpria pega
prOprla
a
yes
.
r
moldada
com
.
teriormente, - possue uma cavidade (6) onde pode c
cota
a
pupila
(7)
que
centralmente,
tem
aplicada
una
ga óu pode ser' aplicada .
de tinta preta (12) ou colado um arculo feito com qualquer matorde1, formei%
do g menina do alho, e uma cbapitha (8) para fechamento e.c d.ta envidada

Ce toveroiro de

URRO

:966

Requerente: nom& BAAS COMPANY =
R PRZCESSO PARà SEP:X.L.EV.V..JJESIA"..;CIA. GEJA:ICA HYDRO
Ác,.;:lcso g r. e A CO:ltlo

. yode sa'r substitu/da per um encaixa MD Corpo do Olha, tendo dTta tbapinbm
)) AUC
0) um olf/cio (9) que receber& a utremidado de Uma Ilastesina8 CIA
tem fixado na extremidade oposta um pese (11).
Ponto n o 1 do total eo 5 pontue aprounted0U0

.zoLivrz,zur.,:r7ná,,

1 . Um processo Tara separLr ums,substRacia ornica
co.
am melo aqu.oso que . a conteTI, lua consiste em
locar n meio em contato com partículas de polímero de ligaçães cruzadas III./
moleou'.das insaturadas'polimerizáveis, caracterizado por ter
hidr6fdoo e uns Porçã o Iddraila
Matoidal ;ac za deueja separar Uma Porç"áo
e mão
moláculas, e se usar um pollsera macro-reticular, essencialment
em Maa g
ionogenico, gue contem cerca de Za1C, an peeo, de, pelo menos, um mone.
e de di-viniljbenzeno, tri-vinil-benze
'
midro p011(vin11)-benzenico que cal isist
radical2 a1co/1ico5 de 1 a 2,
no ou um 0lcoll-d1-v10i1-be05eno tendo de 1 a 4
mo
nielec
benztnice,
ou um alcoil-tri-vinild
gtomos de carbeno substituíd os
subj,
3 radicais alcoilicos de 1 a a Étcnos de carbono:
..benzen o tendo de 1 a
60, pelo me./
tituidoD no nUeleo benztnico, anjo polímero tem uma porosidade
não
se embeber,
5
2/grama
de, pelo rumas, 10 m
nos, le, uma roa de eurerficl o
r ncia adsorvida, /
aprecisovolment, eom o meio, e gn cija superfície a subst
1,:cia do resina.
e. denols, des-adsorv er a subst =
pedido deReivindica-se n prioridade do corres pondente
N,P -positndo non Estados Unidos da America um 24 de fevereiro de 1965 sob
1135.058.

CR130

Neto no 1 do total /e 5 pontos apresentados.

O 162.893 do 24 de zoteMhro de 1964

Requerentot WAX1DA. CHEMICAL =G:T=1ES ITD = JAPU.
PROCESSO YARk PREPARAÇA0 DE ORRA DE POLIURETANAK
Privilegio de SnvencZo: It
REIvINDICACDES

1 . Um processo para produção de esruta de poliuretana,
carseterflado pelo fato de consistir em fazer poliisocie te, -,agir com um /
polleterp olle! e"...yelleSterPQ1101/
Poliel eaeolonade aQ grup o conolutinde de

94,ic. I

221S60 N o 179.375 de 10 de maio de 1966.
Uquerente: UNIvERSAT, OIS PRODUCTS COMPANY-E.V.A.
Trivilegio de Invonceo: "APARELHO SENTIDOR DE INTERFAGE, DO TIPO RAMT
AOÇO"
,REIVINDICACOES

1 . Um aparelho senti-dor de interface, em combinação com uns voes
o pelo menos duas fases superpostas em contato direto mútuo
°enten d
Caracterizado pelo fato de compreender um conduto 'substancialmente
vertical suportado dentro do referido vaso e estendendo através de vo,
parede do mano pare o exterior do d'Ito irem; ioa fol,te de radia.
una
co conautO,
010, suseetivel_ále ser vertionlmele

diepoeta de modo a emitir radiaeao para o exterior através

de'ottado.
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oeça4

".•-n•n•n••••n••••n•,.....

L.

conduto; um deotor do rndiagao; nnacetíVel de Oer verticalm4A20
andado, oubstoncialmonto esposado hotia0nta1mente da dita fbit00 . 10
poolg50 para intorooptar rndiaeZee omitidno pela referida ~O g

detcátor em trajetdrina paralc/na; e orsãoo do leitura elétricameatO
geoplados ao melo:IA:vindo dateotor.
•

e requorcnto reivindica a prioridade do correspondentO Dedg0 Ag
Wocitt:do na Rcpartioão ' de Patentec doe Eotadon Unidos da Arkátlp

-.10 de maio de 1965, sob ne 454.515.

de 1971 16(fr

nem 30 165.759 de 27 de outubro d e 1964
Requererço. CREMEMOS CORPORATION = = a.u.A.
arivilé3lo te Invoncao:"APARtCHO TROCADOR VS OALORe
dEIVINDICAÇOES.

erddoe ao neiGrinr".ento acoplados a refOida fonte e ao M0/10/0218d0 q2

tacer para abaixar e lovantar, oinoronizadomonte, Vita fOni 0
. 0.ditg.

Abril

Dm aparelho trocador de calor cane6a/si-2M peo

to de compeenaer: um tubo; órgãos destinarDa a passar um meio trone dc
calor, em .. c'elaç'áo de troca de calor com o referido tubo; medos ge odiada e
do salda dispostos em extremidades opostas do dito tubo Para illt 'golag& a 4,
descarga de materiais escoáveis; um eixo ciraVel dentro do eiMd0 tubei9 et-) •
pluralidade da laminas mbvelmente montadas obre o mencionado (Co dera dei;
tato de raspamento com a superfIcie interna do mencionado tub01 O OWSUO0 fig.4
suportam dito eixo de modo a nem efetuar sub3tancialMonto . qUa1q0OP 02.2520,991,,,

:foato ri e 1 do total de 11 ponzoo aProsehtadoc,

das laminas em Uma extremidade do referido eixo e de modo a Cobu, mo 000
atue extremmom
lação progreesivamente crescente doo lâminas na direção da () t

Figura

-1

do dito eixo quando o mesmo gira.'
Reivindica-se a prioridade da correipondente pedadO Q£7

positem noa Estados'Unidos da America em 7 do novembro de 1963 20b 11@-essW
5g2,169,..
Ponto no 1 do total de 8 pontos apresontadqu

,
o

7

r

2

ge

FIG1

„11144~.~
_

,

28R140 N o 183.673 de 23 de outubro de 1964
Regaareate: ALTog EARL Terry
W11(11440 de lavengdot "RASPADOR DE ABRASãO RESFRIADO A AR0
A

MIVINDICAÇOES

15

1 ',RASPADOR DS ABRASX0 AmsPRIAto A AR, cametorSat80 #
por ootapreenaer. am gabo Oco adap tado para rotação comandada O tendo Uma 52Á
. •e
priuLlras rassasona de Muro cstendondo-c0 nt,l'aVe0
perkleie rbrablva
cga8le antro o interior o o oxterior do cubo, o dito cubo tendo segundam paca
'

;usnmo Ro - 163.828 do 29 do Outuhro

do i8848•
lioquerentee TRECMAGLE-121W7U3i COWANT
I,Yglvii6alo de lave:1914'in "xiouseo nzOlurgmiegTo 2.41645 ~AMAM
11,25ARA. U1/1M2 20ROBOW
1/21ví1DICAMUSS

. O proacsoo para preparagUo do ma ga unificai5 wagno
:cdagdo na ettaltagem a Mios carcorizado p02? cOmatondeaPZ2daRge•
ue uma massa gundida de vidro contendo u2 Oyacificaddx'de 616Eld0
ti :rani°, o resfriamento da attmarma . N ra *amar uma ohaya 60 WaS8ã
colidffidadao rompimento da chapa et e goamao iadiViduads (6 0 trotá
tento térmico dam edemas enquanto disparado de SIVD 20/1a0 ftutam%
to 14.'.'maieo conduzido numa temperatura variando de ye20 de(4209.04‘
ven t , d ó ,idró at¡ 3300 acima do ponto de 0100Isciment09 yaVQ23 '864
po suficiento para prdduzir a CormnOno do .erdotede de tatsg 1/2WÀ,
tR,30 em uma matrin de vidro,
•
Ái requerente reivindica a prioridade do 002rasP6llaW0seuà
.i,pooltado ria RepartiçU do Patentes dos Ectudda.VnidOo de âmBe.42
22 de julho de 1964, e0b ng 384.5D9.
2onta . no ./ do total de 11 pontos aprocentadoo.

magana de fia= esten4endo-4e onto Clatorior 'a.0 exterior de cabe, o upae
âo de pâ, prego ao dito Cabo . ç disposto no interior do cubo para oetWbeloced
sgegi
•4uxo dó fluido atrav1) do interior do cubo entro ao ditas piimeirdo e
2
ddAtri
a
4o,d()
rubo
para
assim-rodkle5
dee Pa3PaBon g AO fluxo durante) r. rot'
•
C4».9ndeio dO. awaatio.,
:riàisria4ien,s a a prioridade do corrOopondento grado 0.1
.jocidadoiaOo5bto4or Mudou da América em 23 do outubro do 1965 ocb pp

319.22
Ponto n o 1 fio total do 4$ pontos aprsentedWo

1„2

ii

•

MO go 163./18 de u7'de outubro de 1964 n
Sequereato g iiSARO caniY-Te/rakto 4eUxengitoís 019:20 EsTIROORIORFEIVADO gara anal
eleAS",
RRIVINDIOA03ER
'
,t nalessugdor cwerfetoado..deditaaia UB BOL
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Abril de 1971 •

cionsdos doutro de dita seção superaquecedOra, oaractorizado por Uot oircuit0

estieemett? do i'ibras aint6tJeas, que oompreende um membro
álls eme ~Adrice, DOM uma auãortioio externa lisa, adequada pare re
fatie gi_55 Man de fibrati envolvente, caracterizado pelo , iato de com648D.850 /021Ce olevadaa, que q.. ,,rojetam da reforida eu

~ate

411.1a4r10a O definam com a mesma um trajeto b elieoidal no re
8c2 corpo,.
ãázralnel4e, EA depositante reivindica, a prioridade do corres49GROC..1'8 W4C4ged depOSitado na Repartição de Patentes dom Betados Uni
Oà0 aa âmêrloa flo Norte; em 2S do outubro ãe 1963. aob O e5 319.294.
Nato uP 1 do total de 7pontoo apresentado....

:~119 Nimbra

do iluldo formado de tubos Oradoras do vapor, paralolamonto dispostos que #
me entendem em relação da lado a lado, estreitamento adjacente ao longo dá
base de dita seção de fornalha para formar o sou pino, sondo ditoe tubos R.i
fastados na retegnarda de dita seção e substancial o normalmonta dispostos
cOm respeito a dito piso, ficando ditos tubos alám disso dispontoo os relo:9
ção adituamente espaçada atravée de, pelo menos, uma porção de dita seção
tostada para formar uma tela mi peraqueeedora adjacente co diton tuboo supera.
queeedores, sendo que ditos tubos geradoroo de vapor conectam dito dispositl
10 de cabeceira com dito tambor su p erior de liquido o vapor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
positado noa Betados Unidos da lus;rica em 26 de novembro de 1963 sob n 9 ...o
326.0/d.
Ponto n o 1 do total de 7 postos apresentudoe.

,— PO

re4

ao

a

TRB110 pê 163.649 d e 2 3 de aa t,u Or o do 1964
RoquarcntOs UNION CARBIDE CORPORAlION • 2.11.4
Vrl ancO2O se 2avancael -PROCESSO AP2RMICOMNO Pana PABRiCAÇãO
NATERIlL 2IBROSO ME GRANITO A. DARW OP ca,‘,
£ULOSE NO:URAL OU RE9EN92AW
•

SIBINUNDICAOn

. 1 . .t. oceseo

aperfoiqoado para a fabrioss¡ão Marte*101 RR.
bromo de graRito a partir de celulooe natmral ou.rogonerak. carme.
tarifado por comproender o aquaaimento do material uvae COCO/41044..
ge . osa dão - oarbonooa, livro de oxigánio, contendo um kelogAloo gaag
mo, atd que e temperatura atinja 65050, a purga da nogeW1415. ftWee-.91t
T a cem ,são e'r o noeo, livre de oxigAnio, livre de lialotOdfi,6, continuando o aquaoimento na referida atmosfera pureade eetá 41,4'
a tencratura alcance 8005C e, a seguir, a varredema su gue'',
EA n4
perfloie do material aos um gá$ não-carbon000, livre de 6Ni4nie4
oontendo'un Ralognneo guloso, oontlauando o aquecimento Sem8e 80054
• os tomperalaireó do grafitioação, orá p ua tentas osocr504 kgrott,
• ac q o oubotancielmento complote ao material,
•
nolvindica-se a prioridadc do correope n- donto pa8i40 deposi..
toic na RepartiçSo de Patentes doa Datador. Unidos eu ~Usa, ea 34
de
w1.963 ac0 no 319.939.
•
sionto t2 1 do tr.al do 6 pontos 0,r0e0atodop.
163.548 dó 80 de outubro do 104
COMBUSTION BNGINEBRIN . INC
5,0 invenção: a liktiBURO surwcaqurcepos D OCROOR 013 Stafea*

eree--.10 uma seção de

PERMO N e 1133.476 do 3.4 do outubro do 1964.
Requerebtaa IMPRRIAM ,cRWAICAS 7.EDUSPRIZS DIT•IS= . /17042~
Pep/1514i* 44 brvongRo; "PROCESSO PARA a, PREMA2410 DE ANILINA D og
RROS COMP0STOS AROMATIOOS ROSONUODUARES, e2
•
maruim:os mactios,
nIvrecIc405És
1 . Op processo eontinuo, parà a prepareOmo ao compoe -ào4 art
utiti000 Cononuoieareo, modoadinleoa prtadrioe por airivoceMob
/Asado Am faca liquida da bidrooarbonetos aruá-U.0°a coaccuts~0=
toaoultradoo, taraotoriqado porque a donoontrag go do emponto 0;;V.45.
dloomadocuáear mo:mei:Uca primdrío ;lapido llquida dUa 0 WbrS.-0
or 935I capreas, porquo m bldrogonnolo ' d condualtb a0 Dato do
tuligão aparente da mietura de reagEo moa uma preacSa 9t9 Ao 112/Oec,
da a 10 etuomfern% pelo menu um pouco. do gsIor. de'res& meado st
EUVide - a0 no dol;iar &Mie-tura do wowno evaSoron os vaports coudis
condoneados / P Agua deparada de condenaado e.'lvand0 ~anuário,
í'iCtiOnte ao composto eiromíltieo monoaminico priadrio aeadpsrotondo
40 wator l para manter condiaos eatávele ali
?Puta 'aq 1 ditetai de 11 ponxos aprócesoacog,

Mato
163,30 do à.3. do outubro de . 1984:
ãeq1iorentat ' iSDU32RIA9 REUNIDAS WRAVI; • GRIIII0o USADA DM.
Wwlffil4a1064 laxed9Rox "PROCESSO ME sunIonto Vs2 330214~ 6 "5
peotpoR PARA AuMoNdVISIC

uivilimicacm%

1 • A p arelho iuparaquecedor e t eradeá do IM OD,

08

P1G: 1

q04 0k*

fornalha, nua seção de bateria de cold444:o g UMa rocgo/

su..,-, ,-1-aecedera; uma pluralidade de paredes tubularec
8415518
04fige
•
,,uns; 6.¡.ópositato 'a cabeceira para oup. ie dites
pesadas tabules% ir
um tambor s, perior de liquido e vapor, Um te/4051 Inferioe' tle 1/
• -ra crie de tubs g eradores de var.-or que conedtam ditoo tamboro éo.
g
• , -7.-:4or dite senZo de ¡ateria de caldo/roei t W$0,3
eme~4.fteetes 40191

REIVINDICAM:

A o Prfteedd de fabriCagão de'bOrraohae de0/800DO09ee p gaga
•bóia.> oaraoteridado polo ' foto do; uSillear coso tatkia Dsáaa
Comais,do gusa velhos eatacdoa eu dou atada aatural e oca à ar:,
RorMar ao 'nesdos em ~orado; cortar o pneu Uáado em pedepos'eg
aboo do 20 em de largura por 40 de comprimento cortar os pataspe 6
freN grom% 82 9PNCO AO entWeo Mo, êtketNé esçAM enew

DRO OFAL

SI.ind2-feira 19
•

f
. .G.ar.e.Op mo r i lhar
An'tieflbn p

as, arruelap . nns faees. ; . perfur&-las nd con :

trO mediante prensa. retificar a perfuraçao central a fógo: e‘submil
on
ter ao unidadeo o deaboote de retificação em uma mdquiba
1

aO 'la ;p'000. t.re:lida r nenti do-eenmeril'eiesentldo`trriversO.
' 'POn'td irte apresentadOt.

C

Abril de 1971 1509
'

•
( (C
ktendp . 4m.b4,00. contou infertárcc ohanfrados , inSlinndOWDEUi 02
co apoiem sóbro OS corx:oopendontoc cantoó' posterioren o Ohanfrados doo
abas 1W:orate da armação do ausento, limitando o estabilizado a Anon

noçU do cnoteto.

Á '7

Pon'tá 11 5

1 6o't.otnV de 3 pontôo OPi.Oiluntoioa
•

SSÉRE6NQ 163.173 de 5 do outubro ' de 19'at"
4Requorento: MASSá-FERGDON (AVSTRALIA3 I ii!ÁITED ni AUSTRÁLIA.
Prvilegio do Invoneao: ', UNIDADE CORTADORA DE. TOPOS PARA MAQUINA COMEDEIRA/

Ni 10
•

DR CULTURAS ALTAS'
11EIV2NHICApUE
.

Uma Unidade cortadora de topos para U l a MáqUi4O

abudetra de cu16ras altas, caracterizada por um par de braços eolhedoreS ett
VerBolUO OPr olo riadOe para se prolonntem para a frente quando &Unidade eOn
tadora é montada na milquina, dispositivos cortadores para seccionar OS topou
cultura.das bastos, e 6ispositiV00 defletores apstaveis para seletivamen
desviar os topos cortados para um lado ou outro da unidade cortadora.
Reivindica-se a pr;f.orldade do correspondente pedid0 de
' /fositado no Australia em 4 de outubro de 196 sob n o 36.103.
• Ponto no 1 do .total
. • • de 16 pontos apresentedoSo
/a.
•
';‘,"1
4A
) 513 w

FIG.1
Tadáv

162.831 de

22 , seteml.ro de 1964..

ReqUerontet PANOR PEÇANHA (10dANHO - GUANABARA
W
2rivlU gto de Invençãoe ."AIERFAiÇO=1013 IRODUZIDOS
VÁ Wier0510 g0
IDAVII.DIOACUS
.

Aperieiçoamontos introduzidos em scrUorou, earaotedga%

por oomproonder arranjos elétricos e mooZnicoo para eetabolouor !rÁrtie;
itoo olótricos e comandar o respectJ vc conectação o doeconectagEO F am
limentand0 ditais luminosos &crostas corressoctivamente em DIQUE ow
porpehdicolorus ou traneversaic, proz,evendo a iluminação altOwUntiygm'

:34-•
' MEM N o 162.959 de 28 de setcubro de 1964.
iMequorente: PLEXAL FRAUÇA
.1'•rivi14c,10

doo mesmas, aos parco, formado" rosycatli,amente por um oinui aó gt.ort.
quoomonto o um alua de prc171ção, cn Tacaca apontoo, o por ets. dOm•

de Invençáo: "PROWSO l'ARA A FAHRICAÇXO DE %JnidAS DE 20112
UREWANUu

1.,e sinais de traneiçao ou atoncao,•fic • udo oa,rjuele de iza'dcb plane8;
atroz de um cotar radial ae.eirernforole, opaco e girat6riee VX0M.Qa.
vendo a ocultação proaro p oiva c nu volocidcdo countanto_dc um doe ed.

11EIVI4DIDAOJES .
Proeenso para a fabrIcoao de espumas de poliuretano som m
'propriedades hidráfilas persistentes, o qual compreende uma reaçao de..

nalm , de • dito plano transversal ou porponeicular.
tonto no 1 ao total do 6 pontou aprociontados.

!yoliadfção de um poliétor e de um poli-isoctanato em presença de 115sua
e

de catalisadores, caracterizado polo feto de se adicionar N toam

OM renoão um monoéster grazo de norbitnno polioxietilenico.

• Pisalmento , a depooitante reivindica a prioridade do corres
Tondente pedido, depooltado na Repartiçao de Patentee da França em 3
Do aanciro de 1964, sob li o 959.151.
Ponto no 1 do total de 5 pontoo apresentadoo,

unmo no 162.679 ,ao 16 de setenibro do 1964.

o

Requerente: GUILHERME PAÇURT S.PAUDO
X'rivilógio de Invenção: .110VA POLidROHd4
11V.IVTDDagAehIt,
, - UOVG poltrona,

trancformdvol cm mona do centro e ou banous
to, caractorit;ada por controonder inicialmente um suporte de base, 003
poeto o partir dc um quadro horizontal, rotangular ma ' quadrado, prOVim
do do quatro pés ortoconnio o inforiorcd, do pequena altura, suporte .
Doto elibra o qual' á fixado uma firmação para o acalento, fOrmada por pl;B

ao oluno, do configuração correepondonte, com dote pe seve loterice
postos 'providos dc abro ortoGonain ouporioree, - do pequena altura, e
com os cantos posteriores chanfrados inclinadamente, armaç'áo esta 93..
bre a qual é encaixada e fixada una almofada retangular, elástico
e
flexível, e ' tendo altura -calor do guie ri da g referidas abas; e GO late.

rol posterior da armação de assento, sendo articulada ema outra igual
para o encOsto, formada também por placa plana, com duas abas ortagona
3.1i em laterais opostos, dc confinnmento

rnrç

uma olrefalt s'óltn, ditas

• Fie. 1 •

TÉRCO310 162.6t6 de
ts eetembro .de 1564.
Requerontot MOAM° DA SILVA SOARES . GUANAMARà.
PriV1166,10 ao XnvonoZO; h MIA CÁPSULA PLÁSTICA INVIOLLVP.5 P2p OURARNR
•
pntrunleAea's
. Mien odri,nlo olAstiea invioitivel para garrafas, 00155P1.114u
monte. Oilindrica, fechada de um lado, caracterizada Pelo fatO do MG yell
te,fcebada oZo previstos furoo ou suspiros, no melo dkodia, ume 2;04111,

-

DIÁRIO OF I C:

1610 Segunda-feira 19

de , reasaltne ou
~MIO InU/ar á no interior da cÁpsea, Cala Orles
inferior da
a
parte
mala
proeminantixne
linha
erlerntam detrontentes, com
nra
ba'iro da
p
o
parte
em
declive.
*mentida depreadéo ou rebaix0 anular n .

,

Abril de :71

S'r-,o i!1)

•301,449., 'dja da A-mai-loo ' do 'Norte, ea 4 de'entembro de '19631 8011 oft
Ponto at 1 do total or 8 pontoo aPreOelltadOn.

o
. .

16

. - - -/. •
.
...
4'
,,.
.
......
•
•
/
...........
4,/
/
.
.-..
/4444~44/
—
/..
/H
Á—
• 14 7.71.1. -1 --. ""f
g
14
1
12

roto ta 44 /total de 2 pontoe apm,.erntadpo,

,

FIG.1

, ,. ..... _...._..,

,

'22

7.4

%IRMO dê 162.021 de 24 de agtetc de 1964/
SeqUeren t e t SA400 $/Á -INDVSTRIA E COMERCIO .C.PA1Y10
Privi14gio de Invenção; "APERFEIÇOAMMTTO S MEXAMOS A 0043X0ES
ans . ust 0r*A5 3, 2.AATICULARMEmmit- CITEM DIS
541DA DE CONDENSADOBVS".
1151VINDICAO5E3

1 - AporZeiçoameátOs relativos e conasZes elétrica° e* aermee
t, nartioularmonts, 1 meã° do'saida de condensadores, caraoterizaw
, dos por ma rebite que atravessa Os terminais e1étriCO5 I & parede
lenta soaste/Ao entre totais terminais, dito Vebits faioodo 40atet o 4j

1211m0 No 16*.643 de 15 da eetembro ne 1964,
VaqUerantet CARP)S EMES 5 JOSt ENNIER S.PAUr:0
'Zrivillal0 de Inven.cão; "NOVO moTon A EXYLOSX0,

•lobrioo cora os ditos terminais.9.t/tD nt 1 de 3 Noto*
04".0"3.ba4°2*
10/
Rée

REIVINDZCAÇOES

iEe, NOVO abtor t êxploeãój caracteriza d o por coppreender int,
•ialmente uma cantiga pr:smiticaj em cujo'interior são forma404 dois1310jameatos ellindricOs paralelos a transversaiso Pax 4i4 1 m0nt4 bUeer-.
1050t0S a irteroomunioantee, carcaça seta ainda provida...ai?' ufvel- mo-Mano de um de eflua letenlit longitudinniz menores, de =I abertura

da entradi para 0 gfie combuntívell que ae bifurca em doia condutos
Watados reapeotivarente para dqueleo doie alojamentea
/Mo na i do total de 4 pontós aprenentadoe,

41411,
:ERMO Yi 160.480 de 29 de ionno de 1964
RequerenteiSCEN8cHAAS COMUNZ it lietUt
Vptvdl jtle da Dpuenodoj 5PROcRS80 PARK PREPARÁR.rom woule thh POI/n290
a ADIO.° TERRawnuauclosPr
ANIVINDICLOE4

1 - VIn processo para pre parar un'oorposto de iortai(44'
NipCMOR0CH3COV-(CC2000.
han f0 1,4 16248 de 9 da satembr n (U 1964',
1140aeren1setlIONSAUTO COMPANY Miau
ikW4.148t9 de Tav,E N: ', Mons° PARA 4 VIAÇU ME swaUlabki 311Agng
TARES DE MULTI-COMPONENTES%
.11tIVINDIc40115,:,

tl

2.. Vrocesso para A tieoXn it estruturas riu:acataras de meai%
componentes, tendo ima razão controlével 8 pSédeterminaWd*.dgetrilat
*Ia de componentes, eartxo's;erizado, pelo keto de 58 gerar *** urram.
de suni-comp onentee de oomponentea Alévele, Zomtaturadage *UM,.
*os em um padrão irédeterminado a tonduzinda a dita corrente WS aia
dintanoir, tenWo wmmodtl° de Grifai* (10 unem&
%M i" colocada b
anele gaométrica prédcierminada 419m °In fira° la dita *011/15,08 prie
§11 4 u linha de demerongão entra dois °Imponente* adjacente* 6~14
%recataram grupo esoolhído dos ditos °ri/falei acima yoldto Yffitia
'g erminada para, Ter hás moi% •arar uma 0,241140°
.4 sulti.eirmponentési
Yinalmente, a depseitaute maLmindioa, 11- 04434§66* ét. COM *
*rabona ledéial dellaSkínée 119 Big**44419 ithal~ 941~

et)

•

quaiRAIT ou um radical slooil tendoiel8 átomos de oarbono;
ahumnémero tendo um valor rádio de cerca :de 0,8 a 2,0
4-r2ntetwida
obsaataricad o por gana reagir, num Meio acinose OM °rabie°,
owtalisisdor,
un
onesesinaltliddm nu um gerador de formaldsido, na pra gana de
(1) mo cualk
ORILOopéi gão da que, quando sa pre para um oompoeto de drilla
Raul radical &letal, pelo mano* mínima parte da moio Gaja feita num Ph
hW* héjt preecnte k durante a reação, ou st adiciona ao Produto de reaehe
átomos de oarbono, para Azem a. alcollaghoe
héRéléages °4 éleon tudo 1 a 18 .
Rolvindlowe a prioridade do corronerndonte. pedid9 dev
. 1965 sob no 393.58,at
Pettaste aos íta44o$ Unidos da América em 5 do ju1hode
pontos
apreso/1446)u,
24
de
.
ponto °a 1 do total
t41455 dt f de agosto
gagd4entic 9/LVIOTISO a Et ia 151010
10kOdelmosa44 WeifenOu'ehlyárano

o.

1964

BEIVINDICA0088.

e TM

Aditi f4 etY6 ,74 riÃ!4 44

ler omPerüe ntonotal

.
Segt, unda-feira

19

.

.....

.

DIA i0 OFICIAL
•

+•f

Pente por elementos pré-fabricados, 4e tról tipos diferentes, i sendo dois ti.
âolos celulares cl 1.14 lajota, o primeil. 6 se'pdo formado p á bloco substancial.
pente prismático n,4angular-, vazado, e apenas orovido clS duas paredes inter.

.

'
•r •

ill)

Abril de

1971 1511

o4scierizSio'por p 05 hh1, - intrntolente, trOu supoiles ol4tr,44COS t ao...
u
f
qiaOtefltvadOs a tres intcrruptores (ta dispostos externamente sacam
•
f
"
caixa. estes Dor suà vez, ligIdas ao proceaso el4t040 &Mel
PGrÁIV149r ao,
lo.'
•l'ontr'';';,/ 1 de total do

Das divisOrias, crukdas ortogenaim :0,te ontã'S- hi, blée;o n 4te p' ujas faces-la' tereis oposta"; um; delas 4 . tOda - provida de nervuras parl. elas ' s longit udi-// •

4 pontos apreacntadoch

ioric.

Dois em dente de serra, e a outra á dotada de uma projeção lateral longitudl
Dal vazada, ao nivel da face inferion, dito bloco formando ainda, em sua fa'Oe inferior, duas abas laterais- de secção em L voltadas para cima, e tendo /
date superior dotada de duas projcOos sim6tricas longitudinais, de seCc50Metangular vazada, delimitando uma canalota lonptudinal intermediária

,

e

dOl ç derraus laterais extremos,
tonto n g 1 do total :de 5 nontos aprehentados.
•#X
.•

2TIMS0 N e 149.635 • de 23 de janeiro Se 1563,
keetercrtet SC1,== PE CEAQUEUI LEIYE S.PAULO
C, 74:ve.Z6clo do, InvemoUe "EL=211 knirr_DErn, ssiT AWYTAVIEG MIAM.
TICOS DE.V;riCUT,OR"
RFIVINDICACtiEn
. Memento anti-derrepante ainptUel a pneuméticos - d0 Nleita

Requerente: PARBENPARRIKEN BATER kg 'Il0VELT,SCHAFT- Ur.n4utum

loo, eareetorivadn poi-dues ou saia peço que se cingem ao pnouatiod
e 'cudo time 6 contituidà por quatro ou tais roamentoD metálicoe On
te, dinooc t oa scpseejadamento e ,no sent-ido , raóirl, °ajas pontoo de ca

4 l'EODUÇA0 •
Trivi163lo de Invenção: APURFETU,VJEC NO Procrio
TERY0e:UDE T E03 DE P0',1-00Pnii:.nAÇa'
•
ErM 7! ,:v4torn:E

da socmonto cão incorporados a dois tupciites met611con paraleloe, coa
trapontoa e arqueados, de meneira a ccompantarou determinada exteta0
do curvatura circular do pneumético; nos ducc pontas do cada euporteo

nwo no 159:296 de 19 de , maio de 1964.

1 - ApArfeisornonto no 1,oc0000 de Irocal2r produtos tome..
:Olaticos de poUcondenzação, nne ao renl i 2am ;:ot c r'parçiio de aro.
Ou`on reacionnie, vo/áca e ovcrtente dc uolvntne caractori' modo pelo fato de que os materlain do partida ou eventunlmerreo prí
eOndenead je ot. oventua,rmItr so , ,Ora, dor mesrod não introduzidos

tgp soioadan nrgolao, nas quaie ce prendem erticreores ou cinteis que
Mantem os clecentos anti-derrapantec unctrAcc ao pneumático o oonee.
tadou entre ci.
Ponto O 1 dó total da 4 pautem nprecontndoe,

Mo ponto de entrada de um tubo co ai conhecido, aquecido e eventual,
Monte poeto coe deprocc.t.o, e moviç doa ntrrvén dê uma hélice em fita,
evontualmente aluccida, co lona° da -parado in',:crsal do tubo em dire.
9Zo ao ponto de safda, onde i o produto £5.na1 6 retirado, eendo a cosi
ZO ao muco calclada ia m...sneira que ura parte interno do interior .
do tubo fica livro e vendo retirados denta porte livre do interior
em produtos reoclonoic voláteis separado° e, eventualmente, voporee
do solventes
/Inalmonte, a depooitante reivindica a prioridade do corre,
wondáto pOido, depthiltedo na 3toDart4rio do Ratenteo da'Alemonha,.
em 24 de julho de 1963, sob ne P40 328 11,6/390,
l'ionto n2 1 do Plisso ponto aoreacntodOe
112,10 NP 148.981 de 8 do maio
Requerentes THE GMETTE EOPROY -

1963.

RriV116Eio do Invencliot "APARELHO PARI. UTROLAR Chtmee
Erl"..;•fu,"v...eo3
3. .

diapositivo para enrolur uma methe de tabelam on tgrne

de Giro ao um nlemento tubular de can:lamento caracterizado por com .
• PrOender ia4;1 elemento de Guia adaptada para ser pc =to em conexa° OOM 2
ma unte de sucão para fOr7.ar Uma s , ,,,ntó de ar stravén do Mesma, e
TERMO Na 155.537ie 19 de dezembro de 1963
Requerente: REAATO ALEXANPRE MARIO CL'HIANI

a

$n Pauto

Privilégio de Invenção: MOVAS D1sPosIe0Es EM PLACAS LiptningAM'IF"freATMA&'.1
PARA CARROS DE ALUGU8L,
•D'ç:',Ons

1-

PWAS

F2I PLACAS LUMIKOSAS INDTCATWAS I

P4hÁ COMO& 1)44; AiUGUAi, coastituíay de CouVeacionai caixa cem a culaVra "W40

1.14 elemento tubular perfurado de enrol=rento, o dito elcmonto de guio

, ânclUindo meios para montar e phsiclJonzx Zuce olemento :dO enrolemente
nn dita corrente de ar do maneira que a crava panas atravée dam eixos.
Pergurae .den Rara firmar Xma urc ha de eLhelon cona.mida no dita oorron
to nontro a face superior do dito .là,-Ato 'enrolum4i'to, o dito dia
positivo inclrindo ainda meiOe p oro controlar a Sireoho da diepOsi9a0
das espiras individuais da mecha de c'-,re.:,ce,

.

1512

Seguncl a

19.

Di.',ÍZ O 0!-:;•21A1.2

X.1-1 de 1 97 1

•

, requerente reivindica e pr ioridade do corrcepondente 'sedado depositado na Repartição de Patentes nos Estados Duldes 4. h."'ne
em 9 do Maio de 1962, Ltb n g c 193.400 e 193.451
p onto O 1 do

2taão as 182.159 de 11 do mgoatp de L966,
Requerente' MAII-357 CORPORA2TODL - E.U.A.
Privilizio de InvecOlo; 9530ANISMO PARA PASSAR COSTURAS A nano.,

de 21 pontos apresentados.

RRIVINDIWONS
- Um mecanismo de patear *costurar o ferro, para achacar pop.
praceio as bordas livrei opostas de camadas de tecido unid .as Por coe
taro is tinia eaccto de veatuSrio, caracterizado por abranger; um tia.
positivo para separar as bordas li v res e para guiar as mesmas para
uma relação oposta; elementos, de passar a Perro inCl u in6C Uma Ponte-4
de calor, que é aplicado por ao canoa um aplieador de colon, eud
contra-apoio, encobei. to. pelo tecido de seccio de vestuk10, oontro a

ouul as Mc:das livres senaradne e epootae sio aoaretedmo pea pO4Seagse
a ferro quando os elementos do passas. a ferro se eacmat, m eia oonmo.
to; dlapoaitivos para ;Ar em contato os elementos de pan7aP a f'srro;

dlopositivos pare 9,re/deportar ao sanha de vestuário ent2e clã aio .
RERMO X2 182,116 de 16 Be agosto de 1966.

mentos do passar a forro; • diapositivos paria azoe-cem preoeso,trana-

*aguara/116s 12E 8.1g,9O0DR1OR COMPANY - E.U.A.

versalmento 1 ditsçao do movi-monto dai secaBas

W1ell68io de Invencio; "UM MCANISMO DE .FRE3:0"

quola porção dot eeeçie de vestairio que eati ;lendo penosas a Perro

REIVIUDICAÇOES

on e re

+ Um meoaniemo de freio, caracterizado por compreender

vm-

Os

do vastkrZa 444 Wore

t

elomentoe de pasmar a Perro em contato; o no qual os dinpoa

altivos que 'mercam e proas& sio conotruddoe e ae,eanljadde preme nP144,

**abro girAvelf am alojamento não gírável contíguo amante a uma à

car pre3sU ;Abre a face exterior do tecido da soes& do vastuArio a •

4,Ca limitada do membro Risível, um membro de frieGiO adaptado . p4
wa comprimir por fricção contra o membro girável para retardo/2 'imo

encobrindo o contra-apoio 4 otraivés Mote tecido cabra ioooaers-losI

wotag5.0,

mAl01e1e porei° do vestuário se movendo entre os elemóntos dt 4'

meios destaohvolmente ligados ao alojamento •eaosà.na

do* ooa d Xedbrn de fricção para permitir que o

neM

bn0 de ficQi-10.

O, pare dirigir a preeeão b

0apositadomm Repartioie de Potentes dós Estados UMos do

eto 16 de agOato de 1969, sob o d g 479.846.

do °ontem) de

pottot ft

aVve. °Cm

Cerco 4:m contato,

woja retirado ou intimando no alojamento por moviment0 do sm nalieo
de iríogão paralelo ao trajeto rotativo do divo membv0 Ed204.1$
,Á reverem getetn440e o prioridade do correa porid on4he Peclf=64

regtão

âo

Paivindisa-se ,
pos;:oridude do pedido eorres.poodente depositi
na Dspartieto de ihyteetteA doe Betado Validos da A^6+kee. em ad de
Nto 'd e b985, sob n9 ¥31.0.29
Ponto u g 1 do Soiral da 22 pontoe apres4rotadoe.
4
w

Ponto ng 1 do total ge 6 pontos apreeensadost

TI

da

TOMP 15-1j12 de B6 de ju.lAso de 1966

11
Wall, da 14 g% adoa t o do 1966
tequerentõi COTERU NOWORS OORPORA0-.0

rt re 14

kri y ilfgio

de 1~4(4 °MOEU° DE VEDAÇãO DE DATERIA0 0M-OdEREGA
ms 2 BATERIA SE00-CABREGADA VEM& 92Gill,",0ESMO".
dEIVINDIOAÇOIk

9, a 2ro15e5eo ' de ve9doto dó bw.4e.ried

ecco.carrosedad 1433, 409mroet & avamaaaanto, caracterizado pela formação da:uida tina avebratut
atrevia da uma abertura da anabimeata • uma tampa 414 bairari% t a.
tocallcagIa da tampa adiwe a oRiXdi de bateria Somada Pd fla IhNtai
,

eppeo celular feohadet
Nato mil 1 4* tcál da 7 pato* apisoam

*Req•esenta; %SOO REI3EIARVA AND ENOTNRBNING COMPANY . E.U.A.
540110M0
fMiesP1 .61. 10 de Invenuto; "PROSVS30 PÁRA SURITHIR A RWERSÃO DO

CARBONO'
1 . PrOposs p sara suprimir a reversa° do mondxids do í
em Seln
, earbono numa resoão ed que o gás contendo monóxido de, carbono é pOsto
temperaturas
variando
de
427 e
bAdO O OM superf/cles de metal cataliticas em

- ira quentidgâts
eldee, caracterizado porque ¡provido como aditivo a dito g.*;,
pelo Galo»,
de enxofre docomnon
dó loxofr., Ácido ffilfldrico oa casposto
do adi.ivo por Mano de par .teu do gás.
em P.M.S Concentraçã O de 1 R 'CO PRrtOU
Reivindica-SC a prioridade do correspondente pedido de.
poettado tos tstttos ulmos da Amórica em 30 de julho de1969 sob n g /06.159,
Ponto Pç 1 do total de 9 pontos apresentados.

TUMO Xe

181.368 -de 18 'do Julho de 1966.

.46(liórante; INDUSTRIAS DE MAQUINAS FELMARK LTDA. - a.PAU1C
• Privi1 g g5o de Xnvençgol. nEaMOORNVERSOR A corauswtvEL UUTVERCA r. 2ARt,
A PR0DU0,0 DE'AD PURO"
REIVINDICACIDES.

Off,199NIVOFSPf R 00MOVg tivel uniyersul para aiwodupao

D • A R i0 O f

Segui:da-L:4A 19.

L

pcad Urd

do fa, puro, oarodtortzaao pelo fato de que ectil. conOt1tuid0 P o r 1,,*

aloâ,Caoco do OwvOlootets, 0 dacroaasado P_ata pando mís.

.LFTL--,1 Pua 0,
p
03
025,3
do
comtralualtma
Éonta
6.5
hoEm
proolUo
Ot=ic a die4
om
uma moat
.
e9
po p í,2P„orx4uo ac aftc,o C.aamo díantom o twae2.5a
(it‘ vo5,!:400; comenton ddO dLnva do oontrZelo a uma Ênto do acha prcij
sao t Sendo Sie° mnamláGMO de ~bid dpdrddd por tua ár&To dmnulcor
a eu 113i
o~tmonto oonostaa O IS diapoeitlYd de Incgá 2i
roddr,aNt01, tracow:4. %avoado 12 dleiGGWin 212731 tOd CO 'bom e:,
oeu .CTJS.11,n0.5. ooceoti-M a Ma ~e de aVA . pr000& taxa Wtmitmr
F0,0jlln.*da dona Ç2:23 ea,,?inIntrm cs,12 o oUéstdo pon oaGek Mo ma

vot tWoot./p a um mocoad'omo do vd1vulag

Sna amara de combustÃo, um cilindro int,“.aa pro,fido de nervurao,
CondutOr de OX e UM ailinoro externo, estando i:doluidOs Justa altimC
a câmara de.00mbust5o, o cilindro intorno e o tubo i.etario, o oiliP,.
dr0 entorno termina em 2U'a parte lnfer A.nr nn . ,trndn dn ar o qual dt
'O ser aquecido, o na parto superior nn o0id2 (43) do ar aqueoido
(ou alada A miotura de ar de produtos do combuatãO)x
O xequorente.reivindida, a prioridade d8ote pedido do patente
400orrente do pedido oriaiaariamente depositad0 n* Mopartamente dO

tcriteo da ?roupa em 27 de oetex0Dro de 1965, sol, aft

eott-Àw tO

~IN
• Wftjaad,ON..0§ 57.11C12a3 0 .-~ORnotI O 906.6..ly &j.PORitae

aprementadoSo

Nonto n o 1 do total de ^

Abril de 1971

(S P ç o III

ua,~4.0:43 do ráttokol doa WJadoa Caidoo da A,A71-C31 Obl 17 d ° JMâ
eortd 4á44,150
stg
POntom n13e0ontd4ing
1 de totà
' do
Yonto

Tugo we 180.24d de 8 (co junho (co 19bef
Roquorente: OOMEROXAI, E TEOHIOA . DA INDUpTRIA DE OARNSO WaáéwRIGJell
PrivilóGio de Invençào; 'MAQUINA PARA mundo coimo DORM,~~0MD)"
REIvINDIcAUEL

1 .., .1516quina pare retirar couro co matambo (tle4VIte7i'd ROWitgik
Rala por compreender Um conjunto mdvel, DOT Me1.0 IlidrUlUde acá2dik5
cânico, ou de ar comprimido liand o e tra;OO 00 se 0t12entmea EJMO,
os lados o para diante co eaporto-ormação do cooduntOs O MOVJO0 CD
trenos u) localizam tordagao-ou flama?" pára Oreadd9CIA d 00£04 ad
Mal lurante a movimentação da máquina.
Pon'to n° 1 do total de 6 pontos ,ovrecedoo,

.12'92
180.4d1 ae 16 de junliO as W6t'
Itocuerentot TRE BENDIX CORPORATION .
rrivq-égio de Invong3ot 4 SERVOMOTOR DZ pnzaszo wrizo~
RBIVINOICAGOES

1 - servomotor

da pre ga& hiarostdtica. earaoterine6
de o o1ojamento 'át) nervomattor ser dtvidido em °amaras variAvata, Maneiras, de ooatedle e traseira /48 paredes 416ve10, carregando dita
ww2cae oftel diantotvo vm saubre eaaaemíasek da Ches cga ee 2,51tett

9 TgWO 00da
u:n,p
Repocemów N=WW.,53U /NO-WC,,A,

1

rletÊWãáO timows.2.,31 0 =cmge DA:ad esmoam moerem 13 puo,,,

PARA PA.anIOAR o =OP
MaNIMAGOP5
fr,:wjOUVX3CO0OdpOdAlen tMtrícoof !amt421C115-2d Pae g0
00..7d.r3rae U3 00WA do OUporto i.00lsoco, Eolo0 000,au itimo gj

sn5=d2 g Dsuâ3a Wa=223 dftCloamonáo do ootpo'do garzt4 t1 rma
de esrInNvíCJ tar2nath elopçOoo, tatuo cada 1.,n eile:QUtrl au, bo iNÁ)
tec-3.1.4fteaa .tza 6.3 c::butlidzaaw timea d putca 02.:tvioomento
ownSso 2M,013 NekStIMQ, 0020 00 U3rbeM6.dC2,0 Q~3 00
! cor.W,emackzYtaddo yEca OChmagg o do oons4an o peuAmus nima oduc,
ORMO adtPg." O ema gega ~ou com) do ouDoutGu tWmiâod±
2N3tb snotIn €,44E0,3 endatwors vIdo catVá 9bI26.03 oa wudotwoao
Sâüawkw a ÇoyooltaaÇ2 gavindáooo. a nrÂceld3do C2 OW300 C1)
Pkg~
.
gadtd% dQg. a3StMa nvatigh da Ratnatoa &dafigdlia51D'
Mi. g3 Abág4g5a1 Mst?Is
E3 25.Zato do 190N Q.41idOOff§9300
~o mit Y, '&1
.82 23 w-utc.eà e2~39,tfk,-".'-

1513
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••

1514 Segunda-feira 19

DIÁRIO OFICIAL
!

,

I

,

•

•

t

•

Se-çF,o W)

Abril de 1971

çor ter soa/d6ri* a; 'eixo ve'rtionk l um disdo hori,a0ntal

•

C2RMO le /00.410 ao 15 ao áunbo de 1966.
CORPC;RAT'ION E.U.A
tequerentei• isrmÁnInoss
,
00nàBSO1 DS IndliD0ág
fat'Z'ANA14110 40 1p:7014501' 0 APARELHO
• t.
•

uma

-toava,
4

InIVINDICAÇ3ES •

Agaraho compressor de fluido, OaraeteriÁado por comPret.
inder, Ga conjuntos uma parede deeigndora de um compartimento com:
Wreeeor que possui uma Estrada para que o fluido possa ser conTprl,
ti d o e uma saida para o fluido oomprimidos um par de rotres loba .
idoss giratOrios dispostos, dentro do compartimento, sobre eixos sena
fiados e meios para fazer girar os rotores barmonicamente'em (lira
1060 opostas; Oorsoterizodo por compreender cada rotor uma plurall.
rade de lóboa de feitio substancialmente epieloloidal e número igual
rebaixos dO feitio substancialmente bipocicloidal alternados ou..
laxe lotoe sucessivos, em que veda lobo eploicloidal é gerado por .5
. 1118 ponto na oircunferenoia de um circulo rodante de diametro no ata
ipprior que A, a rodar nobre um 'trecho da parte externa de um circv.
tirD de base de ditunetro R, ao qual cada rebaixo hipociclaidal 6 gera
Po p or um circulo rodante O* OiAmetro no inferior que Ap a rodar
otbre um trecho adáaoente interno. do mesmo circulo de base, em que.
A d determinado p ela férmuln A.W2N, onde R é igual ao número de la
toe; e ainda, por ser o intervalo entre os eiioa do ro5o2 igual 8
Yonto n2 1 do total do 5 pontoo apresentadOes

N.'11111S\r,
Nalr~"

7./x.t,= "7 li
VA." •

2/

s

f¥0,
SOA $80.328 At lá Suo dunho e, WS%
requemenket X.V.PHIWPs I GLOBILAMPespkBRIZSEK e. =MA
~Meto de xnve.aol "Al~nomerms Da OU nAANOOS 4 latratii
1W C0W,Bus g0 iuzIAnrkW2.6* •
RO

r71v.li1nicnO.v1
' 1 . Aperftloor.tentos em ou relativo/1 a Iam!~ de oombaeta*
tootatkanee (Ailarkiiit lanes) produzindo lu£ nodalea pela rea
5
ãe uma cubettexia célida ' oom um de encerado em 'bulbo de ui*
8C0 Paohaeiot cara'üee,“ado V:Iro Luto úle :traCea ilvternao do bulb0
sem YensWeca wa ou meie comadre delgadae O Im ploro de oa
Ambanoiec que se mearam ou geram produ:om de 44110Edago gatona
O dcoolomes'a terre:eatrree relativamente baieras, nalutancits est08
que, Diaele COMO co produtos de sua dirrociaeN ao houver, reacorp.'
pouco ou nada com a tuuaera mucosa da liuDada, VOO que, conforma
O Caso, moagem com a .mulctancia ablidad
A requerente roV44namou a prwrifaece ao 08199 ,0%Mnden'te pe644
110, depooatuao-na nepart-14 0 de Patentes da PoWandel da IP de ' ã'Cos
mhn de 2,96N adb o u n d5C7.,M.
lento ng 1 C9 tota1 OÇ 1 pontos apresentou,

"9,,"n-.NEIkeW-

/9,

W10 DO 180.243 de 8 de junl.,à ao 195G,
Maquerente: Igen4AITWA/JI0A ,PiddW4 nuá, s,pirs0
2x1vilNio de InvenMt mons ArEarnnow,uvOS num= =doe
ÇV1Ã4 PAUWADrilii.4
RrITSNDICLOV9

Novos nperfelonsentOs iatroduzidoe em nt.,quina g:Modela,
Caracterizado por ser coatituida ao um canvencional Motor e1étra20.
em cu,t0 eixo acha-se re,itr:da'uma polia lijada por correia h outra
lia soLtd&a'i t axtreldade de um :eixo w.tunnto entua manoain do aa.
s um rt,C60 orlintoVte na 21tWalZie
aumentos e, livroutz a''
Ca múqpine, onde tsm fixada uma polia Wp•Irtidarin; e por toe :Np:11
131pártWria umm parte lixado ao eixo e a outra permaneconde 3.1.*
WS o ju,sinnondo-me ã Uma Melo helicoidal que envolve O afaciOnaãO
'
e 20P
.mixo o Ve 6 P rt aa Por uma porem niarrhxdvel na pontd do eiva
ter n mola 'helicoidal uNelcoondo wreseSo a^obro a parto livre'daliaa
vio,tlaUje e centraaroarte . fixa da melnal e por estaca, O 8488.1
Iso,,o 'ald s milt2do e ame Plataforma . apOlada DOC UDU do suao extra%
&dee num c5xc envnlvido por braoudeiras fixadas na parte 'Urutu ai
Co e5ta pinta.Corma, eneuaato qua no outra Utrebi2aa0 dosta.artiO42,
me en eupc'tee fixos, uma p ega or.Unarloa provida com braços latera.
Ae e na lnal é neVenda a eX:remidade de um eixo vort'l
Cal pasean'A através de um suporte fixsdo na estrutura da aáluiaa)

FIGA
. Ne 1110.249 de 8 k J unho do 195%
Mequorento: DISOONCS ZOTOR COnORATION
l'Atdatglo ao Inveno5o1 Wm pmgoAmEuTota =Mu; lescom.ázs$0354
e
XIImitwoo4
r!ivinroActsps,

• Z nktOrnigarMent0 CM meocuà 'emo dçocomUrescor aUtomotiOAMCCI
motor de combustZo interna, tudo um tuono . pare levantara -Aivula...
de escure, o eixo do ocwrn :ldo de ,vavulaa, e um exo8ntrico
CO e
Operar co-' O tacho, no s6ntido de manter aborto G dite
Cm mi
tfillatalkaag

M9W MareIfir-aZuraoláador 14-4 ProvidO adaaoonMo RO úJsm
n

1 ir

Seguncia-ftira 19

ajWitZDTCAOE2q ' . '

to andêntride O *no tacho levanta- v' divula, e por um mecanismo .para.

Ur o YOtOr. gferrolhadorp . o qual reage h velocidade de rotação do mo
t0271 ima§ o dito ;O-Ur uma parte excêntrica, em relação ao acu eixo
ft Muges que Po estende acima do dito excAntrico de comando e co.
Gora 60M otucho levanta.vélven quando o rator fOr rotado para asatuir uma ao sUao . poalçges sob baixa rotaçãO do motor, mas que as 91.
ua aluda do dito exotntrico, 40M coopernr com o tueho levanto.,vál' 0, duram.,
VDIU# quando O 'setor é rothdo pax;:a assumir uma outra posi 4
ta ata ratacao do motor,
VitialICOUto, a depositante reivindico a prioridade do correspon
Cante podido # depoeitodo na Eepartição de P otentes doe Estado Un4
Co9 da Adrica do Norte em 9 de fevereiro de 1966 mob 0 2 526.275,
:Ponto n g 1 do total de 8 pontoe auresente'dos.
*42

'k . Um processo de produç go

do metal ft telótrólido'do

um composto metálico dissolvido, como soiuto, uum hamhe C% um oletró
lito tuddido, numa célula de redução na qual 000rra O Oedit0 de anodo quando o citado composto , ao gastou reduzindo -0e A uma Vercentagem
orítion, caracterizado ROD$ (k) iOrii0 j Or minério que OOittO Oolá:À°
comPeato ao citado eletrólitO # durante um period0 50 tOidp0 prÃ.dotez
minado, chamado de rose de eqUilibrio ou Prepoio, Ansa l'IoliÁidade
colhida de carregamento rápida ou lenta, reepectiyameates
b
' ora fornecermaiS oU Menos min6rio do que o . que 'pode 0014 00DOUM(dco.a.
por eletrólise durante date eotdsio: (E) manter conthuaneste um une,
do _plittO mergUlhado no citado eletrólito, , até uma dada Diegudidadd
de imersão ,para produzir efeito dg anodo durante o oitado ootleio.fidt
elui/tbrioS (C) eliminar o efeito do anodo no ditado Cuig(20.Wiltb0sria
Cid do eitado estágio de equilibr10; (D)aplicar una AOUSICAU AO
corrente escolhida etbre o oitado enodo -15118to paro CatOiflitlfir . 00
houve "não o efeito de adodo durante o estágio de &Sta g e% Mude
proáetadol (E) escolher uma velocidade de nargs, erabeyttOg 0,1t
rosposto AO foto de ter hayido ou no um efeito de anodoemm citado.
*modos dukante o.ost&gio de dotocçâo citado, mantend0 a ditada rolo.

ulmo NE 179.798 de 23 de maio do 1966
ReqUorente: PAULO PINHEIRO DO NASCIMENTO
LONDRINA

°idade de corna, r6pida oU lenta, durante o estágio do otgllítrto tem.
gaiata, é (F) manter O efOit0 de anodo ebbre o oitAdd anodepplItto,.
_ibtronte O oitodo estágio de equilibriO,
Reivindica - se !, A prioxIda42 AO pedido °arrasei:indento depOsita.4
do na Repartição do Patentes deu Estados Unidos da Amórtoa j en ..9g de
ao 1965, ata, A g 499401.
P onto n o 1 do tetat do 12 pontos apresentados,.

Pp4viggio de Invençg o: "Novo APARtmo PARA ELIMINAÇXO TOTAL no ró E NICRO.p0
DA POEIRA INDUSTRIALDE •AouInAs DE BENEFICIO DE CA
rk, ALGODXO, ARROZ E OUTROS"
MIVINDICACDE6.

I . NOVO APARELHO PARA ELMIN4A0 TOTAL DO POE MICRO,/

.P6 DA POEIRA. UNSTRIAL DE MÁQUINAB DE BENEFICIO DE CAFE, ALGODX0 # ARROZ .%
G9i284 Offiletituldo de um bloco Cor! do por ser formado de um grande
go g ervatteio de isgua com fundo leve/unte inclinado para afronte, provido /
Wam ontrada para o liquido, soida do descarga e de um regulador do nivel da
aEMB; 8 por der superiormente dotado de uma cantara doida possuidora de uma g

@ortusa para canalização do ar com impurezas monos densa O por ter instala.
âunt0 &cara 6iiida, um rotor comum de palhetas, ou uma turbinaj cujo 01
gm 6 solidirja â uma polia movimentada, através de correias, par um motor
@ODVOnei0Dall O por teia sede do rotor interligada oleara &ida atrav4s
00 um pequeno pescoço tubular de uni go; e Per 'ter disposta:superiormente uma
abertura para safda do ar 'Purificado; a por ter a adida do deacarga fechada?
WIIMP, tampa hermAties remorlye/
.Ponto n g 1 do total de 2 Pontoe aPrescntadoa.

=UM D g 115.254 do 26 de novembro de. 19654
Requerentes UNILEvER
RonAua
Privilégio de Invenção; "PROCESSO PARA . PREPARiÇXO DE UMA COPOSTOli
ANTITRANSPIRANTB"
MEIVIDDICAÇOES
-

Processo paro preparoção de umn composiçãO Anititranepirasê
te atomizada em ' Pó, do aerosol, locava de álcool, oaraotatiands, polp
inoluir ots estágios de dieuerog o de um oompooto dO a1uminid on partte
calas, 60 um propelonte gasoso liquefeito, a psssagem da diMPoraãO ao
través Uma Peneiro, o a eMbalagem do dispersão penciroda suga r004Pia/5
te de nor000l.
A requorents reivindica, 4 prioridade do oorr oMpsdsnt e Nat.°
do dopositade no Repartição de Potente, dos Entadss ittape do Am6r101,
em 30 de novembro de 1964, sob 4 a g 414.837,
Ponto n a 1 d9 total de 12 pontos ,relentados.
MIMO 0 4, 175.16 do . r de dezombro do 1.;55
Requerente: THE INTEUATIWAL SYNTHETTC RUBbFR COMPANY unun fuGLATidoel
Er iviaglo do Inven;ão; "PROUESO PARA PREPJOAR UM PoLlusR0 DR.HIMOCARROffe
TO ROLIOLEFINIco SOJJP.J.0"

plavIt%rt4pEs
•
p e ocesso p ar,l'orepar,r um polfmero de bidP008Et9
nato polioleffnico conjugado, em que pelo monos 6O% duo unidades de mon051020
ez,t d
- o presentes a, eutruturs do adiqrso cia-1,s, p eraoterieado por oomprowil4
dor o Contato de um meniamere O
' ff il4drocarboneta sol:oloilMtoT0 COnjUgsdo c04
um satali e oder tua :Aclui os compon e ntes:
•
4m) . em eMsposto coeplezo te alquel da sehdtto j.de UM É0
•

/.1

~ia 4 4 179.961 da 27 de Maio de .19604
Requerentes ALUMINDM COMPANT'OP AMERIcA -

tfrivt~d5 arpenoio, "APE RFZIÇOANEWAS RELAWVOR X PRODUÇÂO ã2 MS
211i ME 42/914DISP8

I. - ini
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tICARIO CnClAt. (ecçFm

_

, • •
mgCmcolli,i£e2
eciol-arorrÁti:co EJ•à1,144-5"eth..te
ais que os grupos IliCocarbonetos substituU0á tf.."À
.
4 , 1•- .t
,nn'oU'IsS-.2.0-4OraOs'de caáloii•d• •

AH-if de 15'.'711.

•.

•

•u•n.,alquiii •áril.e a1ciu122.--arilti1tiois
:•
.ai.yi•u4ce..-se, a Paorlá'ade á4.c.orR,WoncientU'N-Uva
sLetr a, n;tn. 7 e cleYeatirá W19' 49 15'd'e l'évià2r6=Ok
7 de àon1. -"o de 1965 sob n o s 49 .6 79, 6.378 o 2c29 $ looNootivoffloht&
'Ponto 11 11 1 do total de 16 p ontoo aPreoented0E0
7. ,

j

DO —4143831 .ee,27 de • ouipabno. do 1945

t
4.

CARBOI: COMPANY . =
Requerentes
•
PrivId410 do YnvonOol i o pROOESÇO FAIA : A F4HRIÇA51O . N VteRo Dil MO?

m,11-3,complet-z6 "da tluã'oio, ao boreW '

•

gaY T;N?J-cgM , .
.
propeso para, a fal,ricogo . d. o' negro dó fino,

I

;
mp,terial de 1i

r3,c dn hidrorarboneto fluido 6 Utroduado

UOtleij
xeogZo na gnal ae condreties de piràiice são manticks nontInucmen'ce,, eeneçC,D
.rizedo pelo aperrcinprnto que ooriprocnde'aplieór ena-cergt. ol&ç'tç. pe
tedelAtteriol'do rYtmeni:ó.gão imedJatamento antes da sua introCucU nn N,C2d
Vida zona de rçu.r.,U0
Ponto n â 1 , do total de 11 p ontoe anrecentedc3
toopo0 • •

• --'1•

li.-, ri-1, , .,
3
'I ' S' 1'1. 14._.___
,:. - 1 -'- li-,' ' 1-- ;•_. ? ..,:l.../.97_. i l
_ _,.,.;e'''4-•
,,..:
- 4•
" ‘ ,.,___ .41. •
''
•
""' ''''-'2'';•
. x3 L
- • •i') • ' /7:§-,--;-• ''•••': 111.-.:;-11. ' t••" 1' I • \,'' •• '•-• '•2•/ L''''.
I .' "•(•- 1 ' ' ri..
. - • ...,,,,,....:.
.

;',._:—

(,3 7. C

;'".á,Jr0

43

:e :P / !.:926 de ly de nanmbro

;5

.a;

!•É''-

•

nr&

de 1965'.-

dn T nverc5o:"PROCEsSO E APARELHO PARA WRATA1M0 DM
RAo.
REIVIWa/cA0E9
, ?rodeado para tratamento de madeira f quo 11.no7111 E 1E-.r.„:7"

Çtlaça' o ac polo monde uma ,..ta .,2ta cuttz.noial ao Jastorior Ca uma ertn o
Ç=i10 dc txdoiro f incluindo um . trenco, 'toro e gomelhente. 0 0 eon rn DIU0
Xluide dr, tratamontoy earacterizado . pclo fato de compx'aondor eIdou)
de polo menu v-n parte de

• • •

w¡,,Rwo No 172.9w; • de 6 do agosto de 1.9.9°
2ewnwentet P8vi
CORPOPATIOff -

5kqr,.,toí»:GIE SANDEU RUDSOn E.U.A

•

.

tia1,,..^7^°

Rnivrurr.c.,631-IE
a . Aperfo=nten cn tecido revoutide9RnorOvç7WZ:Jj.2,p
60,Waaewirrldos prl.o fel. ° et,e eot provido de In ,eventimento do 'borra C.)
eân do ailiconz

extremidade da leiesida

°APERPEIÇOA7,WTOS 21 UOMD nuaJwIno

o . 1.;EAVL X XGW.o

cem

earjó noa coce fios a de IrtO

.!.pa nutri une de t.ç'atr,cutO, in'çroduzi.umn pasta fluida donendg az,

l'O gerida

2naos Alidomi,4eRerida

D 1P3Mrldo Ecvicti ente e a refericlu p llc, w5mtne:,.olgoAto rCs
quo OP tior ao tocidoo

o colocar os 2Nddridos

naj
CR
3a-ensr.o do rad2iia na Tp fer2PAE.A
alfaEtaaa da e: a,:ta 0aaoirp, fer.2i1Uo co E'cle
AOrne dc porc,2.,la de

%'oftriz:.a

Icor/grânulos uma aj.utinaclo de vedaco eu Arno da r.22,à2;ida 4tep.1
-ao da Ladeira cola uma espessura suficiente para impedir e PaZe2gUi.)
J2 qrnlquc quantidade aprecidvel de :ClvAdo atraVk 'dêle e pzrm Gc.D
dc..roferiu zene D o introduzir-um meio :olvido de trffl.rnente ?r,

bowrachdarevGii doe into ,Jotleion do reg eP1d0 tooldep ee5LC2

Rinalutotee o depoaltenta roivinalea e .1.elptsae Go g01,2=3'à
NNICawà) . pedi8o; depáltudo a 11oparti2U de Ee•intes do ts ".?eteC(r3
a0C da Au6riea do norte, em 8 de setembro de 1964 0 üob 0 PM 3943à
2ontO %%0' 1 do total de 4 pontoe arecenteCo0i

.gor. i da %0:, 6 premocr2 UMQ diferenea . cle prw,E5o entre G3 10de3 C.O2
▪ dL Une vedada eu terno da referida Cvrzlif--5o do mad0,rap se118
t:ccd Wicients para forr , o ,v2orido uoTe aula°

C)

-atnoe,tc pun.Cc?Itro'dn extremidade Cu. We£crids extendáo de xeWe2:,o
• " „nto eiw y maoate epae oe ?Iu1.800 mturai2 renenteâ 513
•

mçdc,
c depositante reivindica e :oioorl.dede do °O/VE-3

y.cdide dpcAtado na n,pertigZo de Patenteio
doe rotados t.1?íj
40c da Audrica do Zertte, em 17 de novembro do 1964 9 fl015 6n 4.1aPJW0

•

ure n o 1 õ total ao 35 pontoe a9reeentede

.7çç

‘61(

25,410 uà'i71.882. de 6 de agosu do 19,19
20ogaeNt g 5241ermúS02ONS' AMENGESULSCWW volià.%le.n;02
my13 a ALUMAIMA,
PNWIOAlió do Imençaot 'Welles° APERFEIÇOADO vgià FRACIONAMENTO DE g101
$UES.t
pErVInTOACCO

Processo aperreiçoa40 ,a2a eSnelete,MelltO Wollo
400 ufano Co 11gnidoa orgânicos, caracterizado pelo teto de 58 adielada‘i
28M a emuisus, estacionária.,

ou fluentes, de

Alcoisisorals

peousme

adea de poll.adutoe W
•„
•
.
a) misturas de polia1quileno.A11.061e hideossoldvoin
•
¡ns011ivela em Lo ca, aa
1D) produtos de adição de Oxido et -ilíaco CO P0.3440x

„-

,.'•n •

.
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OIÂRIO OFICIAL (Seção III)

bue-eldella inioldvais em Wh

CO
' •4 grodutos que ao formam : pela a4iql0 shaddirei*4 de 44
stilanicomoutmer0 e &Moa 8201/10.1408 sukeil
Massagameroe eCU
"

41 41.1.001"ktliei

advindioa.se c prioridade do ~raspo/11,M Digite ao
poekUdd ni glemamba em 6 de agosto de 1964.eob n4 8'43 676 11043bk
Ponto me 1 do total de li.pontos spresockadak
ftRX0 01/1."03 do 4 ' de agosto de. 19056
escoarei:de* MAMO 3.A.3*~MA 1 OrtncIo E iritsfitte exoT ão), 1
e0. ¥1144,19 09 Xnvenel., "11à7BIÇOANINTOS UO M4QUI0A3 UBÁ 1241214.;

prátpánea

Abril de 1971 1817

. gávea, imadaterSútadt ? AVIER ~Ne bordai 404019
e ígottaigido. • eia
~tem as ase tezia dtte aegaatIS: Imas; vai cie da tela Illutitta
(Matado se refedita'tare gek tarda a eo.trieds a Sialerdolle 414~1;
te panda da Molda is, 'em mas' ¡eira ) eakelltadAde TU tenni
isreee04iade3 &I
pite da, •41.fe çoalita Urda; pelo am
'ir" "3Mo~ OterrIL. ,kpareftes - ant.re 3E~ teimam 4. goki
le . tordas t dotradtecis Meado artiouictdateste a dita tegtil ao gge
JIM reotptomiek .

ae Teefiradate segunda3 efflirta

A 2t40§~147A retrimdios a prioridade te O*l1dddbs p4

do, dep ositado aa lapargsto do Ratentee doar gstedoe 3114dos Mn.
cai em de,gliat• Mi 1964 1 sol? AR 312,485,
1.440 .0.1 da total de , iLsomtbo aprosaAeleial

:Amimo/46M

a

e. Aperfelmenentos em mdquInas para triturar forro"
~estar ou picar mi/hos mandiocas capim a outrda produtos, mama
terisados Uses aperfeiçoamentos mendamente per 00enreeadérea é
aorta da alpina, em que ao ligados braços de fianglo 4e maquina 0I)
ao trator, compreendendo um pine de fixaoKo ao terceiro ponte de 41,
te trator para levantamento bldrdulioo, e os reopectivom pinas fixa
&MN d4sabe braço, sendo ainda provido, para lt tomada de farpa%
dates do trator t. um eixo cardam, conjugado oma e sistema de . trame

' Miado redutora da mdquina, montado em mutDr6pria corpo, condo pra
terLvel o UNO da uma tramite/g o p or cerreimi 0 .01 reganricsfb (104
velooidadee do motor da míquina, reter %Gee ve anima o eiatSaa dtp,
* integrador do mkadna, o comi/ comp reende faoas abeis e uma faoa,0
martelos radiais peritftioos e ' oeciIautee,' apoiados em outro orwe.
men de ferros chato', ntle fixadas por meio de pinos e Paratasu e é
mando ainda e dita ffig Utirtall provida de uma moega de alimentagUda
forms/apara o interior . da mesma 'o de peneiras Montadas em trinow
tura olameitiordo.e descarga do material, atravdo da correepondemc
abertura de desoarmr.
Tonto na I de total de 3 Pont o e arreaontudm'

de ene

40054~
4NPilLgad

e

P 109.a21 át 21 de maio ee ledle
kel*orentes rola/mgr 4 ZOBLLNER Ma"
SW$4114gto de IDVerdoi . "ANCORAGEK DE sLEMOTO NEMO

rsivisniondss
I. Anooragem de elemento Valmor, x,r6prit gard escruto:na
de eeneret4 NO 'kende t em que a fôrma de UM& ~nítida pai*
e @mamo* Pauto 4a uma porfie, acararuead* abam midoCra eu a eit
froaLd5foi . do •iemento temor, e de uma pinea de ancoragem, earactiax;
ciam peld deto 41. , que a p/aca do Ancoragem affir54241t4 aferda.ae
;alai& aolliiit . 402. a Mia margem externa &penai' indiretamenti
39Aoreto mosit 44 Maa daPeU co mp etiu de vma anon% 9 de me Min;

111111,4 ROL;
/
•mmommeheev . # 0weleante retviediek a prbridade ao.eorretW
tamata pews ècpocitado , na Re roço te PORO* da alamenne
iNg et desate dê /Me Stdi o me P 4- 307 V 31 te
beteli
fs 4.rti1 . de ...pon.tsia cipelaaatalisa,

ituto te MIOS da 4 te tenho de . %ta%
Sevaremos AVO 1/1107001 0 970 • 7.17,13
grivI9kto de lavenebe 81320;06
IIEWEDrondall

p. mata sadia, earaoterlrade pia ft% da attdoliii em gau24
Utak Ca forma da In% bafio saa tare e lea parede afastada da asam
geraferke para dellieltar troa primara borda e terelisadee e Era alti
Ia matada" mia "seda bordo ias era da magenta obstootat
sentada na Ws Medra lerda e soldado a ~Meta Gatalla da 413,1
ta par" oom tua e auss 'beiras eonetitidedo as eoatlanagIto da
ta manda bordo pelo Menem leda orelha ao Ate are da raelpleate•
pantranda es diea par" adro as referidas primara a muda boa
fim mal tampa el•farm' de topa, tendb uma Rega de cotertarena,lae
~de eitatekt na eNtardlia lerà ~te In Medra 'Meta
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3,69.520 C?, ? de Maio de 195

~O

WIONAL DISTILLERS AND CHEMICAZ dORPOWYOU = 2
9:517Vki0 ,70

2.V,A0

Tavenção o COMPOSICAO.PARA NOLDAUN DE PU/ESTIMO DA 0i)

113

NucTon
Rmvlipong
1 . Composição pra molda g em de pollestireno da Rito ga
,gacto, cer:;ctcriuda p elo fato de 'compreender uma mistura de," (1) uma resina
rcno, (2) um elastOnero sintático produzido p or po1ir,eriàà-4/
dle

Seção III)

Abril de 1911'

.

g OtIPO Re Wretèl 222sta1ades DO corpo do um.t tism do CrogUe do sOON 0.
OisteEa dirsgh devo/ode, e CC214a0 pelo al,Val$0Úe a/rego a'asiMa
VaRUP devoluto da ditntio, um oonàuntedráMial) campgóandendoto eM5
are ema que transmito o movimento ao sieterZ ph gou2a0o de UR% YeaCe CCI
*
alta Preaslo em cada extremidade do cilindro,
Ponto n o do total do 5 ponÇOD aswosentade90

o; .sistindo de, pelo menos, um Polimeto escolhido do grUpe,
vIlsiste de : (A) hcnopolímero,ç de butadieno e (B) interpolimoros de, pelo /
'Mnos, crca de /, per páso,'de butadieno com, pelo Seás, um morikero +as.

11,ido do grupo, consistindo de dicnos enfáticos conjugados e hidrocarbone
'Os aromáticos de monovinila da serie do bacano. tendo

OS

ditos ela'sOmeroà.

CA) e (B) um páso molecular de 504)C0 1.-..?.50.000 e, (3) uma comp oSiÇão O.
groduzida pelos estágios, compreende:726. a polimarização, na presença de %MV/
Catalisador o alfin o , em um primoiro astá g io, do uma. composição compreendendo:
.Q44) 50 a 100 de hidrocarboneto dienc conjugado e, (b) O -50% de hidrocarboe
betor aromáticos monovinilicos da sâric do bora;eno, tendo Oradical vinga/
ligado diretamente a um átono do carbono do ndelemromátioo e, depois disso,
CIMi p olo menos, um incremento. introduzir os co4onentes (a) e (b) es condi;/
9 •6es de'pálmerização "ali tu" ao produto reacichal do primeiro estágio em ef

O tais a produzir uma composição, tendo uma proporção de 14 a 30g de
(e.) e 96 a 70;rJ de (b), em que o componente (3) está presente em ume propor./
e
5.ão a s 05 -99,5, P or PU°.
• Reivindica-se a'pri,ridade ao correspondente pedido de.
I jositado nos Estados Unidos da Arárica ar: 7 de maio de' 1964 sob n tJ 365.779.
O

%' POPO S

Ponto no, 1 do total de 7 pontos apresentados,

' nRMO No 165.983 de 31 de dezembro de • 1964
9ãquurento: GEORGE LúAs . FRANÇA

sWivi16;io de Invenção; UPERPEIÇOAMENTos RELATIVOS AS SAPATAS DE PR2/02 A I
TAMBOR PARA VE):CULOS EM bERALo
RzwInICACICES
. Aperfeiçoamentos relativos às sapatas de Yreioa a
' Wabor ora 7.4,cuios em geral, caracterizado pelo Lato, que comporta um corpo.
30tado ir2. sua face do fricção de barriahas que fazem um ângulo com o eixo .1

PAmitudinal da sapata â preferivelmente perpendicular a âste eixo, esad.
:)arrini , a1 tendo uma secção 'reta perfilada de- forma a se obter uma parte em

9neaixe, elementos do gnarniçlo . ou patine sendo colocados. entre estas 'harr.
1:ao,s e sendo retidos no lugar por empenhamento dos . tardes ou de p arteà an6.1n
J iaa 30e, as partes em encaixe das barinhas.
Reivinaica-so a priori2xde do correspondente pedido de,.

' 'ãositado na França em 13 de fevereiro de 1964 sob n o 963.609,
Ponto ack 1 do total cle'8 pontos apresentado
4 lt
14
3

TÊRMO ia 1655640 de 24 de dezemero ou 1964.
Requerentes JLÉ,B,
COMPAUY = =
kivi1ág10 do TrIUM^íO: o ZÁMI7:4 PosITWAS PARA A PRODUÇÃO DE CUIAS
TRANSFERâNcIA roR DIFUSR00

IY.J.IM

NEIV/NDICAÇO2s
1 . IACT s TAS POSITIVAS ram A PRODUÇÃO DE COP1AU POIaL
dEAUSPERUOIA POR DIFua0, compreendendo uma lamina positiva para uso na R6:5
dugh de oOpia pela difusão de halogeneto de . prata.de um negativo azposh)

que Compreende Uma folha de papel base contendo wa mistura de alicn £010,2;3
da/ e agente nueleant9 para.nucleação para efetuar tormação . de prata do IlÊn
geneto de prata difuscv, ' caractoriada Perc,.ue a Sffloa ad o i do/ esM luo0
ma Mesma em uma quantidade deutrO da faixa ao 0,005 a 20% por páso da obnpd

e o agente nueloante estÉ presente em una auwAtidado dentro da faixe de o000
0,06005 a ?% .por pesa da chapa.
Peivindica-no a prioridade do corresPondente pedido tkn
positado nos Estados Unidos da Ar4rica era 16 de janálro de 2964 sola O coou,
.
338.267.
Ponto ne 1 do total do 13 pontos apresentadOVe

0

se-

FL-ArAW".Z.
dARMO Ea 164.499 do lel. de novembro de 1964
%querentes AITIESEISEABE2 OIUD . & MARSTRANDS FABRIRIR = = D/NAJIAROA
Yklvilágici do Invenção:7 oAPARAIRO ?ARA /GNIÇXO E SUPERVxsX0 DE COnU3eli0 b21
UM COmPusTIVEL LIQUIDO oU GANSO
NANO Ne 166.019 do 31 de3zembro de 1964

pEIV/NDICAÇBES

Requerente: vIAD/MIR SCIBLo E CAIO MARcIO ...02JEIRA NEGER = GUANABARA

Um aparelho para ignição e supervisão de uma comtdR

9riviiegio de Invercão: SISTEMA . M DIREÇXONIDRÁULICA SEMI-AUTOMÁTICA PARA /
VElcUPDS
REf171.17opaCC1.1

Um sistema de direção hidráulica semi-autolátice pa

wa Voloulas matorizdos, caracterizado por compreender Uma válvula de . Comando

to de combustivol liquido ou gasoso, compreenaendo UM circuitO e1âtriO4? (05

inclui dispositivos de ignição, e uma válvula eletricamente comandede)para
abastecimento de combustível, caracterizado pelo fato do circuito elâtrico
ser ada p tado para fornecer voltagem de ignição aos dispesitivos de i gn i00 /
no casa da aushela de uma shame . de oembuntío, pelo que a ciregtO el6trdeof

Abril do 1971 ine

DLÁUO OFCIAL (Ek.-eflo

UgLunda-feira 1.9

OWspreende »clamemos um dispocitimo protetor contra acbraawa l qua eftp,
9a6o o ligado& tal -manoira que se tornara ativado a 6:haainadapavamayjla
codo DMO2loundo/
gmerruPÇÃO do.alÀstecime ntó do coubuctivel o I g nição no co
omicJnole do Una chola aí:em/listão°
Reivindica-ma prioridade do comrespondento ~21) &,20
'Wositado na Inglaterra em 18 de novabro de 1963 sob n O 45.450,
ã'onto ns 1 do total de 12 pontoo OresentodOOm
—

I

'4

aka com.oc amo gilatontoo indivadonS.d an, mclaeU OcmtíGO2 G2,,-"ç`MtP5232,1.)
Aponto paraclo tekdo mn corl.ten, enifilen oPoultdoo Ob 211;.s "MgD. 1.
Viatw4.0 . eenco 1tgdoo °ti pootoe:a Oco o &tonoo go di modo'es wL'opo
anon% mo jO mmn içtundidads traUvercl G.7nO0tM0 @aotoR,t.2240
' 'gate de ccw,pre.lert propol'oloDimt v_sla goto .da O9 avnrig-o.,7 Te.-.9
'Otfreenc,15£31;03 P.ro porcdonar. vm teroimento fa/09 no ao â rIA.50.9 • 40
. 1à.è,"to 6 'ave.nse,goi s'234CO,1:, aos fio Inua nev.cad 4»tentldadO 4 ES Q923Caic".,
ovoecenes gouldceno,sr...ntà o ggo dovbmetWO no tOgOiorm9D
.,ge o &o' ts,,,,nadon do
i, meluscor cat.rlo /1 file+ poro êmxi.p„..‹,x)
. volycnto
.
do olvsencit e coletar o gio fie nm. mouOin Ordonad^k
._.n.alm_en.utb. a dcgogtooth .Nold0„cdicse O 2.01-1.+12e9 .C9 efiC:5';,'g
5ondixt,o• gendo dopoadtade niaitopa.n19.ão de Patontos dc'J 23t3dp
doo da Ar grica do Dorte $ em 12 4 novembro go 1963p cob âP2070b j
Stonto'no 2, de tiKal do 13 Zonin aRmlegtadoeDi,

j un) Po 494066 de 30' do otiltro do 19644
2luenorontoo DOMINGO 112ToRDA20 Saa4, .ARGPT.WIR4
; •
,Wstril&s1c , d0 Invono5o: UPERPEINAMENTOS DM MIOTUMORES 2NA MIRAS+
ADIMENDU IAS "' •
cAperfei§ommentoc c'sbicturdloru poro ManCOO
ti y vvo compreende um tanluc:do pc.r4cmmtmto £ontado etko mo ez
'raturd do Morte da udquinm amo ooz1 vugualumento êdo..4.2523-7M
-~',
2robrel co WdA1M Se desloco uom moVir:nto votiMmoo. de maimffluig ogrroo
•
notzraemo r,..rozra2,5c?.nÉO1OOScaO"gat9
ec:3.e
1, •
geLcyr,„-As '.roriint,o3.2?oam Jrns'3 trb bzcsoa ,CU WC:0 Ot0_7CriknO0
r•
rC2 slO dito corro co
Ç;5 v=1 : 0to":2 Z:=7071ctp nçs .S zwt4
• .21.n ktr—r-3.51
;•
Nr2;,-,o,retom. olt.mowonudO . C.=2 taoml=ntsn czn%c çnn atf:2 k=sql
.:
atr.r.32r.!oem;:oog5:ooveideanowo.fcrmcdpport=Anpm.imoiwurstOrg--Ca
OM MrcO 'r:,.9. g imom.nfntnoin tmcdo ots cettpen Moo ez.vc=esto
'IMp2r3?.1,,1e , &Ira do Mpric
lynt9 no c1 ào tota E.G.A w.m$co aWorçutadOGs
•

z9,5•8.
N/ZEO No 10074. do sà. - ao lo ymbg D
çasung
.
•
0
8
ranoeu p6t
PrIv12.6gio do liroreneradi çr2Ro0ES5O t MUI& MUI
211,ADIpTTM
11E1C

3r&•
ii9STAWÓWÀ

pmanDxclwns
2 .7 Fztc-c-voo

2,rspernr, us, (120 f11:,),,,y 1r!C p G:ertkiico

0.9 watdaságInfák~all4Lb •

con4

tal§~ffigliakflà

109e1 de 29 do outubro de 1'944
taT;e.„
Reflt5r2yrt e ;
.Corow
pe,fmtl ao. Vo
4,R0d1ss9 1 tRUIPAIX;TO dBI
Ao. LARdo

jrããg

PRAIA

W1Nmy.p.oums,

..VM.eciu.ipam:nto pua estatcloCom caumieygo'd0
.0.005 ton baMOD nutUando numa ken do ancoragom pr&oeíorninfabda Êsuo 9.
wagerigadd »os ,2o-g 'um dispositivo do dótos oubuorso no Êzum ) ntt;(9,13yooitiVd
gefancoragomsnbmersoÁagná s twdispooitivo de.mneoragcm sub m
. oaco na . figeti •
.Na golasto . de éspagamento.com all2944 daa ue ozog om, çon di sPos1t1V0 k:aporio,2A
Gatiá ad alspoutiVo de ancoragem para 1evdntar o m13m1star o aupo pitAvo do j
•nálláb dldo ntgano paAmiatir no rovxmonto do baroo* .cm álrega0
abarsposlwro . de.,abserageil/9 e um:diepositivo do tonsiontimcnto.para átor26
csti2 s 9,..d.tepositivo de suporto .ao barcos . para .rosit1;;in ao movihonto dir baRe0 g
pe8. kow .iga diepogItivo do anCoragoich
201.3rInaick ge fioridadc do cOrreapondontosWo
.g4teidd'boa Vdtgfica WOà . M Am,"5„g ace 1Z•de novembso.do 1963 oob n t bot4
•Pt.e51.$1
:Ponto ne 1. do total de 1h pontoo apresentadwa.
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wluo sg 165.078 da , P de eAttubre de 196à
Neerentea Razia) ISCORPORATED
ieti3friid de IdeeMeht "CIRCUITOS DE CONTRUS PARAWCOS D g 0i0,
pavIRDICACDES

d:e tini aPaelho de contrele. para operar diapositivos.
emeluderee eI!triearnalite Ativado‘ —um tanque ae canno de gelo,de . manedra a ánter . weeposaura de gelo no seU interior- dentro me una gaMa:erLdatertine.,
(413 compreendendo Uia . par de eletrodos espaçadoe dispostos no. ditd,,tanque de
Unaira a. Serem interligadas por UM trajeto de passagem de corrente talo ate./
i4Ita'a diminui em reeistencia eléteica a'medida qUe.a. água ne.dito:traJete/
a'.3 Congela O Se fundei, dispositivos fornecedorewdeenergia eletriCaligadoe
CeRR os ditee eletrodos em e4rie'com um resistas Va ra Propard.0nar . :010. teoaae
gabrizaaora através 0 dito resistor correspondente oassageM de corrente',
Oidtre . 08 . eletroioa, um rélé atuavel para ativar os . ditos'dispositieda come.
gtedores t diapositivos supileicadoree:sensiveis a dita tetsgo..pelarizadera'Re
Ws.% efetuam a atungo do dito ralé, caracterizado s peinfáto do dita,rerneol../
~lu &Venerai& proporciona . corrente alternada Pet.124.--.- 4 e anda cee ,leta/'
Ide filtrada do forma que a dita tensão pelarizadora compreeLde uma.forma de,
Oade correspondente tendo uma serie de cristas, o dite ralé saneai:ai-estável
ativação de .meia energia, os ditos dis pesitivoe .amplificadorea são'dó tipo
~Ceder, tendo um valor critico pré-determinado dei resposta . delorts COOZ,
Mitivado para uma fade condutora quando as criatae da dita tensão.Pelarizado.
gee' Ultrapastam o dite valor critico, e os, dispositivos amplifieadereassende/
'iØpmadon com cada remição doAltd , componente aC .doilito Potta.
aia1 de' onda complete de onda completa a zeredeforma que a .-atiVação ao' ai
to role se encontra apeia energia quando a amplitude de eriata.da dita'ten.
4,10 polarizadora apenas alcança o dito valor critico,. aumenta Para.plena.e,,
gire i s guando a amplitude da dita tensãopelarizadora 'aumenta acima dó dite
Valor critleol e dai abruptamente a Zero quando 'a tensão polarimadora tal:a.
infra do dimo valor Critico, pelo que é estabelecido um dikerenci4.apreeld4
eeal entre a resiat(4;nota de trajeto de Passagem' 4WoOrrante eaa.ata eri e.d4t0
.8'014 Para ativar os dispositivos eongeladorea.e. areeistencia de trajeto gel
~rente que popa termo a ativação dos eitos dispositivos congeladora.
RelVindica-se a. prioridade d -O.corresponden-tiMide adie
emitado doe Ratado* Unidos da mnériaa em'3$ de outubro :de 1969:4á:lid
40;06

Ponto n c 1 do total de 5 pontos apresentedeb.

Walogt na '263.826 de. 29 de outube,o de 1904,
tiel eye rentes MORSARZ0 CWAITY Sfririlétçío de Invenção MocESSO 'PARA A. Patdme1A1O De 01%,0020,044gg
PE ENCOIAMERTO il1Sligt . 551,4i1g011.0.4 407kw
DA, BEM CoM0 AC RESPBOUVAL00~020/inn

Sação Ni)

Abril de 1971

4RNO NO 155,639 do 15 ao outubro da 193
Aequerea te: EER NARDINo MACHADO , - SÃO PAULO
PrivilSgic de Invenção "HORNF, PARA CO3TACtUS U g T.N1COS, i 1/SPiSCIAL 'el
RA DaTSRIAe DSvOICuLose„
REIvIeweAÇOSJ

e . "DORee váe, CONTACTOS ELE:CL'S, UM 88FECIA/, VnA RATEhlAS DO,
IWCOIOS u , caracterizado p or 1r 1r1,Io de um er ,, liu/c (1) cavad0
cenicamente Da parte ipf,ertor, teado r:;queado na parede Literal um pa-o
eafuso de tiaa'ção (2,, e tendo ue, p rologameato (3) centra/ sup e rior m
com 2-Uca po qual uma porca (h) pode fixar uma plaqueta :5) no prolonul
mento encaixado, possuidora de uma extremidade recurVede para apri.sie

nar 4 extremidade de um condutor eletrico,
Ponto n e 1 do totaid e d pontos apresentadOe.
/'

4

P'
r/c.f
. TEMO N e

193.610 de 11 de outubro de 1963
Requerentes KR)X3 FUREI COMPAg B.U.A.
PrIviggio de Invengeo "ESTOJO DS SMEALAGEM"
REIVINDICAGOES
. 'Estojo de embalagem, caracterizado por eompreendee peredea Ido

terale ligadas entro si e dom um fundo, uma tampa a ale destideda$ nalaX
indentação projetando-se para dentro e afinando Para eima 3 aítUade attm
Pele menos urna das paredes do eatejo, abas de Decepção e Mango aiV9
nos lados opostos da indentação em refeancia, em nível entre o tope ar
o fundor uma extenaa da aba na referida tampa, em alinhamente Ceei A
dentagRo citada, compreendendo 11 dita extensão da aba uma poreão oetSAW
galada que termina em uma 'porçâo alargada, dotaLe de 'oreUkan latereie
de cada lado da mesma, ficando tais 'orelhas distribuídos para se llit~
travarem com os dipositivos já citados cigrecepg go '1 ratona°, 210NAdoe
a porgão alargada recobrindo a dita indentação,. e fim de oferecer 09~
00 pare S. Irisara° da ponta dos dedos.00r trâo de assovextremidudeD
4 requerente rd:vindica e p rioridade do oUrespondente pedida depp
ettade na Repart1450 de Patontee dos es.m. de Asaria& ed de §unha te
196,31 sob 0285754,
ponte O P. de teta de 0 pontoo apreeentadoce
1111141~

A
.Nsxwee jia
e Ly

ne e eyAN v. e a

1'4
00000(1)*(
lbwaktdaitaNtwtr"Moi~_i
4° "g!:."1
", 1 17

arivINDIOMEES

Um. promeo para fabricaao:de uma domeocapo de tedbUtesea
ganotorimaSo por compreender á reação de nm . eoPelimemo de.gata:e@a
$agjum-unsorido ma.101.00, co' ema dasaina contendo 101Ç .mente UM Oeepek
ano primdrio para formar a corraupondentelmaase*M simeesimo4t.ffisteee'4á
a reagão pelo menos parcial da tinida com Ume opi.baloi4iine pare f01,
ei3ra cerrespondente compute apoxia/qUilloe.apexidadee
e. requerante reivindica a prioridade de oorrespondente pedido
,Cse r sitado na Repartição de 7!...:entee doeSetadoe obúoa:M.adrioag
tl y Outubro de 1963,. g ob rA P 319.499.
Ponto nê l. 44 total de 22 pontoe apreasutedee •
Ç/4,

./smeKt Ne 10444. de '27 de detembro de 1961
Rewirente4 EMMY RArtil CORPORATIOP
PrIel.1410 4M Invengão H OODRADIÇA SRPARPEC PARA BECIPIENTEs COM DUAS .
SEC9000 OTAIMCIV
RRIVINDICAM3

1 ... D obradiça ./anartwel p ara racipiento com duas acr;7a,/.,
vels uma da Oucra, carec -,er1 . .ada por e r /reender
Unn priMeira paute 002
uma superdole de apOso pare're qeber 144 Pillfee met se gW1is parte Mel%

.

I

1

k

"

• • • •

-

• ••

r

gmro /rp:jir qi -,!; o

,.., rinar-,ta que podo ruvor.ec pera 129a primoin noX,2`.à0
,
„,• ;
,•
-01,0 fin dá - :-M22íe,d do apelo ça0 o zoceoes 0 pae

rg a 1.1Md cii

a.::"GC1.1addâO

op61.0 (Iro

ce.Cu

mola que er •.r1

p.;:x.o/d5
Vri•_:•-•-:

oo GOC;;Veu d5

o irx/:-.:Ão

a

&In
s'u'sro a rurerr!,co

t,cklV2,41

PrIvilásio dO Invengao egUp AgOMUICA Vig tA,DESIDRAMÃO N>:; raP2M2

09:1

Ce.S.L'bUt

2, mÁQuINA AUTOMÁTICA PARA DIP? ,t,',TLto DC PAP1L PAPE1,710 E 00M4
ger actor zad o \ por se atuar de vila caÇ.-::.on.';'; 91"9'101 01.1j08-&e05 1 OU. °
Coo de

pingas que sesuVata op; posigth •-r,rWc-11, as

5:t?.324 DK-3:0

:Zeu COO rrILC 0. 3 nir163

P<É1 ,3

Vel.baS 09.1daa Co 30,W

'onts n o 1 Co total de 7 pontos aprssontsdoa.

19

'151
10

u

f/Mtlf
_

6 .1 g Co.

filteli.11511//

r

ig

r

96 coll • V n•

ronto • r, 2

1 Co toW,

Coj pcu:00

1.0

•

6sp
15

clOtl;

owpapelb ' durante seu trajeto dentro Co entura Co socapa.

Co -2o1;.,1c:-.".•:, e;;:2;•;:-.:•;;',t

V,leGo nRopartigrtb Co

•

MIO lie 15i.e13 de 24 Co outubro Co 1263

qercLo xeLvine loa a PrT:r1 .2acio Co Ge:•/•c::•ped."C:M:0 tY5?..ta.0 <Ma

outtke; Co

Datos<.-es dee r,of.ttá sIS P9 de, ',,resíbrif

O 22742/02 te*
2,961 e 40 Co outtims Co 11A2, sob co
powzivet,ento.
aslowni 2, kle 2.4 ollos a-,ÉrceefItq40d4

o

çr.".',5:2zda17,133. o

corte

J

40.

1:21VIMCMASÉL,
re.

21:1„:ci21bl0
G 2.2.9L' u 0 1

`.5,5

.celrboia-cou O.

:gq.ps,xtivIR

PEDX0 cuuoso •

r a r.7..:).-4-„a cont .::a vca cysw41 cer=a2oçao

oclaygente ez. u.ver

.woetaCta

Abril de 1971 1521

Requerente: dgát 'DAWIM 11A:CIN)3A1 RAU e ORO ?MO

da.Ct%i's(2:".gd)

'n1: .. r,kz e Qicl a0

Co manslwa a
vota

4

2c20a

dobradiça ssndo

.

k•
• • - • :

•

••

OS vi 0:nos uma canal:et:a ;:oniada na pRiclroo parto ITAUlda pe`f-,À ã &pra
e
A'Scio do monJ,o ;em o neu prOpri0 elewo ) árOrMar160.1.1fila ra l t:WUip
5.1n,guo1a dootro dá

III)
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Segunda-feira 19

cpresentiadose
R

•YS

.11
1.15

1:£41110

¡e 152.519 Co 4. Co coteiCo,vo

19.Ç,r;

TEMO N O 154.618 de 19 de

(Requcrent-,; 1.11ALDO CASTACMAJII a SX0 PAULO

irivild ,,d, o cie Isr.ng5.o "POVA ADJADBfl•W'

Requerente; O.R,B, COMPAIIIIA 13BAsiibin i):'„:,.:•XTH'JSX0 8X0 POLO

•

Priv1l4sio Co Jnvençao"AFERFIÇOi00.¡C

REIVINproAdââ

pcaadcroo ex-ternOs b1d ectuo,, CO 0Ce 1
colos era r,eu fLodo, acido a referida • perto ,S,nrerlor compIotada poP
c1

O Co

o

tampa, Cotodo
?Qat()

,gr(4,:avtlep por meio de no. 62ago gr.2,1;6k%

a 2 1 do t..J

de

A..,ssu.' OS PADA BACIAS DADITRe

RI•AD"

. Nova wsvic!re, caract:rizada ,)oroa. etnatltblJa yor Uma aol4
1.112C1oy prç.

.•••

novotnbro ia 2.9

pontoo apresentedoe.

yup.j.c.,p,r,em
3... Aperfeiçoamentos em assentos ara f-Noian WittiWaOp elftlatO4

g ados

pelo fato de o assento e tampa do conjunto articularem atrev‘in

O Ore/as laterais posterioreá •, nas orolLas oxtromas Co uma placa noa
soda, pisca ete que ser- perfurado, para a sua Li 9O 3 de ae;rdo cON
o 'tipo da bacia em -que fOr aplicada,
•onte n o 1 do total de 3 pontos apresentados
g

t)filTa)

12 "45.010 de 28 de novembro de 196Z

Requeentr: CJ . L :

.i6 Aronyme

1'r i. v . 51(,g io . de u.nvençáo; "

SLIÇA

lAned330 TARA A TAUTCAÇÃO

er,..:Al,n:s

PB FREPOWE3

•

1 - r'^eeeo para a fuLi-icoçrO ee preparag'dos come.
1.0f. na for-_,

1 da, nye +Cm um baixo te8r Co e1etr61itO, taraOtO123

0 ym.." o. 5 . . 1 0de ue .r
Du o uout-, : o ron :ta

VA.0

um

lar, o ql
ver, Le uo

6 '"

r iuu

cerato, conten ? e ret.e4 9.rganie0d
hidro-insallivel de alto ptoo poluta

ten,eratora adf-leate e , tem una ao alenta. •

FIG0 1
TEMO 11 0 155.059 do

Co dopir.bro de 1963

Req-uerentet MICURL TR/f1=AUM e RIO ORAN',.2 DO Sn

PDI¥114Gio Co InvonRaw "V,070 r172,002,-Itt7ar,,t9011 31 Lt0r,DOS"

: e cl ç -et , 1 cerory"...e..

priorixiJue Co 'N.,tre:-.:pondentE pedido, da

Non saitudor-mistur
. edor do 1£quidos. a ser aplicado em mÉqui,..

1,ã eivem a-1101

'

kipri

C4a

7--

'em de tear tangas, Popas de vidro, ~mem pegas de rompa, remo tate•
eme:huhu de tinturaria, aparelhos de laborattrioue outrpoe a*
pacteritado por Compreender Inicialmente uma caixa substancialmente
gadrica:, com a parte extrema superior suavemente arredondada, e pro\',1*
Ia de flano anelo OM Gua extremidade fechada inferior, bem como (qui*
%ida Cama alça "Para aus pensão, caixa esta que encerra Internamente
Olistotor eiítrloc, cujo elmo avança inferiormanta pare fora da mesma, 2
*Pie de pequena abertura central,
Ponto a o 1 do total de b. P o n to o aProo8Ptadcto

.

MO fia

155,229 de 6 áe dezembro da 196,

e994rente.JOH. ELEINEWEFERS ,SOHNZ -.ALEMANHA
lí::sLagto da ZwernOo "INSTALAÇãO HIDRIULICA PAAA 0.4WORAO
litIMNDInACCOa

g,. IngtawatahlWulica para por Oa cilindros de anu tataadra .a
peado, caracterizada pelo fato de que a vilvdla .de resma* pai*'
'Ide
,
.
fornecimento ou a retirada de prosar' se ao/mamada amua senta*
aprovou a:des g alga da pressão i se acha ligado em arle com c aonta
Tk
i de ummadtatro alttatad0 e um valor superior apresara termal., prol%
tando again o reabadtecimentç dO garrafão bldrUico atilareis& alm%
o acima da presaló normai, condo que, ora depena:adieto/aedo desse
a, etio produzidas e a colocação doa Oilludros empoado cOrdolo
melada anindr00 reguladores, bem como o afraPaaaaaftan SaptC80.
IP geral) de desenrolamento*
Pontona * do total de b pontoo apvezoatadCie

fp

_

etto U )09.944 de 9 de jartairo 4,1964
14441mersaift elltOWNtran XraaINIMINa CORP0RÁTI0E: Saiviltria O. 1DY9U0. 08 12098550 DE FABRICAM E Anna() Dr Malva
Wt-41,

2IVINDI0A80138

1 . Proclamo para formar roldana*, poiiaa ..artigos
.saselkaaaes, eam entalhe, oaraoteriaado por coapreender oa estdgio*
da rarear tea atatria ia forma da disca de metal, girar a 'latria
~Me inielalmanta a borda perifirioa da matriz paru formar um eia.
sena 22~4226eaudois flanais orientado* angularmente, e oompa14
ia* peelommeisaaante o* citadoe /Unge* lateralmente, aumentanao
•04081. *memento vai meado cortada progreasivamenté a matriz.
Beivinaioa-se prioridade do oorampondente pedido, 6*
p000sseo ma ~artigo de patentes doa lotados Calaça aa Amialoa a*
*arta em 10 44 /arteiro de 1963, eob
250.649.
Cana° , n e_ l de 8 pontos aptemontadaa.

tIG. I
## 196.09 de 31 de janeira de 1964 .
Sequerentss comán-mmouve 00182art
3146%
PrAwilia$c is teecrocIes 1 022081038 Pa3l4 10098 D2 R00,46 *
2MM~
.
• Usrecepoet00 caracter:ases por ooslpiseatere
0. Ga r01,6* emento qaatrirtaftlo tenda MA fra10 8 811)&118 818i! •
periCrds$ 'neurose:Lacete apreeenta a te:ideaste de easettur for tio"
tac b um suposto cedolbido 310 gruP0 oonetitu/do Por: 00 asibmg
airlittil celulose directa/. aloalino,, um 00; 014~ 0 ai itall04.
tilCingtes 'anidrido es1;loo, N) um agente anileis estícel mh
solo Mktaula doe 6/oalie e os alvejante*, a(b4) cuia mlemoGie
aseindles-se prioridade do correspondente pe6161461
poleada na alknottgrg da pateotaa doa letadaa Unthe da amts1cri
~1'3 os 88 le Mie 44 . 19634 sob .1" 283.7011,
anto'ne & da 20 pontoe apréabatádoa.

f4 01,60.70 da.23 de fareroiro de 1964
lawaalantar 2E3 RED/A203 2D2028/0 AND Iscmalad cogián •JEWPs
Pf$951460 IS ineenotos COMBINAM DE Pára 6E3 NOM 9:119 fls.
2001D4n2 a
•R2IrINDI0I0041

1 0 à combinsodO de pala e de redutor-ai valer
abe 8 941811 taada ta aro e dois discos atamos cor . sterfAiral Geak

trais noa amamos e na eixo ai estendendo iongitudinelments atolo
aberturas, a a unidade redutora ando montada ao dá*
te a= a tendo uma manga motriz co estendendo/ atravde a abutua
dor Mas Cacos "tremo%
para travar a
Calunga Casca cu'relapac propule ora, earactsrissda pelo atol
da MAM redutora cor do tipo planetdrio.
tonto nt 1 de 13 pontoe apressAtadoa
Ws ai 'Miá

laID

111 um dloptialtSát0

Gle.whaemewm....

FIG.

2

2 •

22 •

22 2

•

-
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•
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•
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Abril de 1971 1.623.
2

ç

e

erivilério do imenção! " DISPOSITIVO D2 VbAkE0 ENTRE UNA PARTE PI
.

r ) .) •

•

pwrniDiunçoEs

inion:te nbp;iihA
r
, t oldrogÉm., 0.9 UM; reto alquila ou'ura xet'o orna worhttal
tule°, mediante copuleçao ou . eondensasãO segundo 24odno

RÁ timbu*.

dos,

xA , ,En DM . ROTATIVA " 14 • •
r

1 - Dispositivo de vedação entre,. uma parte

fixa , •

tmn rotntiva, dita em contacto.exial ou later51, conetitufdo

e

perom

•!
' Finalmente a depositante 'reivin4lea a prioriCade do oprasponOonti
e51 13 de ukap §R • 1
pedido depositado m:: B a' partige oPatented da A10414111a,.
39.CDà .¡Yoiga e
de 11963 e 23 'de dezembro de 1963: sob os n g a r

,hei de frjoç5o, de material einté'áeo, ligado à parte giránte ou a
,: . rte fixa por uma membranade'elasteimero, caracterizado pelo fatO

.
ra/22a, respectivamente..
Ponto n 0 1 do total de 3 pontos iCresenta400.

le que a perta circular da membrana, 2, carregando

T:f ,Rmo NQ 157,149 d p 27 de fevereiro as. 3.964
Requeren t e: MARCKLO TEFIER ••• SÃO PAULO

a

rodela de frla

;Lio, 'á reforçada por um anel metálico 9.
Reivindica-oe prioridade do correspondente pediao,aflt

Privilégio de invenção: " APERFEIÇOADIENTóS DlOJMATIVOS, À VÁt- •
1MIA5 DE àR "

Anítado na Repartiçao do . patentes an PrcMiça em 22 de fevereto de
963. eob ne P.V. 925.713 •
Zu)to n2 1 de 8 pontoe apreaentados.

It,EIVINDIOA0029

1 - Aperfeiçoamentos em ou,relnyávos a iïs de
ar, confeccionadas

em

pldstio0, compreendendo diecO'Oo.plaoa

bica eoldada à face interna ou externa deamrede treseptera da vd1
'cala, Cota portadora de orifício °entrai, obturavel.psw yampg0,04

'racterizadoe os aperfiçóazontoe pelo feto de Rue O orIflelo ma a.
preeenta dotedo de ' rlange eu enp.:autmento que O cammda,.yrvanto
que pela face oposta se ' encontra aPlieada, prece weUtri oxtreAdaa
dee de bordas do disco ou placa mencionad00 9 fain Adotioa soja
parte central contateia 14vremente oontra O tSpo interno da ObOY°
tara dá vd1vula.
Iontó ne. 1 de 3 pontoe apresentaa00.
IMO

Re 157.119 de 26 de fevereiro de 1964.

alquerente: E. I. TC PONT DE rumouRS AND COMPANY

EE.UU.
'rivildaio de invenc g o; " APERPEIÇOAKEETO NO PROCESSO DE ?RODO
, .
ME FOLHAS DE' FLANDRFS DE ELEVADA RESTs.

'Tfacia A .0ORROsX0
REIVINDICAÇÕES

1 - AperfoiçCaionto no processo de produção de felao-ae-flandres de elevada reeitencia

a

corrosão, compreendendo'

abrilantamento por :i'usfío da alha-de-flandree, caraoterixa40 /
alo fato de ee aquecer a dita falharas-flanarem a uma temperatw
oitued c entre ,2 71,1 0 0 e 454.4g 0 (520*P . o 8i0D5
Rei ,iinaica-ao prioridade de correepondente pedida,

apeeft.tado na Repartição de patentce, aon Xstadoe Unidos da Am411
a do Porto. em 15 de julho de 1963, nob no
5

30510 N2 157.500 de 12 - de Março de 19,54
nacrentos .EARN:.EEK;:: HOECWT'AnIENGES:>ELLSCIWT vorm,

. de abril de 1969.
TRAMO N g 168,800 . d e
Requerente: apurara° manmicoc InDdsTRIA 2 CO•MCIO LEDA • OUANADARA
Privi34gio do InVcnçãO "ORIGINAL TAMPA PARA O 1JALOIRA0 4 PANUAB Pi OVIRO3
BECIPIENTEs DE PREMO
proINPX•AÇO4

1-. "ORIGINAL TAMPA PARA CHALEIRAS, áNBLAS OVYRO2 RBOIPIBing
PREMO", ceract,,rizsao pelo fato de cor provida do Um cabo que. ser O
prOprlo 'abo do esc/ planto era ouo,a taktpa for filoN . akbo-g otep no, 0,94
aD0amoll
cótÃ Instalado vm didposItIvá de '.57 o-Mi.Montação 40 nria
to , Para a ;Muda abertura do recipiente.
Vento n g 1 do total do 6 pontoe aprOsentadoc.
F I G,

p onto P2 1 de 4 pOntoe apresentados.

STER NOP

DaukwG" .1= AUNIXHA.
ivilezie do I.,vhnç5. 0 ":, nou.3bu PARA A FÃE:ARAÇO DE mONOAZOCORANTES
.'..',0LOI/EIS RR

GU1',."
rur-J7E.LJc,w0.4

dc monoazocerantea insoltiveis om dm
ProcoJI,o para o
a, eate,o p,ln iL,te de er.L.'.ircrl corantes da fOrmula 3oral

gI 20
L)

11

WRAMO 115 171219 do 6 aç maio de 1969
MOqUerontei NORYALIRO PRADO - GX0 PAULO
PARA nomia
Prixilhio de Invenção "NOVAS DISR63IÇCE6 EM CALIDE PrnTATIL

,•

MOWA6"
I

'3

1.- CO i'21-2,•;

1

wopr?v,i2

••

,If signif tic r njn grupo metila, matoXil.a o u otoxilah
R

44
anal
14
111100 NQ 157 .0 3 2 4 4 2i4 : de i evOr44 :4i
zequerente t tèAXLWi' AIMIRAULT 5AVL 'MESTOV341i4 PRAbdA?

'

,I[

-

t ! 1

2

22

á ;.
•
(Sero 11!•

3. . "Más DIpPOsIÇO*4 Em OARIDE PORT/IWIL PARA ROVPAS E 201.$A8'esa

1

•
-
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Constituído, inicialmente, de uns plataforma zuarne-

ride. inferiormente com base de borracba ou simll.r ecomsca . esupe.
Nior provida de UPIC saliencia cilindrica atravessada lonidl-.udinalmente
%por um furo central lnterlieado coo ' un rebola() existe 'te jdato ao tapo ma salioncia onde o furo se .estreita formando uma eimin -a 0sliunninl

o

eaor ter passante no furo, onde co mo v imente livreml.to
tacto oco ex: romid a' de conformando uma esfera, e lar dita baste ao atara em eianetro
;tais acima, e 3C prolonear por extensão deterinada, e por sofrer r e staextensão dois recurvamentos, um na rua inzc v m . diária, co f,e'ma de cotovO.
2,a0, e outro no seu terminal, em forma e :y.richo; o cor s e r a besdo provi
da ,, r(iximo ao cotw , e'lo de uma artieultção cuja 'eL:nrmaçãt dos pontos le
:unção permite O dobramento da; harta numa só 11 ção.

lu fato de compreender yri ' gabinete provido.de una pluralleade de pari
,ea incluindo uma parede dirnteira orovida de unn aburtura de acesuO,uk
•

nnarnn aprtnado

conectado ao rofurido dabirate ‘ e an v açedo cara trás

•

r, laça° à referida parede dientedra, um menbro do t0mbor ,mentado ro_
tcc:-a,ate 4o interior do referido jabinete e provido de una parede pe
3
ca que define uma , atlia da coragem que confronta aberta 4 .t.or

e ' dO :- to Pa i3O, meios do ebertire de ar nó ref,rieo asteparo , meios dO
a'. • ,rt-ra de ar no referlo ante p aro localizados nos confies da roferida
e

de secceem c os referiCos moia:, de atertura de ar, nulos perfurados das
procçãe de tecidos fixados '• av referidas abertbiu.a do ar e que impedem
á e.-,trda do tecidos na:;- mesmas daando os rocidos ' eâo temborados no 14
ter ler do referido membro cc tambor, nulos de eidacrio eljatendo e Peru.
rido ante .-zro e o dile Ge ttmbor adjacente referida parede pc.
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rifárioa para proporcionar ure vedação de ar entre o referido anteparo.
e o eito membrn de t,,m1d.r, e meios do acionamento destilados a rodar o.
r- Sido ,ucebro
tamb,r fore 0, s et,ar o tavboramento dos tecidos ali .

/-•

_
I

ta m bor tecidos em uma operação de tratmcnte dc,ruucae, earneldeelbdeo

perifárica'e coutnicaales.iiretanente com a td.forida oaVioada de
..:0';U::j, meios d ZIOCadOreS dO w • paci mover ar atravós 4 dita caVibada

•onto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.,
.9
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1 - Secador de roupa com t' ambor ne extremidade aberta, dostUndo

cc•loeadns.

7

depositw n te reivindica a priorid,we do correspondent,s
ped do ,o„ositado na 'depertião de Ht- ,tis doa C atado. Unidos da Anhá
Finalmcnte,

2

TERMO. Na 176.524 de 19 da Janeiro de 1966

a

o 'furte, en 15 de janeiro de 1965, sob n o n25,502,

Requerente: aNERAL ELEWRIC COMPA1:Y -

P oco n o 1 do t0,11 ec 15 boatos apresentados.

krivilegio do Invenção "41 d ErVe:IÇOAMr= EM UNDAPr DE 'Welà`nreu.

/
3m

• . Aperfeiçoamento em unidace de -.ecmniamo co o!,earme aea,ta,, .ra
.2's montagem relliovi:vel Jes um disjcrt,r multleu-er caracterlà.adc por compreender um invOlvcro encerrando dita unidade do Scsarne e tendo eme a
bertura no me'smot , um conjunto de devarme ontcdo,a di'tc uniCade de deGA 1 e incluindo um sistema com aço por eotoalo, dobradiço, :occio2-. -ado na dita abertura 2 fUrgad0 3:1 direção a

503

posiço ±,e(r.rettadc oa

Ye manter um membro de desarme en ai.ajarenato restr;,.:1,0 com U9
ou Livrador do dito disjuntos

Ii-dio attJ;do per correate adcptcdo e -

posicionadopara causar o flexbonamento do dito eiatenia articulado aum..
c:ão por cotovelo quando .:() c4: • 005'arto decorrentes de sobrecor o de em.'
,litude determinada; um meio de alavanca articulada auport:ado na dita
'unidade de desarme para , nmajar un alo do dbto aistema arti,ulade coT, a
cão por 'cotovelo, dita alavarca sendo remoirivel ezternamertc para op.:Or.
•

frna

do dito sistema artieundo e u ação pela cotovelo, flexionando

cei em sistema articulado e. soltando dito meio livrador; e mude suf,ortedo.
ala dita alavanee para ajustar ' s disposição estática da lita alavanca pa
Wa cstabelecer seleti 'vamo .nte a posição endireitada de dito aiJteme artl
Culado com ação pot cotovelo,
requerente reivindica a prioridade do c^orrespondeute
pedido
depositado
na
Repartição de ? atentes dos Estados Cniu0s d . Amg-•
'
Yies do Norte em 25 de janeiro de 1965, sob na 427.718
Ponto n u 1 do total de 7 pontos apresentados.
2
49
rinalmente,

Tf= No 190.258 de 9 de junho de 1967
Requerente; GERALDO FLECHA - MINAS WRAIS

P ri v ilóglo de invenção "d•;,_20 ELETROrCUICO'
REIVINDICACCES.

1 - CÁEO ELE TROMEC,:NICO, caractorisaao por sex constituído- de t
.":03 de cabos entreligados por d•storcedores constituídos de um eixo ou
cor, de material isolante que funciona como suporte dos rolamentos, qo
sObre ;/o sao introduzidos, dovondo ser incluídos tantos rolamento dri

Los forem os fios do cabo.
Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentados.
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TraMO NO 176,335 de 10 de Janeiro de 1966
Requerente: WNIRLPOOL CORP4 , ATtn:: - g.t1L.A.
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1, rivi1ki0 de InVençãO "SECADOS DE ROUPA COM TAMBOP. PE DXTREMIDADE Min
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