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INSTITUTO NACIONAL
OA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DE MARCAS
Em 7 do abril de 1971
Nodfioaçâo
Depois de decorrido o prazo de 80
dias, a partir da presente data para
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecer a a.ste
Departamento. a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final, dentro
do priro de 60 dias, contados da
data em que tiver expirado aquêle
prazo de recurso.
Marcas defendas
N9 436.522 - Disco 70 - Casa
Disco S. A. Comércio e Indústria
- Classe 6 - Registre-se com eXalusão das generalidades, -máquinas
operatrizes e de precisão (a discriminar) e incluindo integrantes depois de partes.
N9 461.140 - Dacon - Dacon Sociedade Anônima Veículos Nacionais
- Classe 21 - Registre-se com exclusão de alavancas de câmbio, carros
berços, carimbos para Máquinas de,
escrevn - -,, reais de rolamentos e
velocípedes.
N 9 488.883 - Personal - Johnson
& Johnson - Classe 10 - Registrese (fls. 11-13).
N9 489.751 - Vee-Form - Johnaon & Johnson - Classe 10 - Registre-se (f is. 12-19).
N9 508.501 - Fibroplas - Bicicletas Monark S. A. - Classe 21
- Registre-se com exclusão de andorinhas, carburadores, ferro de paralama e velocípedes (fls. 19-21).
No 541.795 - Walne - Indústria
Mecânica e MetalUrgica Waine Ltda.
- Classe 40 - Registre-se sem direito ao uso exclusivo da letra W e
com exclusão de arquivos, fichários
e mapotecas (fls. 19-21).
No 565.592 - MW - Mannesmann
Aktierigesellschaft - Classe 7 - Registre-se com exclusão da expressão
genérica.
149 585.221 - Agro-Pan - AgroPan, Comercial e Jmportadora S. A.
- Classe 45 - Registre-se.
NO 609.974 - Euconta - Triumph
Earrke Nurn l-erg A. G. - Classe 17
- Registre-se.
N 9 609.975
F,- eimra
ri UM
Tritunpli We
'/- ---rg A G. -Classe 17 - Ra;istre-se.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 609.976 - Matura - Triumpti
Werke Nurnberg A. G. - Classe 17
- Registre-se.
N 9 631.987 - Royal - Daimar Petry - Classe 17 - Registre-se (falhas 9-12).
Marcas indeferidas
N9 511.803 - Rolotex - Mapro Revestimentos Texteis Ltda. - Classe
n9 6 - Indeferido em face do Registro 226,235 em vigor até 9-11-79,
marca Rolotex de terceiros na classe 6 para o mesmo artigo.
N9 515.473 - Frimisa - Frigorifico M. Gerais S. A. - Classe 39
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade 'da requerente. Indefiro o pedido de registro.
N9 515.474 - Frimisa - Frigorifico M. Gerais S. A. - Classe 40
- A proteção reivindicada não tem
r-lação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
FrigoriN9 515.490 - Frimisa
ficos M. Gerais S. A. - Classe 6
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade da - requerente. Indefiro o pedido de registro.
N9 515 492 - Frimisa - Frigorificos M. Gerais S. A. - Classe 8
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro
NO 515.505 -- Frimisa - Frigoríficos M. Gerais S. A. - Classe 21
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
No 646.553 - Avery - Avery Products • Corporation - Classe 8 - Indeferido em face dos registros número 292.749 e 397.760 em vigor até
18-4-74 e 3-10-79, marca Avery, de
terceiros na classe 8, para balanças,
máquinas de pesagem e aparelhos de
testar.
N9 684.289 - Engevix - Engem
S. A. Estudos e Projetos de Engenharia - Classe 8 - A proteção
reivindicada não tem relação com a
atividade da requerente indefiro o
Pedido de registro.
•
Exige nelas
Cumpra o art. 73 bem COMO SIM
inscrição no CGC.
N9 573,793 - Kelmaq S. A. Máquinas Comerciais e Gráficas. .
N9 599.853 - Hasenclever S. A.
Ferr?.-ens e Máquinas.
N9 ROrt 379 - mãos Mu ari.
N9 a'R .289 - r-ii i rotrat Equipamentos Tratores Ltda.

,

N9 645.169 - Prima Eletro Domésticos S. A.
No 655.369 - Indústria e Comércio de Refrigeração Piveme Ltda.
N9 556.917 - Impa s. A. Maciostria Metalúrgica - Apresente novos
exemplares discriminando os veículos
e excluindo alavancas de câmbio.
N9 637.709 - CIDAP - S. A.
Industrial e Distribuidora de Auto
Peças -; Cumpra a depositante as
seguintes exigências 1 .- promova a
retificação de nome da sociedade
face as petições de fls. 8 e 14.
N 9 351.383 - Etna Instaladora
Hidráulica e Elétrica Ltda. - Apresente procuração.
Exigências diversas

nas copiadoras e duplicadoras em
face do que consta do certificado de
registro no pais de origem.
N9 546.107 - Bucka Spiero Coinéia,
• Indústria e Importação S. A.
Preste esclarecimentos quanto à re.
gistradora - Apresente novos exein,.
.piares discriminando apena sos produtos ou mercadorias correspondentes ao ramo de atividade, da firtala
conforme disposto no art. 69 do
CPI.
A Exposição Modas a. A. (titular
do reg. n9 249.145). - Regularize
o pedido quanto ao assinante de-18lhas 14, eis que o documento apresentado está em nome de Rex - Advogados Marcar. e Patentes.
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados, tendo em
vista o que se dispõe o art. 99 do
parágrafo 29 do Código:
N9 457.689 - Rio Lar Comércio
de Utensílios Domésticos Ltda.
N9 449.522 - Fábrica de Máquinas
Raimann S. A.
N9 449.685 - Fábrica de • Máquinas
Raimann S. A.
N9 545.640 - Hidrasan Engenharia
e Sanitária Ltda.
No 581.736 - The Babcock Wilcox Company.
NO 621.322 - Osmar Russo,
N9 627..890 - Lunardi Machado &
Cia. Ltda.
N9 638.576. Sequeiros & Cia.
N9 613.310 - Octavio Tinoco Soa.
res.
No 691.190 - Nippon Kogalcu K.K.
• Arquivados em face do art. 99
39 do Código:
bT9 (i.434 - Editóra rio Autor Limitaci:
N9 671.379 - Eletro-Mecânica Palmares Limitada.
Arquivamento
N9 789.557 - Dalmine S.p.A.
Ar q uive - se o presente processo por
ter sido anotada a prorrogaçãp no
regi.stro n9 192.868 de acôrdo com a
legislação em vigor.

NO 254.000 - Linde Aktiengesellschaft - Prove que a marca ainda
se encontra em vigor no país de origem - Junte procuração nos têrmos
do art. 16 da CPI.
No- 454.336 - Mechanica Urania
Ltda. - 1 - Promova a alteração
de nome da sociedade no presente
tármo e no regastro 259.293. 2 'Apresente exemplares em nome da
nova denominação.
N 9 481.902 - Indústria Metalúrgica Stella. Ltda. - Apresente novos exemplares discriminando apenas os produtos ou mercadorias correspondentes ao ramo de- atividade
da firma conforme o disposto no artigo 69 do CPI e excluindo os que
não pertencem a classe pedida. N9 495.131 - Speed-O-Print Businees Machines Corporation. - Junte
procuração de acôrdo com o disposto
no art. 162 do C. P. I. e sem referência ao Decreto-lei n 9 1.005. Apresente o titular de fls. 7 novos exemp l -Ps reivindicando sennenta-máquiRELPLOO DOS PROCESSOS COM O DESPACHO DE - "ARQUIVE -SB" PoR num;
DE CUMPRE93NTO DO DISPOSTO NA PORTARIA NO /10. DE

ti DE Notram8R0 ,

,
DE 1970.
TERmoS:
750.01/1 - 750.027 -

750.045 - 750.047 - 750.048 - 750.050 - 750.075 mi
750.076 - 750.079 - 750.081 - 750.082 - 750.083 - 750.084 .. 750.085 ei
75n- n 9i - 750.088 . - 750.091 - 750.092 - 750.093 .
- 750.094 - 750.095
75n no - 1o 1rJi - 750.106 - 750.107 - 750.108 - 750
.109.- 750.110 wi
750.111 - 750.113 - 750.115 - 750.116 - 750.117 - 750.11.8 - 750.3.19 à

-
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5) G expediente das rePartiçOe0/
[públicas, destinado à publicação,
nerá resebido na Seção de Contuicações até ás 17 horas O atenCimento do público pela Seção de
•eclaçdo será de 12 às 18 horas.

dRiPPREimn rv,.NatlõNAL
sásRaSTOR-52RAL

R) a ctnais prva publicação,

8,erão admitidas cópias em tinta
ç'r'eta a 2Colébel, a critério do
(,). I .1V
3) Ao reclamações pertinentes
C FizatJ';tn retributda, nos casos de

rro ou omiasão, serão encaminhaCas, por escrito, à Seção de Redação atjquinto dia útil subseente d publicação.
6) As assinaturas serão doma-

6s n D .1.1 . O transporte por

(2. aérea será contratado separacZarnen:.'e com a Delegacia da Em9résa ãrwiletra de Correios o Tec,.:grafcs CM Brasília. Esta poderá
o Gr,C0772a2.7 tambim de encarnigákar o pedido de assinatura ao
10.I.N Neste caso, o assinante diDlgirá ao D I.N o pedido de assisatura e o aamento do valor
ce-rreepondente, ãa forma do item
2,'; quinta.
á') A rs:-2 ,eesa de Í;a1.5reo pare
Bsdnatura, que será acompanhada
c.7.0 esclarecimentos quanto à sua
c37; !icaç ão, cera feita a:emente por
750.120 750.131 750.147 750.1914
750.224

cneque (nt vale „postal, em favo?
dó', Tests'ureirá VÓ'Departamento de
. JA.ciona/. Quanta se
contra e porte aéreo, em fava?
da Delegacia Re:rional da EmrJsr,
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

ALEERTC) DLI ERUTO .F'EREtRA

autenticais, deverão

c-Je datilc.•;.yraraclos cli%-etamente, em

espaço dois, cm papel acetinado
ou apergaminhado, Medindo 22z33
•(;entimetros, ssm wric3nas ou raCuriis que dificultem a sua com9reensão, em ecpecizl ourado conL29erein t":7,Z75j,T.3.

c

CC-30P3 EZ0 OCWVIÇO

n,c_t

6) No caso 'de porte aéreo 71a rd
localidade. no servida por C.,,:ec3
or3 PuoLICA;,-SECI
CO• 2:"PE ora Cr:ÇÂO o RriDAçÃo
meio de transperte,
Regional da_
r,Jss L;ra .. '.cira ar;
cARN20R0
FLorzu\No ip,uimARA7is Corre:os e 2'eZé .-. -1.a;os crn
se obriva a co:;b..i...,!.::tar o er.s.c:;z:nhaíneater ao des..1:-...;7,tC.,7:3
M04:;_-RGO • CPUZ-,1‘%L
outras VikS, ii2(;;22 .2nd5z je1", jC;13 C:C
acréscimo no preço.
cç2o ;i

(30ç3o or ublictdoo.o do 0por:Hon0° dzi OoPo,QC‘Monto
C:toolo:leJ Co Proortododo In ductrZe.1 03
oldClotrio o do ComOrCr!O

g211:1760C3 300 Ovina° Cs ChSperlâír tnts fn imprenso Neciend
BRASILIA

ASSINAPIURAS
RENA TIOW G PuinCULAIIES

7) A. Delegacia Regic7ial
Empré.sa Siasilcira de Correios e
Telégra;cs em Dresitia reurva-ca
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação e3 'Lr:rifas
comerciais aéreas, medianU avie
prévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou awi e
iniciariío sempre no prime!ro
útil do iilêS subseadente. O pDejdi)
Semestre i=oskop0 op.-,1 Cre 80,00 Semestre
Cre 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
.5,,000A.0
ou. anual O pra:-.A da.3
IMO
Ore 60,00 Ano e ooOtl_o•• •o • •
Cre 65.00 semestral
assinaturas para o Exterior á st)Sgterior
mente anual e não haverá transBxtertop
porte por via aérea.
go.0 50,00
An2 risfe:9:0_p ac2.9...enst o ,x.o.p.A 97e 65,00 Ano e o o'00
O
9) A renovação deve72, .127 soPORTE ASREG
licitada COM aniejedãncia de j..9
dias do venclinento da cmi2c,rrs
928 Na Semeara! Cr8 108,00 Anual
ef'D E0d.00 e do porte aéreo Vencides, screo
suspensos independentemente da
AVULSO
aviso-prévio
weço 2i MÉMCP9 avulsõ f iguro n0 Witerno Página 24 cada
101 Para receberem os
evemplar .
menrb:n3 às edições dos órgão3
O preço eg asampW atrasado Oerú acrescido de Crs, 0,02,
CiCaS, O» assinantes deverão coh'eiao do rneemo ano, 0 624 C178 0.01 yor avo se de anos anterlores._ td-los no ato da assinatura

750.122 - 750-123 - 750.124 - 750.125 750.126 750,127 .
750.132 - 750.133 _ 750.135 - 750.140 - 750.145 - 750.146 .
750.152 - 750.154 - 750.155 - 750.162 - 750.188 - 750.189 750.202 - 750.203 - 750.208 - 750.209 - 750.216 - 750.222 _
750.226 - 750-233 - 750.237 - 750.238 - 750.239 - 750.240 750. 241 - 750.245 - 750.244 - 750.245 - 750. 246 750.247 - 750.248 .
750.249 - 750.252 _ 750.255 - 750.259 - 750.261 750.262 . 750.263 750.2614 _ 750.265 - 750.266 - 750.268 - 750.269 - 750.270 - 750.271 750.272 _ 750.273 UC-275 _ 750.276 - 750. 277 - 750.278 - 750.279 .
750,280 - 750.281 - 750.282 - 750.283 - 750.284 - 750.285 . 750.286 750.288 - 750.289 - 750.292 - 750.293 - 750.294 - 750.295 - 750.297 ..
750.298 _ 750.300 - 750.301 - 750.302 - 750.303 - 750.305 - 750.r409
75 0. 3 10 - 750.311 - 750.317 ék750.318 - 750.319 - 75(1.320 750.321
7:30.22 - 750.324 - 750.327 - 750.328 - 750.329 - 750.330 - 750.331 .
750.332 - 750.333 - 750.354 - 750.336 - 750.337 - 750.338 - 750.339 0
750.340 - 750.341 - 750.342 - 750.343.. 750.344 - 750.545 - 750.346,
750347 - 750.3443 - 750.549 _ 750.350 - 750.351 - 7503352 - 750.356 .
750.357 - 750.358 - 750.359 - 750.360 - 750.361 - 750.363 - 750.364 j
750,365- 750.363 - 750.367_ 750.368 -750.370 . 750.374 _ 750.575 .
750.376 - 750.377 - 750.380 - 753.385 - 750.389 . 750.350 - 750.392 .
750.406 . 750.407 - 750.413 - 750.414 . 750.415 - 750.425 - 750.428 .A1
or50.429 - 750.432 - 750.434 - 750.435 - 750.436 - 750.437 - 790.452
750.462 - 750.463 - 750.466 - 750.467 - 750.469 - 750.470 - 750.471 .
750.473 - 790.476 - 730.479 . 750.481 . 730.483 - 750.405 - 750.486 .
750./0 . 790.489 • 750.490.. 7301191 . 750.4y2 7500493 . 750.494 .
750.495 - 750.496 - 750.497 - 750.500 750.502 _ 750.503 _ 750.505
TA. g06 . 780.597 75.0.a9 - 750.510 . 750.511 - 75s.512 750.515 .

FuNcioNAaws

750.516 - 750.517 -75o.518 750.519 - 750.520 - 750.521 750.2
750.523 - 750.524 - 750.426 - 750.528 - 750.529 750.7.57 750.540

750.5141 - 750.542 - 750.544 - 750.545 - 750.550 750.551 759.552
750.553 - 750:555 - 750.556 - 750.557 - 750.558 ... 750.559 750.53 0
750.561 - 750.562 - 750.563 - 750.564 - 750.565 - 750.568 - 750.569
750.570 - 750.571 - 750.572 750.573 - 750.574 - 75 0 .573 750.578
750.579 - 750.580,- 750.582 - 750.583 - 750.584 - 750.585 - 750.586
750.587 - 750.588 - 750.590 - 750.594 - 750.595 - 750.596 750.600
750.601 - 750.602 - 750.4 - 705.605 - 750.606 - 750.607 - 753.ga8
750.623 - 750.626 - 750.627 - 750.630 - 750.634 - 750.635 - 750.636
750.647 - 750.660 - 750.0564 - 750.665 - 750.666 . 750.667 750.670 .
750.680 - 750.682 . 760.683 - 750.684 - 750.685 - 750.689 750.694
750.695 - 750.696 - 750.699 - 750.700 - 750.704 - 750.709 - 750.710 .
750.711 - 750.712 - 750.70 - 750 .714 - 750.715 . 750.716 . 750.717 .
750.718 . 750.719 - 750.720 - 750.721 - 750.722 . 750.723 - 750.724 .
730.725 . 750.726 - 750.727 - 70.728 - 75 0 .729 - 730.730 . 750.731 .
750.732 • 750.733 . 730.758 . 750.763 - 750.764 - 750.765 - 750.767
750.770 . 750.771 750.772 - 750.773 - 750.774 - 750.775 75 0.776 750.777 . 730.778 . 750.779 - 750.781 - 750.782 . 750.788 -. 730.790 .
750.795 - 750.796 - 750.799 750.801 750.802 - 730,803 730.804 .*
750.805 730.706_ 750.809 . 750.810 . 750.811 750.814 .. 750.620 .
750 .822 750.823 750.824 - 750.825 - 750.826 . W50.827 . 750.830
750.831 - 750.832 750.833 - 750.834 - 750.835 - 75 0
.836 750.837
750.838 - 750.841 - 750.842 750.843 - 750.844 75
0 . 849 750.851 .,
750.852 750.858 750.875 750.876 - 750.878 - 750.880 - 750.882 .
750.883 750.884 - 750.885 750.886 - 750.888 - 750.891 . 750.892 .
750.897 - 750.898 .
750.902..350-903
730. ROL .

▪

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Terca-feIra 20

Abril de 1971 1527

751.805 • 751.806 • 731.81e 751.813 751.816 - 732.827. 751.8374

750.90 7 - 750.908 - 750.909. - 750.912 . 750.913 - 750.914 - 750.916 .
750.917 . 750.921 - 750.922 - 750.923 - 750.925 - 750.92 6 - 750.928 .
750.92 5 750.930 - 750.932 - 750.934 • 750.935 - 750.936 - 750.937 .
750.939 750.940 - 750.941 750.942
750.949 750.950 - 750.956 - 750.969
750.980 750.981 - 750.982 - 7504992
750.996 750.997 - 750.998 - 750.999

- 750.943 - 750.944 - 750.945
- 750.974 750.977 - 750,479

- 750.993 _ 750.994 - 750.995 - 751.000 - 751.001 - 751.002 751.003 V51.004 - 751.005 _ 751.006 - 751.007 - 751.008 - 751.009 -

751.010 751.011 - 751.012
751.013 751.032 - 751.035
751.040 751.041 - 751.042
751.048 751.049 - 751.051
751.058 751.059 - 751.060
751.066 751.072 - 751.074
751.079 751.080 - 751.081
751.086 751.087 - 751.088
751.093 - 751.094 - 751.095
751.100 . 751.101 - 751.102
751.107 . 751.108 - 751.109
751.114 - 751.115 . 751.116
•75/.121 . 751.122 - 751.123
751.133 - 751.148 - 751.149
751.161 . 751.162 - 751.163
751.168 - 751.169 - 751.170
751.175 - 751.176 - 751.177
751.182 . 751.183 - 751.184

- 751.013 _ 751.014 - 751.015 - 751.016
- 751.036 - 751.037 - 751.038 751.039
- 751.043 - 751.044 - 751.045 - 751.047
- 751.054 . 751.055 - 751.056 - 751.057
- 751.061 . 751.062 - 751.063 - 751.064
- 751.075 - 751.076 - 751.077 . 751.078
- 751.082 - "51.083 - 751.084 • 751.085
- 751.089 - 751.090 - 751.091 - 751.092 .
- 751.096 - 751.097 - 751.098 . 751.099
751.103 - 751.104 - 751.105 - 751.106 .
751.110 - 751.111 - 751.112.- 751.113 .
751.117 - 751.118 - 751.119 - 751:120
751.124 - 751.125 _ 751.128 - 751.129 ..
751.154 - 751.156 _ 751.157 - 751.158
751.164 -751.165 - 751.166 - 751.167 .

751.171 751.172.- 751.173 - 751.174 .
- 751.178 - 751.179 _ 751.180 - 751.181 .
. 751.187 - 751.188 _ 751.189 - 751.190 .
751.191 . 751.192 . 751.193 751.194 - 751.195 - 751.196 - 751.197 .
751.198 - 751.199 - 751.200 751.201 - 751.202 . 7 51.203 - 751.204 .
751.205 . 751.206 • 751.207 751.208 . 751.209 751.212 . 751.216 .
751.218 . 751.223 - 751.22h 751.250 . 751.271 - 751.276 . 751.285 .
751.286 . 751.287 • 751.288 - 751.291 . 751.292 - 751.293 . 751.294
75/.295 751.304 - 751.305 - 751.510 - 751.327 - 751.329 - 751.330 .
751.336 - 751.338 - 751.539 - 751.353 - 751.355 - 751.356 751.357 151.358 - 751.359 - 751.361 . 751.363 . 751.364 - 751.365 - 751.366 .
751.369 . 751.375 - 751.378 - 751.379 - 751.380 - 751.389 151.390'.
751.391 - 751.392 - 751.593,- 751.394 751.395 - 751.396 751.397 .
751.398 - 751.399 - 751.400 - 751.412 - 751.413 - 751.414 - 751.415 .
751.428 . 751.432 - 751.436 - 751.438 . 751.440 - 751.442 . 751.447 •

751.449 - 751.458 - 751.462 - 751. 46 7 - 751.468 -751.470 - 751.471 .
751.472 - 751.473- 751.474 . 751.477 - 751.478 - 751.479 -751.480 .
751.481 751.483 - 751.484 - 751.485 - 751.486 • 751.487 . 751.1488
751.489 . - 751.490 - 751.491 - 751.496 - 751.497 - 751.498 - 751.499 751.500 - 751.502 . 751.503. - 751.508 . 751.509 - 7:t 512 . 751.513
731.514 . 751.515 - 751.518 - 751.519 - 751.523 • 751,524 - 751:525 751.526 . 751.527 - 751.528 - 751.529 - 751.551 - 751.532 - 751.533 .
751.534 - 751.535 - 751.537 - 751.538 . 751.539 - 751.541 - 751.542 .
751.543 - 751.544 - 751.550 - 751.551 - 751.552 - 751.555 751.570
751.572 - 751.597 - 751.607 - 751.669 ' .- 751.610 - 751.619 - 751.621
731.632 - 751.638 - 751.639 - 751.52 - 751.653 - 751.670 • 751.672 .
731.673 - 751.674 - 751.675 - 751.676 - 751.677 - 751. 682 - 751.683
731.684 - 751.694 - 751.695 - 751.696 - 751.697 . 751.698 . 751.699 .
731.700 /751.701 - 751.702 - 751.705 - 751.708 - 751.710 - 751.716
151.717 • 751.718 - 751.719 751.720 - 751.735 - 751.736 . 751.738
751.739 - 751.747 - 751.7 48 . 751.749 - 752.750 - 751.751 - 751.757 191.760 • 751.761 . 751.763 - 751.770 - 751.771 - 751.782 . 751.783 .inalagg_ m 7547110,",751.793.. 751.795 751.796 751,803 . 751.804 g

P.51,838 • 751.839 - 751.840 • 751.81.11 • 751.842 . 751.84/I 751.845 .
751.846 . 751.847 751.848 . 751.863 . 751.864 - 751.863 e,-.751.866
751.867 . 751.869 751.870 . 751.871 - 751.872 . 751.873 - 751.874 .
751.875 - 751.876 . 751.877 - G51.880 • 751.882 . 751.883 . 751.884
751.886 - 751.888 - 751.889 • 751.890 • 731.892 . 751.893 - 751.894 .
751.895 - 751.896 - 751.898 • 751.899 - 751.900 - 751.901 - 751.902 .
751.904 - 751.905 - 751.906 . 751.907 - 751.908 - 751.909 - 751.910
751.911 . 751.912 - 751.913 - 751.914 - 751.915 - 751.916 - 751.9Z0
751.925 - 751.926 . 751.927 - 751.928 - 751.929 - 751.930 . 751.931 .
I
751.938 - 751.939 - 751.964 - 751.965 - 751.973 - 751.978 - 751.980 .
751.981 - 751.982 - 751.983 - 751984 - 751.985 - 751.986 - 751.987 751.988 . 751.989 - 751.990 - 751.991 - 751.992 - 751.994 - 751.998 .1
752.002 - 752.008 - 752.009 - 752.014 - 752.015 - 752.016 - 752.017 .1
752.018 - 752.024 - 752.040 - 752.043- 752.044 - 752.047 - 752440. I
752.052 - 752.060 - 752.061 - 752.064 - 752.066 752.078 . 752.079 .
752.105
752.082 - 752.083 - 752.098 - 752.161 - 752.105 ,
752.106 - 752.107 - 752.108 . 752.116 . 752.120 752.121 . 752.128 3

752 .129 - 752.130 .752.131 - 752.134 - 752.135 752.136 . 752.138
752 .141. - 752.142 752.144 - 752.174 - 752.175 752.176 - 752.177 J
752.178 . 752.182 . 752.189 - 752.191 - 752.195 - 752.196 - 752.197 1
752.198 - 752.199 - 752.200 752.201 752.202 - 752.210 - 752.215 -1
752:216 - 752:217 - 752.219 - 752.227 - 752.229 - 752.232 . 752.235
752 .243 - 752.244 - 752.245 - 752.247.. 752.256 - 752.257 752.258
1
752.259 752. 261 . 752.262 . 752.264 . 752.265 - 752.268 . 752.276752.286 . 752.287 . 752.288 . 752.289 - 752.290 . 752.291 752.312 .1
752.313 - 752.316 - 752.318 - 752.321 . 752.323 752.324 - 752.326 n
752.328 - 75 2.330 - 752.331 - 752.332 . 752.333 - 752.334 • 752.335 4
752.336 - 752.337 - 7521338 - 75 2.339 - 752.341 - 7
5 2: 77555222 .:33649047
752.345 752.350 - 752.35 2 . 752.354 . 752.355 7 5
752.361 . 752.364 - 752.365 - 752.366 . 752.361 - 152.368 - 752 .373 .1
752.376 . 752.377 - 752.378 - 752.379 - 752.383 752.395
752.b01 - 752.402 . 752.403 - 752.405 - 752.407 . 752.408 - 752.409 1
752.410 - 752.411 - 752.412 - 752.413 - 752.416 752.417
752.419 - 752.420 . 752.421 - 752.422 752.423 - 752.424 : 775524412:
752.434 - 752.435 - 752.447 752.454 - 752.455 - 752.456 - 752.458
752.470 -:752.1i75 - 752.477 - 752.478 . 752.479 - 752.481 82
- 752.4
752.490 - 752.494 752.495 - 752.494 . 752.497 - 752.501 - 752.502
752 .505 . 752.518 . 752.521 . 752.522 - 752.523 - 752.524 . 752,526
752.528 - 752.531 . 752.534 - 752.538 . 752.543 - 752.548 - 752.549 ..
752.551 . 752.557 . 752.558 . 752.559 - 752.561 - 752.569 • 752.570 .1
752-572 - 752.573 . 752.874 • 752.575 752.576 - 572.577 • 572.579 0,
752.588. 752.592 - 752.596 . 752.597 - 152.598 - 752.599 . 752.601
752.602 • 752.603 752.605 752.606 . 752.607 . 752.608 - 752 .609 .
752.610 . 752.611 ..752.612 . 752.613 752.614 . 752.615 . 752.616 .
w2.617 . 752:618 . 752.619 . 752.620 - 752.621 752.622 - 752.623 .4
752 .624 - 752.625. 752.626 • 732.627 752.625 - 752.629 - 752.632 .
752.633 - 752.634 • 752.447- 752.662 - 752.666 . 752.667 - 752.671 .J
752.673 - 752.680 - 752.682. 752.683 - 752.684 - 752.685 - 752.686.
75P-687 . 752.488 - 752.689 . 75e.690 - 752.693 - 752.694 - 752.699
52.696 - 752.697 - 752.698 . 752.700 - 752.702 - 752.703 - 752.705
752.706 - 752.707 - 752.708 - 752.709 - 752.710 - 752.711 - 752.712
752.715 - 752.716 - 752.719 - 752.721 - 752.722 - 752.723 - 752.728
752.729 - 752.730 - 752.731 . 75e.732 - 752.734 - 752.747 - 752.750
752.751 - 752.752 - 752.753 - 752.754 - 752.755 - 752.756 - 752.757
752.758 - 752.765 - 752.766 - 7,768 - 752.769 - 752.770 - 752.771
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752.772 - (52.773 - 752 .774 - 752.776 - 752.777
752.783 _ 752.795 - 752.798 - 752.799 - 752.802

752.176
752.804

752.779
752.810

/52.811 - 752.819 - 752.821 - 752.843 - 752.844
752.847 - 752.848 - 752.649 - 752.851 - 752.852

752.845

752.846

753.923 . 753.927 - i53.928 - 753.931 - 753.940 - 753.941
753.974
753.975 - 753.976 - 753.977 - 753.98 6753.988 - 754.001 - 754.QW

752.853

752.654

754.005

752.895

752.896 - 752.697 - 752.9Ú4 - 752.945 - 752.946 - 752.948 - 752.949
752.951 - 752.953 - 752.954 - 752.955 - 752.956 - 752.957 - 752.958
.,A6 752.987
752.964 - 752.966 - 752.976 752.981 - 752.985
752.988 - 752.989 - 7%2- 990 - 752.991 - 752.992 752.594
752. 995 - 752.996 - 752.997 - 752.998 - 752.999 - 755.000 753.001

752.856 - 752.858 - 75e-688 . 752.889

752.893 - 752.

753.002 - 755.003 - 753.004 - 755. 005 - 755.006 - 753.007
755.009 - 753.010 - 753.011 - 753.012 - 753.015 - 753.014

753.008
753.015

753.035 - 755.039 - 753.043 - 753.044 - 753.045 - 753.046

753.047

753.051 - 753.052 - 753.053 - 753.054 - 753.055 - 753.056
753.056 - 753.066 - 753.068 - 753.069 - 753.00 - 753.06
753.08 - 753.089 - 753.103 - 753.104 - 753.1 05 - 753.106
753.114 - 753.115 753.116 - 753.117 - 753.118
755.119
753.121 - 753.122 - 753.123 - 753.124 - 753.125 753.126

753.057

753.128 - 753.132 - 753.135 - 753.137 - 753.142

753.144

753.143

753.879 - 753.880 - 753.881 - 753.884

753.120
753.127

753.145 - 753.147 - 753.148 -753.149 - 753.150 753.151 753.152
755.153 - 753.154 - 753.155 - 753.156 - 755.157 - 753.158 753,159
753.160 - 753.162 - 753.163 - 753.164 - 755.165 - 753.166 753.167
753.368 - 753.169 - 753.170 - 753.171 - 753.172 - 753.174 - 755.175
753.176 - 753.178 - 753.179 - 753.180 - 753.181 - 753.187 - 7 53.1 89

754.006

753.89

754.011

754.014 - 754.032

754.03D

754.037 - 754.039 - 754.040

754.041

754.042 - 754.043

754.045;

754.049 - 754.057 - 754.060

754.064

754.073 - 754.076

754.04')

754.050

754.093 - 754.103

754.107

754.114 - 754.121

754.1*

754.136

754.140 - 754.149

754.182

754.183 - 754.184

754.18

754.187

754.189 - 754.191

754.J12

754.203
- 754.224

754.198 - 754.199 - 754.200

754.201

754.204

754.205 - 754.215 - 754.217

754.220

754.225

754.226 - 754.227 - 754.228 . 754.229

754.230 - 754.231

754.232 - 754.234 - 7541236 - 754.238 - 754.242

754.243

754.244

754.245 - 754.247 - 754.248 - 754.256.- 754.257;

754.258

754.259 - 754.261

7513.278

754.279 . - 754.281 - 754.282 - 754.283 - 754.284 - 754.2851

754.286

754.287 - 754.288 - 754.291 - 754.292

754.298

754.299 - 754.302

754.529

754.337 - 754.339 - 754.345 - 754.349 - 754.352 - 754.35

755.077
753.10

754.006

753.887 . 753.890

754.270 - 754.274 - 754.275

754.276'

754.293 -

754.310 - 754.313 - 754.326 - 754.3eA.

754.360 - 754.369 - 754.381 - 754.386 - 754.390 - 754.400 - 754.40"
754-402

754.403

754.404 - 754.405 - 754.406 - 754.407

754.408

754.411 - 754.412 - 754.413 - 754.414

754.415

754.418 - 754.419

754.420 - 754.421

754.422

754.428

754.429

754.409 - 754.410
754.416 754.417
754.423

754.424

754.425 - 754.426 -

7511.427 -

- 753.192 - 753.193 - 753.194 - 753.795
- 753.200 - 753.202 - 753.207 _ 753.208
- 753.213 -.753.220 - 753.221 - 753.222

7R3.196
753.209

754.430

754.431

754.432 - 754.433 - 754.434 - 754.435

754.436

754.437

754.438

754.439 - 754.440 - 754.441 - 754.40

753.223

754.452

754.453

754.454 - 754.456 - 754.457 - 754.459

754.443
754.460

_ 753.226 - 753.227 - 753.228 - 753.229

753.230

754.462

754.464

754.469 - 754.470 - 754.471 - 754.472 - 754.473

7330?31 - 753.232 - 753.233 - 753.234 - 753.235 - 753.256
753.235 - 753.240 - 753.241 - 753.?42 - 753.243 - 753.2 ) 4
753.25 _ 753.247 - 753.248 . 753.249 - 753.250 753.254

753.237

754.474 - 754.475

754.476 - 754.477 - 754.478 - 754.479 - 754.485

755.245

754.487 - 754.488

754.489 - 754.492 - 754.504 - 754.505

753.255
753.263

754.507 - 754.512 - 754.925 - 754.529 - 754.530 - 754.533 - 754.540

753.190
753 .197
753.210
753,224

- 753.191
- 755.199
- 753.212
_ 753.225

753.256 - 753.257 - 753.258 - 753.259 - 755.260 - 753.261
753.264 _ 755.265 _ 753.266 . 755.267 - 753.266 - 753.269

753.270

- 753.272 753.273 . 753.275 - 753.278 ..753.281 - 753.282
1
755
;153.288 - 753. 28 9 755.290 - 753 . 293 - 753.294 - 753.295 - 753.297
753.238 - 753.299 - 753.300 . 753.506 . 753.507 . 755.308 . 753.309
753.510 - 753.311 - 753.312 . 753.315 - 753.520

753.321 . 755.522
755.332 . 753.335

754.506

754.541 - 754.542 - 754.543 - 754.546 - 754.547 - 754.548 - 754.549
754.550 - 754.551 - 754.552 - 754.553 - 754.554 - 7541555
754.557 - 754.559 - 754.560 - 754.569 - 754.571 - 754.574

7541556

754.612 - 754.613 - 754.614 - 754.615 - 754.617 - 754.618
7511.620.- 754.621 - 754.622 - 754.623 : 754.624 - 7511.625

754.619

7-54.585
754.587 - 754.588 - 754.591 - 754.592 - 754.605 - 754.601
754.602
-7514.603 - 754.604 - 754.605 - 754.606 - 754.608 - 754.609.- 754.610

753.325 - 753.324 - 753.325 . 753.329 - 753.350
453 . 536 - 753.350 - 753.551 . 753.353 - 753.355 . 753.356 . 753.360

754.626
754.627 - 754.628 - 754.629 - 754.630 - 754.631 - 754.632 . 754.633

17. 53.361 - 753.362 - 753.363 - 753.365 - 753.373 - 753.376 . 753.377
.753.378 - 753.379 - 753.366 - 753.599 - 753.395 . 753.396 - 753.397
755.401 - 753.403 - 753.404 - 753.405 - 753.406 . 753.407 - 753.423

754.634 - 754.635 - 754.637 - 754.639 - 754.641 - 754.642 - 754.644

N53.423 - 753.459 - 753,443 - 755.444 - 753.445 • 753.446 - 753.472
453.483 - 753.485 - 753.486 - 753.503 . 753.504 . 753.505 - 753.506
k
4'53.509 - 753.510 . 753.511 - 753.512 - 753.526
753.528 - 753.533
4
753.561
753.541 - 753.542 753.545 - 753.500 - 753.560
753.562
753,573 753.576 _ 753.586 . 753.591 . 753.594
53-566 - 753.571

754.665 - 754.666 - 754.669 - 754.671 - 754.672 - 754.673 - 754.676
754.678 - 754.680 - 754.681 - 754.682 - 754.683 - 754.684 - 754.685

,q53.595 . 753.596

753.598 - 753.599 - 753.642

753 .643 - 753.644

753.654 . 753.657 - 755 . 659 - 753. 660 r 75 5.66'
753.679 . 755.690 - 753.682 . 753.682
753.08
fm3.6a9 . T53.6921 753.694 - 755.709 - 753.721 - 753.722
3.78 . 153.721 G 753.731
753.739 - 753.757 - 753.759
75 3.63

?53.677

ifiãJ.044 - 753 .6 55 - i

. e55 - 7

. bG3

754.686 - 754.687 - 754.688 - 754.690 - 754.691 - 754.692 - 754.693
754.694 - 754.695 - 754.696 - 754.698 - 754.699 - 754.704 - 754.706
54.70 -7514.712- 754.713 - 754.715 - 754.716- 754.717 - 754.710
754.719 - 754.720 - 754.721 - 754.722 - 754.723 - 754.724 - 754.725
754.726 - 754.727 - 754.728 - 754.750 - 754.731 - 754.732 - 754.733

- 753, 447
- 753.688
- 753.725
- 753.762

530911 G. 753.795 . 753.794 - 753.796 - 753.797 - 7 53.799 - 753-800
Q53.803 . 753.804 . 753.805 - 755.806 - 753.807 - 753.811 - 753.813
53.816 , 755.818 . 753.83 .? . . 755.820 75.921
- 75',.527
/ 1514¥ " 7%-k.1

754.645 - 754.646 - 754.648 - 754.649 - 754.650 - 754.654 - 754.655
754.656 - 754.657 - 754.658 - 754.659 - 754.660 - 754.663 - 754.664

753.b95

754.754 - 754.735 - 754.736 - 754.738 - 754.739 - 754.740 - 754.742
7541743 - 754.744 - 754.746 - 754.749 - 754.750 - 754.751 - 754.758
754.760 - 754.764 - 754.771 - 754.781 - 754.783 - 754.784 - 754.786
754.788 - 751.789 - 754.790 - 754.791 - 154.792 - 7541794 - 754.796
754.811 - 754.828 - 754.830 - 754.834 - 754.840 - 754.841 - 754.842
754.543 - 754.844 - 754.845 - 754.846 - 754.847
754.848 - 754.849
754450 . 7.4P.5j - 754 .852 - .754 .653 - 754.)354 - 754:855 - 754.856
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755.564 - 755.565 - 755.566 - 755.568 - 755.569 - 755.570 - 755.571

q54.857 - 754.858 - 754.859 - 754.860 - 754.861 - 754.862 . 754.863
754.865 - 754.866 - 754.867 - 754.869 - 754.870 - 754.871 - 754.872
754.873 - 754.874 - 754.875 - 754.876 - 754.877 - 754.878 - 754.879,
754.880 4 754.881 754.885 ; 754.884 - 554.885 - 754.886 -\754.888
754.889 - 754.890 - 754.891 - 754.892 - 754.893 - 754.894 - 754.895
754.896 . - 754.897 - 754.898 - 754.899 - 754.900 - 754.902 -'754.912
754.914 - 754.915 - 754.916 - 754.917 - 754.918- 754.919 - 754.921
754.923 - 754.924 - 754.926- # 754.927 - 754.928 - 754.929 - 754.930
• 754.938 - 754.939
754.931 - 754.932 - 754.934 -754 .928 75I4.937
-

755.572 - 755.573 - 755.574 - 755.575 - 755.577 - 755.589 - 755.590
755.592 - 755.608 - 755.609 - 755.612 - 755.613 - 755.619 - 755.620
755.621 - 755.622 - 755.623 - 755.624 - 755.625 - 755. .628 - 755.631
755.64.4

755.646 - 755:648 - 755.652 - 755.653 - 755.655 - 755.658
755.659 2 755.660 - 755.662 - 755.663 - 759.664 - 755 . 665 - 755.666
755.667 - 755.668 - 755.669 - 755.670 - 755.671 - 755.672 - 755.573

755.686 - 755.688 - 755.697 - 755.700 - 755.705 - 755.706 - 755.710
755.730 - 755.733 - 755.735 - 755.737 - 755.741 - 795.742 - 755.744

754.940 - 754.942 - 754.943 - 754.944 - 754.948 * - 754.949 - 754.950

755.745 - 755.746 - 755.752 - 755.754 - 755.755 - 755.756 - 755.763
755.764 - 755.771 755.773 - 755.774 - 755.775 - 795.776 - 755.777

754.957 - 754.958 - 754.959 - 754.960.. 754.961 - 754.962 - 754.963
754.966 - 754.968 - 754.969 . 754.970 - 754.971 - 754.972 - 754.973

755.778 - 755.779

754.774 - 754.975 - 754.976 - 754.978 - 754.980 - 754.982 - 754.984
754.985 . 754.986 - 754.987 - 754.988 . 754.991 - 554.192 - 754.993
754.994 - 754.795 - 754.996 . 754.997 - 754.998 - 754.999 - 755.000
755.001 . 755.002 - 755.003 755.007 - 755.008 - 755.009 - 755.010
755.011
755.012 755.013 • 755.014 - 755.015 . 755.016 - 755.017
755.018 755.019 • 755.020 • 755.021 . 755.023 - 755.024 - 755.025
755.026 • 755.027 - 755.028 • 755.029 - 755.030 - 755.031 - 755.034
755.035 - 755.037 - 755.038 - 755.039 - 755.040 - 755.041 - 755.042
755.043 - 755.044 755.046 - 755.047 - 755.048 - 755.049 - 755.051
755.052 - 755.053- 755.054-755.055
755.055 . 755.056 - 755.057 - 755.060
755461 - 755.062 . 755.063 - 755.064 . 755.065 . 555.066 - 755.067
755.068 - 755.072 . 755.075 - 755.076 - 755.077 - 555.078 - 755.079
755.080 - 755.04 - 755.092 - 755.094 - 755.095 - 755.096 - 755.097
755.098 - 755.099 - 755.100 - 755.101 - 755.103 - 755.104 - 755.105
755.106 - 755.107 - 755.109 - 755.110 - 755.111 - 755.112 - 755.113

755.114 - 755.116 - 755.117 - 755.118 - 755.119- 755.120

755.121

55.122- 755.124 - 755.125 - 755.126 - 755.127 - 755.128 - 755.131
q 55.132 - 755.134 - 755.135 - 755.142 - 755.147 - 755.148 - 755-149
55.150 - 755.151 - 755.160- 755.163 - 755.164 - 755.168 . 755.170_

755.780 - 755.781 - 755.782 - 755.785 - 755.786

755.796 - 755:804 755.805 - 755.807 - 755.910 - 755.811 - 755.812
755.813 - 755.814

755.815 - 755.816 - 755.818 - 755.819 - 755.821

755.822 - 755.838 755.539 - 755.843 - 755.845 - 555.846 - 755.847
755.848 - 755.849 755.850 . 755.851 - 755.864 1 755.865 - 755.866
755.967 _ 755.971 755.872 - 755.873 - 755.874 - 755.875 - 755.877
755.978- 755.879 755.881 - 755.884 - 755.885 -755.891 - 755.892
755.893 - 755.894 755.895 - 755.896 - 755.902 - 755.903 - 755.904
755.905 - 755.906 755.908 - 755.909 - 755.914 - 755.924 - 755.925
755.926 - 755.927

755.928 - 755.929 755.932 - 755 . 933 - 755.954
755.935 - 755.936.- 755.937 - 755.946 - 755.948 - 755.954 - 755.961'
755.964 - 755.965 755.966 - 755.967 - 755.968 - 755.969 - 755.970
755 . 57 1 - 755.975 75-5 . 576 - 755.980 - 756.005 - 756.006 - - 756.00,
756.010 - 756.014 • 756.017 - 756.018 - 756.019 - 756.022 - 756.024
756.026 - 756.030 - 756.031 - 756.033 - 756.034 - 756.036. 756.09,
756.041 - 756.042 - 756.043 - 756.044 - 756.057 - 756.058 - 756.059
75 6.060 - 756.061- 756 . 063 - 756.064 - 756.065 - 756.066 . 756.0671
756.068 - 756.069 - 756.070 - 756.271 - 756.072 - 756.073 - 756.0741;,
756.075 - 756.079 - 756.083 - 756.084 - 756.083 - 756.089 - 756.09$,
756.092 - 756.093 - 756.094 - 756.096 - 756.108 - 756.109 - 756.110.
756.111 - 756.112 - 756.113 - 756.114 - 756.115 - 756.116 - 756.115k;

q55.171 - 755.174 - 755.175 --755.177 - 755.178 - 755.179 - 755.181

756.118 - 756.119 - 756.120 - 756.122 - 756.123 - 756.13è - 756.139w

;f55.182 . 755.237 755.238 - 755.239 - 755.244 - 755.245 - 755.246

756.140 - 756.141 - 756.166 . 756.167 - 756.168 - 756.170- 756.173
756.174- 756.175 - 756.176 - 756.178 - 756.105 - 756.114 - 756.18,

755.247 - 755.248 - 755.250 - 755.251 - 755.252 - 755.255 - 755.254
955.258 . 755.259 - 755.273 - 755.275 - 755.277 - 755.279 - 755.280

756.190 - 756.191 - 756.193 - 756.195 - 756.197 - 756.198 - 756.200

755.289 - 755.290 - 755.291 - 755.294 - 755.295 - 755.296 - 755297
755.298 - 755.299 - 755.300 - 755.301 - 755.302 - 755.303 - 755.304

756.201 - 756.207 - 756.212 - 756.213 - 756.214 - 756.216 - 756.22o
756.221 - 756.222 - 756.223 - 756.224 - 756.225 - 756.226 - 75622,

755.305 - 755.306 - 755.307 - 755.308 - 755.309 - 755.310 - 755.311

756.228 :756.229 - 756.230 - 756.231 - 756.232 - 756.233 - 756.2351

755.312 - 755.313 - 755.314 - 755.315 - 755.316 - 755.317 - 755.318

756.240 - 756.241 - 756243 - 756.249 - 756.296 - 756.308 - 756.313,
756.314 - 756.317 = 756.318 - 756.319 - 756.320 - 756.521 - 756.321

755.319 - 755.320 - 755.321 - 755.322 - 755.323 - 755.524 - 755.325
755.326 - 755.327 - 755.328 - 555.529 - 755.330 - 755.331 - 755.332
755-333 - 755.334 - 755.335 - 755.336 - 755.357 - 755.358 - 755.339
755.340 - 755.341 - 755.342 - 755.343 - 755.344 - 555.345 - 755.346
¡755.317 - 755.348- 755.349 - 755.355 . 755.365- 755.369 . 755.372
755.374 - 755.376- 755.381 - 755.382 - 755.383 - 755.384 - 755.385
755. 3 86 - 755 . 3 8 7 - 755.388 - 755.389. 755.390 - 755:591 . 755.392

755407 - 755.408 - 755.409 - 555.410 - 755.411 - 755.412 - 755.413
755.414 - 755.415 - 755.416 - 755.419 - 755.422 - 755.423- 755.428
755-429 - 755.458 - 755.472 - 755.473- 755.474 - 755.479 - 755.480
755.481 - 755.482 - 755.486 - 755.489 - 755.4 90 - 755.491 - 755.492
755.40 4 - 755.507 - 755.508 r 755.512 - 755.513 - 755.518 - 755.519

- 795.521 - 755.522 . 755.525 - 755.526 . 75 ,5.527 - 755.528
755. ,, Q - 755.550 - 755.531 - 7 55.532 - 755.535 - 7
5 5.535 - 755.537
755.'; 5P - 755.540 - 755.541 - 755.543 - 755.544 - 755.545 755.546
755. r h7 - 755.548 - 755.5h9 - 755.550 - 755.552 %.: 755.553

755.551;

_755.555 - 75,5.556 - 755 . 557 -.558 - 755.559 - 755.561 -:755.562

756.324 - 756.335 - 156.336 - 756.337 - 756.50 _ 756.341 _ 756,3471
756.366 - 75 6. 375 - 75 6. 377 - 756.387 - 756.388 - 756.389 - 756.391,
756.398 - 756.399 - 756.401 - 756.402 - 756.403 - 756.405 - 756.401
756.407 - 756.408 - 756.409 - 756.410 - 756.411 - 156.412 - 756.411
756.414 . 7 56.415 - 756.417 - 756.419 - 756.420 - 756.421 - 756423
756.424 - 7 56.425 - 756.426 - 756.427 - 756.428 - 756.430 - 756.431
756.432 - 756433 - 756.434 - 756.435 - 756.436 . 756.438 - 756.434
756.440 - 756.14142 . 756.443 - 756.444 - 756.445 - 756.446 - 756.44T
756.448 - 36.449 - 756.450 - 756.456 - 756.457 - 756.459 - 756.466
756.461 - 7 56.462 . 756.463 - 756.464 •- 756.40 - 756.460 - 756.40
756.472 - 756.457 - 756.478 - 756.479 - 756.480 . 736.481 . 736.481,
756.486 - 756.490 - 756.491 - 756.499 - 756.5ta • 756" .
756.530 . 756.531 - 756.532 - 756.533 756.535 . 756.339 • 75641a1
756.549 - 756.550 - 755. 91 756.558 . 756.559 - 756.560 . 756.96g.
756.565 - 756.564 - 7'6.567 . 756.568 - 756.569 - 756.570 • 756.9flf
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456.stÉ 756. -isr

756.580 .-756.58i
756.582 - 756.583 - 756:584 - 758.585 • 756.586 • 756.599 • 756.594

;
1 756.597 - 756.598 . 756.599 - 756.600 - 756.601 756.602 . 756.603
756.602 • 156.605 • 756.606 - 756.60/ . 756.608 - 756.609 • 756.610

! 756.611 756.612 - 756.613 - 756.616 - 756.617 • 756.622 . 756.623
956.624 - 756.626 - 756.627 - 756.628 . 756.637 - 756.638 - 756.639
1
756.640 - 756.643 - 756.644 - 756.645 . 756.646 .6 756.647 - 756.648
156.670 756.671 - 756.672 - 756.673 - 756.687 - 756.688 ,6 756.689

757.358 • 757.359 • 757.360w 757.361 • 757.362 • 757.56e • 157.3
757.363 • 757,06 • 757.361(0 757.368 • 757.369 w 757.370 . 75743
757.372 • 757.373 • 737.374 . 757.375 • 757.376 • 757.377 . 757.3
r
757.379 e 757.382 • 757. 382 • 757.383 •0 757.397 • 757.403 • 757.4
"M‘..
757.403 • 757.406w 757.407 • 757.408 4. 757.414 • 757.416 0'157.
e.
4Nr
757.420 • 757.423 • 757.424 • 757.428. 757.430 w 757.431 • 757.4
757.433 • 757.442 • 757.447 • 757.450 . 757.451 . 757.452 . 757.451
757.455 . 757.456

• 757.457 • 757.458 : 757.459 2 757.460 e 75744ii

756.691 - 756.692 - 756.700 - 756.702 - 756.703 - 756.705 • 756.706
756.707 - 756.708 - 756.715 - 756.717 - 756.718 - 756.728 • 756.729

757.462 • 757.464 • 757.471 • 737.472 • 757.473 • 757,474 .. 757.479
757.476 • 757.477 . 757.478 • 757.479 • 757.460 . 757.481 757.481

156.730 - 756.731 . 756.732 - 756.742 - 756.743 - 756.757 66 756.759
756.760 - 756.762 - 756.767 . 756.768 - 756.769 - 756.770 - 736.771

757.483 • 707.44 • 757.485 • 757.486 757.487 e 757.489 . 757.49
757.492 • 75/ 4og • 757.495 • 757.496 . 757.497 . 757.458 • 757.488
757.500 • 757.501 - 757.502 . 757.503 757.504 • 757.505 . 757.509.4

756.779

756.777 - 756.778

756.780 - 756.781 - 756.782

756.786

756.787 - 756.789 - 756.790 - 756.792 - 756.793 - 756.794 - /56.795
756.812 - 756.814 756.815 - 756.816 - 756.817
756.796 - 756.811
756.1318 - 756.819 . 756.820 - 75 6 .82 3 - 756.827 - 756.828 . 756.829
756.830 - 756.831 - 756.832 - 756.833 - 756.834 • 756.835 - 756.836
756.837 - 756.838 - 756.840 - 756.841 -756.842 - 756.845 - 756.846
756.848 - 756.849 - 756.830- 756.851 - 756.854 • 756.855 ▪ 756.856
/56.857 - 758.858 _ 756.864
756.865 - 756.866 - 756.867 - 756.871
756.872 - 756.873 - '56.874

756.875 - 756.876 - 756.877 - 756.879

756.882 - 756.883 - 756.884 - 156.085 - 756.886 - 756.487 - 756.888
756.889 - 756.890 - 756.891 756.892 - 756.853 - 756.894 - 756.895
756.896 - 756.897 - 756.898 756.899 - 756.900 - 756.901 - 756.902
756.903 - 756.904.- 756.905 756.906 - 756.907 - 756.908 • 756.909
756.910 - 756.911 - 756.912 756.413 - 756.914 - 756.915 - 756.916
756.920 - 756.921 - 756.922 - 156.923
756.917 - 756.918 - 756.919
756.924 - 756.926 - 756.927
756.928 - 756.945 - 756.931 - 756.934
n
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156.935 - 756.936 - 756.937 - 756.938 - 756.919 - 756.940 • 756.941
756.942 - 756.943 - 756;944 - 756.40#5 - 756.946 - 156.941 " 756.949
756.949 - 756.950 - 796.951- 756.953 - 756.914 - 756.959 - 156.995
756.960 - 756.961 • 756.964 - 754.945 - 756.944 - 756.967 . 756.989
756.970 - 756.971 - 756.970 - 756.973 - 756.974 - 796.973 66 756476
756.977 - 756.978 - 756.979 - 756402 - 756.981 - 756.980 -756.963
756.984 - 756.985 - 754.906 - 756.987 - 756.948 - 756.989 .--i54,90°
756.991 - 796.942 - 456.993 - 756.994 - 756.995 - 756.994 - 714.997

757 . 509 • 757 . 513 • 757.514 757.516 • 757.515 • 757.532 • 757.559,
757.544 • 757.560 757.562 . 757.564 • 757.566 • 757.568 . 757.56i
757.570 • 757.571 • 757.572 • 757.573 • 757.595 • 757.596 757.595
757.409 • 757.612 • 757.613 757.614 . 757.615 757.630 • 757.63)
757.652 • 757.657 . 757.658 .757.639 • 757.640 757.641 e 757.644
757.643 • 757.644 - 757.646 - 757.447 . 757.640 . 757.650 . 757.658
757.655 • 757.656 • 757.657 a. 757.658. 757.659 . 757.660 . 757.66)
757.662 • 757.663 . 757.664

• 757.665 - 757.666 757.667 - 757.660

757.669 • 757.670 . 757.671 757.672 e 757.675 e 757.677 . 757.670
757 .679 - 757.680 • 757.601 • 757.602 e 757.685 • 757.686 • 757.68,
•

757.688 ..757.689 . 757.690

•

• 757.691 . 757.692 . 757.693 - 757.694

757.695 • 757.696 - 757.697 e 757.698 . 757.699 757.701 . 757.710

=

757 .711 • 757 .721 -,757•722 . 757.723 757.724 - 757.725 . 757.726
757.727 . 757.728 . 757.732 . 757.734 737.735 757.758 - 757.751
757.752 e 757.753 e 757.754 - 757.760 e 757.762 . 757.780 - 757.80e
757.820 . 757.821 - 757.822 • 757.826 . 757.827 . 757.828, 757.829
757.841 . 757. 844 - 757.845 • 757.846. 757 .8 47 - 757.849 :757.852
757.853 • 757.854 - 757.857 757.858 . 757.959 . 757.860 . 757.861
757. 863 • 757.844 . 757.865 • 757.866 . 757.866 . 757.869 757.870
757 .87 1 . 757.873 - 757.874 • 737.875 - 757.876 - 757.878 - 757.879
757.850 - 757.862 • 757.883 • 757.804 . 7 57 .885 757 .8e7 _ 757.889
757. 889 - 757.891 • 757.892 • 757.910 757.911 757.912 ;757.913
757.917 . 757.918 757.919

• 757.943b- 737.946 - 757.947'- 757.951

156.599 - 757" - 757.001 - 757.021 - 717.012 - 157.005 - 757.016
737.06 - 711 7. 049 - 737..030 - 757.01 - 757.032 - 7576033 - 757.034
157 . 035 - 757.036 - 757.0)/ - 757.039 - 757.041 - 757.042 . 157.043

757.952 • 757.953 • 737.956 . 757 . 95 e

957.095 - 717.056 - 757.044 - 757.081 - 757.066- 757.082- 737.003
07.084 - 757.085 - 757.084 - 757.087 - 797.088- 757.083- 757.090

758.030 . 758.051 . 758.034 - 758.035 . 758.036 - 758.038 - 758.039

757.959 757.962 757.984

757 . 985 757.996 . ,758.018 . 758.019 - 758.020 . 758.021 e 758.02?
758.025 -.758.024 • 758.025 e 758.026 . 758.027 • 758.028 - 758.029

117.001 - 717.091 - 757.093 - 157.454 - 757.095 - 757.094 - 747.447
467.448 - 737.019 - 797.100 - 757.101 - 757.102 . 797.103 . 757.104

758.049 - 758.050 - 758.057 - 758.058 - 758.059 - 758.062 . 758.065
758.068 - 758.072 . 758.074 • 758.075 - 758.082 . 758.083 - 758.086
758.087 758.088 758.089 758.090 . 758.091 e 758.092 - 758.093

457.144 - 757.106 - 737.107 - 757.108 - 757.109 - 757.110 -737.111
047.111 • 757.113 - 757.114 - 757.116 • 797.129 - 757.130 - 757.131

758 .094 • 758.095 - 758.096 758.097 • 758.098 - 758.099 758.101
758.102 - 158.105 758.105 - 758.106 . 758.108 - 758.109 - 758.110

7. 1/1 - 737.3

• 757.134 . 757414 - 717.136 - 757.137 • 757.138
.134 • 757.140 • 157.141 - 7,1.142 757.143 - 757.144 6- 737.145
.144 • 117.147 6. 147.144 - 757.149 - 757.150 - 757.153 - 757.154

.194 • 417.10

•

757.144 - 757.141 - 757.167 - 757.170 - 757.171

7.113 • 127.124 • 797.186 757.185 . 757.193 - 757.198 . 757:200
749 • 441.844 • 767.8076. 757.258 - 757.259 - 757.269 - 757.272
7.276 • 197.071 • 757.277 . 757.280 - 757.282 - 757.283 - 797.288
.285 • 191.052 • 597.292 757.294 - 757.296 . 757.297 - 757.298
6 211 • 447400 • 757.301 - 757.30 2.. 757.303 - 757.305 - 757.306
401 • 597.348 • 7,51.341 - 757.343 - 757.346 - 757.347 - 757.348
AMO

laikatt e MAI 717/153 r 75.7.354 - 757.34 •

•

758.111 • 758.112 758.115 . 758.114 . 758.115 . 758.116 - 758.117
758.118 . 758.119 • 758.122 - 758.124 - 758.125 - 758.126 - 758.129
758.150 - 758.131 . 758.132.. 758.135 - 758.135 - 758.156 - 758.137
758.139 - 758.140 - 758.141 - 758.142
758.147 - 758.148 - 758.149 - 758.150 :
: 7 5 88 : :
758.157 - 758.164 . 758.170 - 758.171 - 758.172 - 758.195 - 758.200
758.201 - 758.202 - 758.203 - 758.204 . 758.205 - 758.206 • 758.207
758.208 - 758.209 - 758.210 758.211 - 758.211 - 758.212 758.213
75 8.2 14 - 758.215 758.216 - 758.217 - 758.218 - 758.219 . 758.220
758.221 - 758.226 - 758.249 - 758.255 - 758.269 - 758.270 - 758.278
758.281 - 758.283 - 758.285 - 758.286 - 758.293 - 758.294 - 758.52.3
.2 n
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(

153'

_

758.313 .. -755.315,.75A.322 - 758.323 , -, 755.324 758.325

759.037.- 759.038 - 759.039

759.041 - 799.043 -759.0144 - 759.04

758.326 . 758.328 .: 75 .344 °'5.8*-3/J5 - 758.346 , - 758.349 - (58.352
758.353 - 758.354 -., 758.355 .7 758.560 - 758,0361 - 758.362 . 758.563

759.049 - 759.057 - 759.058

759.059 - 759.060 - 759.063 - 759.064'

759.069 - 759.072 - 759.073

759.074 - 759.092 . 759.004 - 759.083

758.368 758.369 758 .393 - 758.394 - 758.414 758.415 . 758.419

759.086 - 759.087 - 759.088

759.090 . 759.091 - 759.093 . 759.096'

758 . 32

758.420 . 758.421 . 758.422 . 758,425 - 758.424 7581'35 . 758.437

759,142 - 759.158 - 759.171

759.372 - 759.181 - 759.187 - 759.192

758.438 758.440 . 758.441 758.442 . 758.446 - 758.447 758.448

759.230 - 759.251 - 759.234

759.257

759.233

758.449 * 758,1450.. 758.451 . 758.452 - 758.453 - 758.454 758.455

759.256 - 759.257

759.259

759.260

758,458 758.459 7 758.461 - 758.462 - 758.464 - 758.465 - 758.468
75 8. 46 9 - 758.472 ,- 758.473 - 758.483 - 758.484 - 755.487 - 758.488
758.489 . 758.490 . 758.491 758.492 758.493 - 758.494 758.495
758.496 758.497 758,493 . 758.499 - 758.500 . 758.501 758.515
758.522 758.531 . 758.539 - 758.541 758.544 - 758.546 . 758.552
758.553 . 758.554 755.555.. 758.556 . 758.564 - 758.565 758.566
758.567 758.570 .758.571 . 758.572 . 758.587 - 755,588 7586589
758.591 758.592 . 758.593 . 758,595 - 758.597 - 758.598 758.599
758.603 758.606 . 758.607 758.608 - 758.610 - 758.611 . 758.612
758.613 758.614 . 758.615 . 758.617 - 758.619 - 758.620 . 758.621
758.622 . 758.623 . 758.624 758.626 - 758.627 - 758.628 - 758.631
758.632 - 758.635 -758.635- 758.637 - 758.638 - 758.639 - 758.640

759.258

759.266 - 759.267 - 759,268 - 759.269

759.270 - 759.271 . 759.272
759.278 - 759.280 - 759.281

759.273 - 759.274 - 759.275 - 759.277
759.204 - 759,286 - 759.287 , 759.290

759.291 - 759.292 - 759.295

759.296 - 759.297 - 759.298 - 759.299

759.300 - 759.302 - 759.305 - 759.304 - 759.305 - 759.307 . 759.?08
759.310 - 759.311 . 759.312 . 759.313 - 759.314 - 759.515 - 759.316
759.317 759.319 - 759.320 759.322 759.323 .0 759.324 . 759.325
759.526 - 759.327 - 759.329 - 759.550 - 759.351 - 759.332 . 759.353
759.354 - 759.335 739.558 759.340 - 759.343 - 759 . 544 . 759.591
759.3=3 - 759.394 - 735.598 - 759.430 - 759.401 - 759.403 - 759.404
759.1.24 - 759.487- 79.428

759.434 . 759.459 . 759.440

759.41.2 - 759.45 - 759.1 ,35 - 759.139

759.463 - 759.467 - 759.483

759.435

758.641 758.642 75 8 .543 758.544 758.646 759.647 . 758.045

- 755.457 - 759./99 - 759.501 - 759.503 - 759.504 . 759.905
759.537 - 759.5:3 - 759.511

755.656 758.657 758.658 - 758.659 - 758,660.- 758.661 - -s8.662
758.664 758.668 - 75.e69 - 758.611 - 758-.672 - 758.674 - 758.675

759.519 - 739.521 - 75).522

758.684

759.485 , 758.686 - 758.687 - 758.688 - .38.689 - 758.690

758.725 - 72.726 . 758.727 - 758.729 - 758.730 - 758.731 - 758.732
758.734n. 753.735 . 758 .737 - 758.739 - 758.740 - 758.741 - 758.742
758.745 - 758.744 -. 758 .745.- 758,746 - 758747 - 758.743 - 758.752
743.755 - 758.756 0. 758.758 - 758.760 - 753.761 - 758.752 - 758.763
758.772 - 758.772 - 758.776 - 758.777 - 758.781 - 758.783 . 738.785
758.7 8 6 - 738.787 ° 758.788 - 758.759 - 753.790 759 793 - 753.794

759.512 - 759.515 - 759.516 . 759,517
759.523 - 759.524 759.535 - 759.526

759.5=7 - 739.5:.5 - 759.529 -759.530- 739.553
759.558 - 759.539 - 759.50

759.536 -

759.554 - 759.535
759.542 759.544

- 759.545 - 759.550 - 759.551 - 759-552

759.553 - 759.534

759.550 - 739.559 - 759.510
- 759.56 - 799.517 - 759.52

759.561 - 759.52
759.59 759„911

759, ,- 12 - 759.575 - 759.574 - 759.573 - 739.516

759.578 - 759.582

758.691 758.695 - 758.696 - 758.697 - 758.699 - 758.730 - 758.702
758.708 - 758.709 - 758.710 - 758.712 - 758.713 - 758.714 - 758.715
758.717 - 758.718 - 758.719 . 758.720 - 758.7 71 - 758.722 - 758.724

759.255
759.261 - 759.262.

759.265 - 759.264 - 759.265

758.649 T58.650 758.651 . 758.652 - 753.653 - 758.65 - 758.655

758.677 758.678 - 758.679 - 758.680 - 750.681 _ 758.682 - 758.683

759.241

755.5:5 - 759,5
759.9.6 - 759.507 - 739.539 - 759.5)1 - 759.595
759.607 759.08
759..=-2 759.605 - 759.604 - 759.603 75?,6.-9 - 759.60 - 759.611 - 759.612 - 759.614 759.615 - 735.616
- 739,62 0 - 739.622 - 759.623 759.625 - 759.626
759.617 759,&27 - 73 0 .673 -759.629-759.631- 759.632 759.60 . 759,634
- 739.639 - 759.640 759.641 - 759.642
759.653 - 759.1,57

758.795 - 758.796 - 758.797 - 758.798 - 758.799 - 758.800 - 758.831
758.802 - 758.803 - , 758.804 - 758.805 - 759.806- 758.807 - 758.808

752.5i3 - 79Y. - 759.645 - 759.647 - 759.648

759.649 - 759.551

- 759.654 - 759.655 - 759.656

759.659 - 759.660

753.809 - 730.810 ..758.811 --758,832-758.813 - 758.814 - 738.815

759.653 - 739.C5

- 759.664 - 759.665 - 759.666

759.667 - 755.669
759.684 759.685

753.816 - 753.817 - 758.818 9758.8!9 - 758.820 t. 758.821 - 758.824

759.6/5

759.677 - 759.682 - 759.683

758.825 - 74.026 - 758.827 - 758.828 - 758.229 - 758.830 - 758.831

759-603 - 759..597 - 759.690 - 759.691 - 759.696

733.032 - 758.093 - 758.834 - 758.835 - 758.836. - 758.837 - 758.838
738.839 ..7 5 ,4‘ -. .755.84) - 755.844 - 758.845 - 758.846 - 758.047

759.699 . 759.700

739.697

759.698

759.701 -759.702

759.703 - 759.704 - 759.707

759.705 - 759.709 . 759.711 - 759.712
739.730 . 759.751 759.741 * 759.749

759.719 - 739.722 - 759.729

758.842 - 758.09 - 758.861 .

758 ' 924 758.925 .° 758. 927 - 755.928 - 753.929 758.930,
3P - '78.937 . 75.934 - 758.935 - 758.936 - 758.937
758.931 - 7

759.761 - 759.762 - 759.765 - 759.764
759.755 . 759.771 * 759.772 - 759.773
759.779 . 759.780 759.782 . 759.786

759.765 . 759.766 - 759.767
759.774 ..
759.778

758.878 - 758,584 - 758.886
758.908- 758.939 - 758.910 - 758.911 . 758.912 - 755.921 . 755.922

758.958 - 758.959 758.940 - 758.941 7-f5 8 .942 - . 758.943 - 758.944
758.945 - 758.946 758.547 - 758.948 - 758.949 - 758.950 - 758.951

759.795 . 759.799 . 739.504 . 759.811
759.826 - 759.831 - 759.832 - 759.535

739.755 - 759.759 -759.760

759.735 . 759.791 . 759.792
759.815 759.824 0. 759.825
759.834 759.835 - 759.836
759.565 - 759.866 . 759.868

758.952 - 75 8 .953 758.954 - 758.955 - 758.956 - 758.957 753.938
758.959 7 758.960 -.758,967 •. 75?.962 - 758.965 - 758.964 758.965
758.966 - 758.967 - 758.968 - 758.969 - 758.970 - 758.971 758.972

759.839 - 759.841 . 759.850 - 759.860

758.973 - 758.974 - 758.975 . 758.977 - 758.978- 758.980 758.982

759.952 - 759.953- 759.954- 759.955 - 759.956- 759.957 - 759.958

758.986 - 758.987 - 758.988 - 758.990 - 758.996 758.997 759.002
759.005 7 759.004 - 759.006 - 759.007 - 759.008 - 759.009 759.010
759.032 - 759.014 759.015 - 759.016 - 759.018 - 759.020 - 759.021

759.959 - 759.961 - 759.963 - 759.964 - 759.965 - 759.966 - 759.967

75

5 -- 759.024 759.0=5 - 759.026 - 759.027 - 759.028 - 759.,029
- 759.051 759.0j2 . 759.033 - 759.034 - 759.055 . 759.036

759.871- 759.888- 759.885 - 759.899 - 759.914- 759.941 - 759.944
759.945 - 759.946- 759.947 . 759.948 - 759.949 - 759.950 - 759.951

759.968 - 759.972 - 759.974 . 759.975 - 759.976 - 759.977 - 759.978
759.981 - 759.982 - 759.983 - 759.984 - 759.985 - 759.986 - 759.987
759

- 7 -'

- 759.990 - 759.951 - 759.994 -759.995 - 759.996

759.997 - t5/.9,d - 759.999

760.000 . 760.001 . 760.002

760.003

1532
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760.022 - 760.023 - 760.024 - 760.025 - 760.026 - 760.028 - 760.031
760.032 - 760.033 - 760.039 - 760.0140 - 760.0142 - 760.043 - 760.01114

760.293 760.327 - 760.328 - 760.338 - 760.339 - 760.340
760.341 - 760r342-- 76O ' 343-- 760.355 - 760.359 - 760.360 - 760.30
760.362 - 760.363 - 760.367 - 760.368 - 760.369 - 760.370 - 760.371
760.375 - 760.397 - "760.398 - 760.399 - 760.400 - 760.401 - 760.402

760.057 - 760.060 - 760.065 - 760.06 - 760.067 - 760.060 - 760.069

760.140-

760.005 - 760.006 - 760.008 - 760.012 - 760.018 760.019 - 760.021

760.070 . 7604071 - 760.072 - 760.073 - 760.075 - ',60.076 - 760.077
760.082 - 760.083 - 760.087 - 760.092 760.098 - 760.100 - 760.103
760.1014 - 760.105 - 760.108 - 760.113 - 760.1114 - 760.115 - 760.116
760.121 - 760.122 - 760.123 - 760.111! - 760.125 - 760.127'- 760.128
760.129 - 760.130 - 760.131 - 760.132 - 760.133 - 760.1314 - 760.135
760.136 - 760.137 - 760.138 - 760.139 - . 760.140 - 760.141 - 760.1J42

760.143 - 760.144 - 760.145 - 760.146 - 760.147 - 760 1.148 - 760.153
760.1514 - 760.155 - 760.156 - 760.157 - 760.15C - 760.159 - 760.160
760.161 - 760.162 - 760.163 - 760.1614 - 760.165 -.760.166 - 760.167
760.168 - 760.169 - 760.170 - 760.171 - 760.172 - 760.173 - 760.174
760.175 - 760.176 - 760.179 - 760.180- 760.181 - 760.182 - 760.183
760.191760.184 - 760.185 - 760.186 - 760.188- 760.189 .760.190 7.192 - 760.193 - 760.194 - 760.195 - 760.198 - 7;0.199 - 760.202
760.203 - 760.206 -760.207 - 760.208 - 760.210 - 760.213 - 760.214
76!...14.$ - 760.216 - 760.217 - 760.219 - 760.221 - 760.227 - 760.228
760.229 760.230 - 60.231 - 760.247 - -76o.265 - 760.269 - 760.282

r

do parecer de ;9-3-71 a fim de poder
c •..nip-Ar a -enie e formulada para
posterior ir- l 'ller e ) dos pontos, caEm 7 de abril de 1971.
roeteris`icos: •
RecOnsideïação de ci,esvacho
N9 125.6'5 é1io Mota Alves
Cnoto e Ovídio Pedeli.
Pague a
Giovanni Coletti-notlia (no pedi- to y.a pela eltereeão do reletôeio
do de reconsideer:ão do lespreho
NT 184 855 - E. • I. De Pont De
q, e não peeraitiu o de'erimento
nnoours and Comnany. prd : Jo de prorroon do at,
n9 5.262). - Patente ta arquivada os pontos carecteristicos 6. 7, 8, 9,
'0. 11 ,e 1^ • '
c( 'ri pedido de
•'"
cõttigo.
vicIo. De s conl , e -o o pedido de re- .
consi •lerr el:o e i-'' e''a'o •
1 9^.391 -. Williinn M.
mento em tece da irdornief.:áin da' -- Tome conhecixnenlo do parecer
Pneo"rdoria
nos Ralhes 47. 48. 49
e 50. a fim de troe se lam compridas
r~na de ,.v.oirota
as exiéocos em apenso.
N9 141.807 - Martikvu - • Ind. de
1W:calinas Agrícolas Ltda. - Torne
NP 140.264 ir,- conhecimento do parecer-técnico
alui-.
ti'
1:-4
s de e"••
'ido oe s -f'- •
71 •• "^
eão de urânio DO"r inagnesiotennje
sejam c o mpridas as exigências aneno.• processos anaimars
Commis- oe,s uma vez ree o 'T'itt , 'n re i :, mos '• t A L'Enee,,le Ationiw
(l 'fi cedo "-•eefeleoarrien'-os
P. ' 150 251 -rro de coninvia
..." e os Pontos Característicos
7 e,rno sino liara a preparação da em
'-ormoni e odos' com o nôvo Titulo.
nr io por nnomesmternra N9 19R ^08 - Teresdpolis Turismo
L'Enere•ie Atomique.
155.149 -- Cartocho combustível l•nd. e Com. Ltda. - Modifiçue os
ti • • lar para re.),I;Or nuclear, - Com- nontos característicos e de acôrdo
eorn a natureza do-pedido.
ei at A L'Energie Aioinique.
NT9 161.290 - Ligas de urânio de
Farbenfabriken Bayer Aktienge-o
Corn'-..riat sellschaft (titular da pat. PI térin
Pe • - 0 Ir"- ri `
1.545)• . - Diga claramente a finali19 '•1721ergie Ttom1p/ze..
Nr 9 161.626 - Proceso de revetti- dade dos éteres enólicosaqqui . menmento de barras ds urfoolo e produ- cionados, de acôrdo com o art. 13 §
tos como os obldos pela aplicação 29 letra "a" do CPI.
do dito procsso Comissariat A
Captocap Limited (titular da pat.
LEnewle Atemione.
PI 'n9 69.058). Diga o que foi do
seu interêsse, em face do pedido de
- Exigências
caducidade.
Sr ,'" "-: Tb-R I A

DE'

1NT9 192.830 Refrigeracão Dclemine
Ltda. - Cumpra .1) exigência requerida para posterior publicação dos
pontos característicos.
N9 202.790 - José dos Santos Ferreira. - Tome connecimento do parecer técnico de 23-3-71 a fim de
cumprir as exigências formuladas.
N9 216.470 - Ind. de Plásticos Re2orçados Glaspac Ltda.. --- Tome conhecimento de todas as exigências
2ormuladas no pa.reeet de 26-2-71. a
fim de curoN9 218.488
.Alain
sIre Zgo.riti.
Poen conneelmento

Stermax S. A. -Com. e Ind. (titular da pat. PII n 9 71.823). - Fica
notificado em- face do pedido de caducielade.
WVP.sos

José Miguez Rodriguez (titular- da
pat. MU n9 5.488). - Mantido o ar
qui va ine ti to .
Sérgio Wladimir Bernardas"titular
pat. MI têrmo 188.032). -.- De7areoi-,
r'
e õrdo colai a informação da SEER,

- 760.406 - 760407 - 76.5.09 - 760.410 - 760.41,,
760,1418 _ 760.421 - 760.42? - 760.425 - 760.1126 - 760.427 - 760.4255

760430 - 760.1431-. 760.432 - 760.435 - 760.437 - 760.438 - 760.439
760.440 - 760.442. 760.443 760.444 -760.445 - 760.446 - 760.448

760.449, - 760.450 - 760.453 - 760.455 - 760.457 -760.458 - 760.459
760.461 - 760.46e 760.463 - 760.465 - 760.466 -'760,467 - 760.468
760.471 - 760.472 - 760.474 - 760.475 - 760.476 - 760.478 - 760.481
760.486 - 760.489 . 760.491 - 760.492 - 760.493 - 760.494 - 760.495'
760.1496 . 760.498 - 760.499 - 760.500 - 760.507 - 760.509 760.510
760.511 - 760.519 - 760.528 - 760.530 - 760.536 - 760.545 - 760.556
760.569 - 760.571 - 760.572 - 760.575 - 760.576 - 760.577 . 760.579
760.580 - 760.581 - 760.582 - 760.583 - 760.598 - 760.602 - 760.604
760.605 - 760.616 - 760.623 - 760.624 - 760.625 - 760.626 . 760.627
760.630 - 760.631 - 760.632 - 760.633 - 7640.634 ---760.636 . 760.637
760.638 - 760.639 - 760.641 - 760.644 . 760.645 - 760.646 . 760.647
760.648 - 760.649 - 760.650 760.652 . 760.653 - 760.654 -.760.667
760.668 - 760.678 . 760.679
Seção de Tr'ansferencias e
licenna
Fm 7 de_ abril de e1971 Exigência

ficas - el. 38 - na el. 38, com exclusão de. anóliées, acões, cautelas,
debêntures, letras de câmbio e a expressão e . demais documentos usados ou adotados pela requerente.
•

Marcas Indeferidas

649.`;r3 -.Televolt - Televolt S.A.
W. A. Simões Dias Cia. Lida.
(no rediria de transferência do reg. Inds. 4,4étricas - cl. 8 - Indeferido
em face do art. 76 nv 7, 5 C
n9 290..567 para o seu nome) . - Declare o número de inscrioão no C. 14 do CPI.
G. C. e prove o ramo de atividade,
634.258 - Papagaio - Ciouvéa Pireouerente de fls. 10.
lho & Cia. Ltda. -- cl. 41 - Indeferido em face do R. 235.567 -PROCURADORIA GERAL
Brand's, • cl. 41.
SEÇU) DE RECURSOS
666.113 - Vesuvio - Polenghi
Ind. 'Brasileira de Produtos
Urba 1"ndústria e Comércio de Auto S.A.
- cl. 42 - Indeferido
Peças Ltda. (no pedido de recurso Alimentícios
interposto ao deferimento do têrmo em lace do R. 357.319, Vesuvlo, cl. 42,
n9 133.842). .
.
•Exigências
Exigência

Agfa Aktiengeselischaft (Junto ao
têrmo 792,880) Apresente a procuração
.de ace" rdo com o art. 162 do
Laboratório No.erind S. A. (no pedido de reconsideração que arquivou CPI e o original do documento de
o têrmo n 9 673.176) . - Promova, Lis. 10-23.
preliminarmente, a modificação da
firma.
Doblas Truss Company, Inc. - Lmpugnante da marca Dobes têrmo
488.980. Pague a taxa corresponden•Recurso
te ao pedido na forma da legislação
American Cyanamict Company (no vigente.
pedido de recurso que deferiu o térLondrifarma - Ostari, Inds. Farmo 119 696.924).
macêuticas S.A. - junto ao têrmo
682.249
- Preste esclarecimentos
Republicaçâo: Presidente
Secretaquanto ao nome que não confere com
rias e Serviços
a inicial ou promova a transferência.
D.O. de 6-4-71
•Jules Etiouchet 8; Cie. - impugnanEm 7 de abril de 1971
te do têrmo 419.791 marca DuBou• Notificação
chett-Many, Blanc - Cancele-se o
despacho de arquivamento de fls. 35
.Depois de decorrido -o prazo de 00 e
a firma, impugnante prodias, a partir da presente data para vaapresente
do depósito de sua marca.
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado ti- mesmo se valer ficam
Diversos
notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecer a ês860.973 - Farmagricola S.A. Irop.
te Departamento, a fim de efetuar o
pagamento da taxa final dentro do e Exp. - Arquive-se te ,, do em vista
prazo de 60 dias, contados da data o que dispõe 0. Art. 99 parágrafo 2o
em que tlyer expirado aquêle prazo do CPI. - De acôrd,) COM .) ;me
rio recurso:
despachou a chefe da 'tleção de Interferência.
Ig area Deferida
MilteS Demelme Houlls
jteo:e RO
de ia, Rue
Là). oxie b .
A. Inds:.
.egistro 324.700 - Arqu,ve-6e a pe-

Terça-feira

dido de anotação de vansf. por falta de cumprimento de exigência.
Antônio Frederico & Fi l ho Ltda. junto ao registro 274.966 - Arquivese o pedido de anotaçáo de transa
por falta de cumprimento de exigên-

cia.
Walser Jeep Corp. - ,unto ao registro 311.632 - Arco, h • e o
do de averbação de coz a . 1--do, por falta de cumprimento da exigênc i a publicada no D.O. de 25-2-70, eis que
o contrato junto ao R. 217.480, já
está averbado.
Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
- no pedido de declaranê.o de caducidade da marca Clopao P registro
256.205 - Em face do pronuncia..
Mento da Procuradoria e das dermos
informações constantes do processo,
declaro a caducidade c i o R. 2e6.205.
Ind. de Produtos Alimentícios Confiança S.A. - titular do registro
409.574 - marca Caramelo Ritmo
Confiança - Suste-se a expedição
do certificado de R. n9 409.574, em
face do que consta do processo 1NPI
09-71, relativo à Sentença proferida
pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz da 5ç Vara
Federal.
Aparício Basilio da Silva - titular
do termo 714.336 marca Rastro -- A
vista do arquivamento do recurso,
ordenado pelo C.R.P.I., expeça-se
o certificado.'
Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparece .' a
êste Departamento no prazo de ,60
dias, a fim de efetuar o pagamento
da taxa final para que sejam expedidos os certificados:
714.336 - Aparício Basílio da Sal-

Va.

Republicação: Presidente
Secretarias e Serviços
Diversos
•
São Paulo Alpargatas S.A. - no
recurso interpôsto ao deferimento da
pat. PI n9 84.047 - Cancelo a pa-

tente 84.047, intempestivamente expedida, e determino o prosseguimento do pedido, a fim de ser examina-

do o recurso interpôsto a fls. 129130. Foram mandados arquivar os processos abaixo de acôrdo com o art.
145, uma vez que a procuração apresentada não atende ao dispôsto no
art. 162 do CPI:
206.101 -• Mitsui • Toatsu Chemicais, Inc.
206.102 - Welwyn Electric Limited e Societe Française de- L'Electro
resistance. •
206.727 - Atiantic Richfield Company - Arquivem-se os processos.
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N.9 156,999 - Contrôle de ganho
automático paxá um receptor de televisão - Motorola, Inc. - (Pontos
publ . em 30.3.71) .
N.9 119.520 - Pandelis Haralambo
Haralanbidis - Dispositivo para refrigeração de óleo em motores de
combustão - (Pontos publ. em- 30
de abril de 1971).
N.9 182.026 - Processo e aparelho
para produção de fios de núcleo torcido - E. 1. Du Pont de Nemours
Company - (Prioridade n. 9 479.103
- lemtos publicados em 30.3.71).
N. 153.835 - Dispositivos e estruturas d engace° - Lockheed Aicraft
Corporation - (Prioridade de 18 de
outubro de 1e62 - N.9 231.527 Pontos .publ. em 30.3.71).
• N.9 176.669 - Nôvo modêlo de vibrador de oscilaç'ão linear centrífuga
- Carlos Heinz vote Villon - (Depositada em 25-1-66 - Num total de
3 pontos apresentados - Pontos publicados em 30.3.71).
N.9 177.943 - Aperfeiçoamento no
processo de preparação em massa de
polímeros e de copolímeros à base de
cloreto de vinila mediante polimerização em dois estágios - Produits
Chimiques Pechiney-Saint-Gobain (Pontos publicados em 30.3.71).
N.9 171.505 - Centrífuga com tambor de peneiração cônicamente alargado na direção da extremidade ae
descarga - Hein, Lehmann & Co.
AG. - (Depositado em 22.7.65 Pontos publ. em 30.3.71).
N.9 166.925 - Ancoragem de dois

suportes articulados para comportas
de segmento - Fried Krupp Geselischaft Mit -Beschrankter Haftung -

(Depositada em 4.2.65 - Pontos publicados em 30.3.71),
N.9 1e¥6.906 - Processo para preparar um polímero de fosfanato de
adição - Rohm & Haas Company (Pontos publicados em 30.3.71).
N.9 171.777 - Dispositivo para produzir reverberações sonoras em guitarras e outros instrumentos de corda - Ind. e Com. Phelpa Ltda. (Depositada em 3.3.65 - Pontos publicados em 5.4.71).

N. 166.552 - Uma original faca
multil'amina para retalhar peixes Benedito Colherinhas - (Depositada
em 27 - 1 - 65 - Pontos publ. em 5 de

abril de 1971) .
N.9 162.455 - Dispositivo para
acionar comutativamente órgãos de
interceptação para fluidos em geral,
particularmente para motores alternativos - Fábrica Italiana Magne,ti
Marelle S.p.A. - (Fica retificada a
publicação do D. 0. de 5.4.71 que
começou na pág. 1.342 e final pág.
1.345 - ,(Pontos publ. em. 5.4.71).
N.9 180.875 - Aperfeiçoamentos
ou referentes a meios de acionamenRetificação de Pontos
to e retenção de lâminas de faca
acionadas mecanicamente D.O. de 5-4-1971
Manufacturing Compan y - (PrioriN. 161.198 - Dispositivo para a dade n.9 522.550 - Pontos publ. em
eictrusão de telas 'ou rêdes tubulares 5.4.71) .
N.9 150.912 - Processo para a pode material plástico - Plastifon S.
limerização do etileno - Halcon InA. Plásticos e Derivados -4sedo em Santo Amaro -- São Paulo ternational, INC - (Depositada em
18.7.63 -- Prioridade, de 18.7.62 Pontos publ.. em 5.4.71) .
apresentados _
N.9 161.209 - Circuito de cOntrôle Total de 10 pontos
hidráulico . para raspadeira autocarre- Pontos publ. e m5.4.71).
gentes - Caterpillar Tractor Co - N.9 169.977 - Aparelho e processo
(Depositada em 29-7-64 - Pontue cara fundir artigos - American Rediator And Standard Santaru Corpublicados em 5.4.71).
'N.9 176.537 - Processo aperfeiçoa poration -= (Depositada em 27.5.65.
do para a preparação de épsilonca- - Pontos publicados sem 5.4.71).
prolactama Stamicarbon N. V. - N:9 149.063 - Válvulas de contrôle
(Num total de 2 pontos - Pontos para fluidos e sistema hidráulico de
frenagem utilizado a dita válvula publ. em 5.4.71).
Ltda. - (Pontos publicados
N.9 170.605 - Aperfeiçoamentos Girling
em equipamentos para transporte CG a m 5.4;71).
N.9 136.005 - Processo para a sínContinentes dempster Brothers. Inc
- (Depositada em • 22.6.65 - Aper tese de polioxl-metilenos - MonteSocieta Generale Per L'Induseeicoamentos em equipamentos pa n e,
transporte de continentes, caracteri tria Mineraria e Chimica - (Depoáados por compreender uma bombi:. sitada em 26.1.62. - Prioridade de
nação com •o continente tendo uma 27.1.1961 e 8.9.1961,- Ns. 1.456 e
pluralidade de membros de alça es- 16.319 - Pontos publ. em 5.4.71).
paçados em intervalos, ao longo de Ne 162.007 - Máquina para procomprimente da base do mesmo, de ducão por injeção de peças enforurna arm e ^1 de suporte. - Pient(e) madas de material plást i co - Mas.,
chinentabrik Ind Giesserel • Netatal
wabl. em 5.4.71).

A. G. - (Depositada em 24.8.64 Prioridade de 3.9.63 - Pontos publ.
em .471),
N. 171.154 - Trava para veículos
- José Soares Cezar - (Depositada
em 12.7.65 - Pontos publ. em 15 de
abril de 1971).
N. 161.050 - Processo e dispositivo para enformar um encaixe na
extremidade de um tubo --aa':nere cie
Recherches de Pont-A-Mdee'sson (Depositada em 22-7-64 - Pontos
publ. em 5.4.71)
N.9 160.928 - Equipamento Motorizado transportador portador de artigos - Sperry Rand Corporation (Depositada em 17.7:64 7- Prioridade
de 22-7-63 - Pontos públ. cai 5 de
abril de 1971).
N.9 157.109 - Aperfeiçoamentos em
cadinho ou conversor - Vereinigte
Osterrei - Chische Eisen Und
Stahlwerke Aktiengeselischaft (Pontos publ. em 5.4.71).
N.O 156.587 - Processo para estiramento e enrugamento de filamentos de polímero sintético - Britisn
Nylon Spinners Ltd. - (Pontos publ.
em 5.4.71).
Ne 164.817 - Resinastrocadora de
lens e processo para prepará-la
Pfaudler Permutit Inc. - (Pontos
publ. em 5.4.71) .
N.9 173.180 - Aperfeiçoamentos no
almofadamento de elementos metálicos em forma de chapas - Roberto Delia Badia - (Pontos publ. em
5.4.71).
N.9 152.465 - Máquina automática
para aplicação de ilhoses em fitas de
tecido e similares - Antonio Valentin Pagnocca - (Pontos publ. em 5
de abril de 1971) .
N. 9 180.289 - Aperfeiçoamento em
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Kullagerfabriken - Pontos publica
dos em 5-4-71 - Depositado em 2e
de dezembro de 1964.
No 173.142 - Vap orizador de Proe
dutos químicos e perfumes Por aquecimento - Dainihon Jochugiku Company Limited - Pontos publicados
em 5-4-71.
N9 173.214 -- A p erfeiçoamentos em
indicador de óleo para greiculos
Alaor Corrêa Pinto - Pontos pile
blicados em 5-4-71.
NO 173.293 - Nova, máquina para
fazer telhas, tijolos e outros •-• Alfonso Martinez - Pontos publicados;
em 5-4-71.
No 173.393 Sinadiaoor para nf..

vel de óleo - André Luciani - Pontos publicados em 5-4-71.

NO 173.404 - Lages de concreto
Pré-fabricadas, protegidas com cantoneiras de ferro - S. A. Artefatos
de Cimento Renner -- Pontos publicados em5- 4 -71
Depositado em

23 de setembro de 1965.
1\19 173.456 - 'Môo° re g istro rara
o controle de fluidos -- Flávio Fortg ero e Yledair Natal Cocco - Pontos
Publicados em 5-4-71 - Depositado
em 24 de setembro de 1965.
No 178.608 - Dispositivo para
Prender p eças de obra em márminas
(meretrizes - Meta l.úrg ica Exacta
S. A. - Pontos p ublicados em 5 de
abril de 1971.
NO 181.237 - Processo de trans-

p orte de material fibroso em susp ensão, com tendência de a juntamento, p ara a p arte inferior de uma
tõrre de lava o ein em contracorrente
- Maechinenfebrik Buckeu R. Wolf
- 'P on t os noblicados em 5-4-71.

N9 181.989 - Processo e aparelho
asas. "-a4aficoa. celulares - The Dow Chemical Company
- P
' ontos no blicaclos em 5-4-11.
No 1 5 7..066 - Ap erfelcoamentos en1
eop,os,,,dne, s,..neliefiliocaengHevinste5r-4C-7o1mpanso
No j62.93o, Processo rara encrespar material filamentar termcn14stico - British Nvlon Spinners
p ublicados em 5
-de'
N o 179.515 - Processo para reação
de um r o m y- oi-o fon e i onal earboxi
com um com p
rodranico - osto funcional de anel
- Po ntos publicados ein 5 de
^ m i. de 1871.
7( r9 1 R 1 . 1d 4 - Processo p
ara a fai- ri ca e ão de tetos, ou fôrros
de isola mento Mr rnico - Badische Anilin
PrvIn
AktieneeSellgellaft 7.2 ^ ,f (N., nom eados ern
165.03a Anerfeleoamentos em
cn 4rcolo nara verlaaão de recinientes
com
o
co n curso de cilosii!a. metálica
N9 149.817 - Aperfeiçoamentos em RebeRH5n
^" •

painéis de propaganda - Outdoor
PLaOlicidade Se S. A. - (Pontos publicad a s em 5.4.71).
N. 150.819 - Combustor para fo.gáes a gás - Metalúrgica Alfa S.A.
Com. Ind. e Importadora - (Pontos publicados em 5.4.71). •
N.9 1.69.846 - PortaBaton - Samuel Cherba (Depositada em 21
de meei de 1965 - (Pontos publ. em
5.4.71).
N.9 170.365 - Um método para fabricarei° de meios filtrantes para matee i e i's combustíve i s p com p osições
Sir Ernest Marsden - (Pontos. pob li eados eri 5,4.71)
No 133.953 - Processo para preparar o com p onente organo - metálico dc
uma composição catalítica e para polimerizar os alfa-olefinas com o emp rê g o do dito componente - Montecatini. Societa 'Generale Per L'Industria. Mineraria e Chimica - Pontos Minera r ia e
e re1ar. l n-^ ,-1 ^; r-- s
bustíveis para reator nuclear - The
Nuclear Power Piant Com p an y aimited e A.. E. T. John Thompson
Nuclear Energy Com p an y I.irnited.
--,vaaaas pryl 5-4-71• ' •
N9 156.227 - Aperfeiçoamentos em
caixas comerciais - Kaname Tomura - Pontos publicedos' em 5-4-71
- Depositado em 22-1 •-64. *
N9 161.100 - Aperfeiçoamentos em
máquinas para Passar roupa - G.
Rosner & Cia. Ltda. - Pontos publicados em 5-4-71.
No 161284 -- Aperfeiçoamentos dos
processos de formação de metais sob
elevada pressão hidrostática - ComMISF9 r iRt A T,'i,prjp A t omique Poritdi; publicados em 5-4-71.
.N9 150.145 - Fieira ou fiandeira
aperfeiçoada de construção laminada
Monsaneo Compeely - Pontos publicados em 5 - 4 - 71.
N9 163.479 - Máquina para o-fabrico de recipientes de materiais plásticos - Antoine Dl Settembrini Pontos publicados em 5-4-71.
NO 163.793 - Processo para fazer
uma espume de panureerve - The
Dow Chemical Comnanv - Pontos
publicados em 5-4-71
N9 165.666 --- Aperfeiçoamento reletivo 'às ligas de aço para mancais
de rolamento - Aktiobolaget Svenekel,

- Pontos p ubli^"'laO ern
7r9 175.227 - P e n a-cantoneira o
'lera en g oiar de Juncão para a mes-

a, _a

A •-“4.

Wr,lhuis

n
perni
0 Cells-s4o-l di e. cons.
f rucão de painma com
e na1n4is,
" n ronriados - Planthee S. A. Pia', e l emento Hos pitalar En genharia e
rorn e rcio - Pontos publicados ene
""
Wii.7nal.10
110114"anS

No 165.882 Novos aperfeiçoa. '
mentkas introduzidos em implemento
a g rícola, - Dialina 9ampalo dos Reis
- Pontos nublieados em 5-4-71.
N9 157.319 - !Mios indeformáveis
de sílica para a condução de objetos
frágeis ou plásticos, particularmente
a altas temperaturas - Compagnie
d e S a Ol t-Gobai n - Pontos nublicedos
em 5‘-4-71 - Fica -retificada a reivindicaao: A reauerente reivindica
de acôrdo com a Convenção Interna.
cional e ca art. 21 do Decreto-lei núa
mero 7.903 de. 27 de rigôsto de 1945.•
a p rioridade do correspondente pe.;
dido deptisita,do na Repartição de
Patêntes da Prança, em 5-3-63, sol"
no- 928.937.
No 149.612 - Comnosiçâo polimêrl<=
rq, ternmfixável - Time 13. F. Coo.'
Mele Company- Pontos publicado9
em 5-4-71,
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25- 9-81
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.
258.769 Marca Gnyana
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258.783
Marca Ventas
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22- 9.81
.
259.107
Marca Walkilia .
25-10-81
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259.455
Marca Titan
25-10-81
259.550 Marca Metalúrgica Paulista EL A
25-10-81
259.627 1 Marca Revulaan
25-10-81
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•
2- 3-81
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.
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12-12-81
260.601 Marca Rainha
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Vigências •
Até

47.152
46.838
45.894
47.752
47.755
58.740
48.111
48.110
47.212
48.407
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47.399
45.878
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4n ono
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262.035
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262.728
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283.031
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263.032 Marca Três Torres
203.045 Marca Mrblemática
263.34á
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263.346 Marca (Ff Pasmo
263.367Marca Fidalga
263.295
Marce Ritz Rotel
263.367 Marca IMudent
Marca Dcgulor.
263.399
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263.491
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253.512
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263.575
253 587 Marc Chu-Cola-Pan
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204.165
284.250
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Marcel Rubi
264.288
Marca Saferlite
2(04.696
284.530
Marca Iscadur
264.531
Marca. Smtefil
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284 .708
Marca A111-ott
254 .952
5k4.058 Marca Snntog Seabra
264.983
Marca Allig-Calahners
264.90 8 1 Marca pema
265.005
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Tff g ren FnrnAsa
5ft9.nei 5
285.607T Merca Fornasa
25nJ0 I R
Marca FMtinasa
285.0 ng
Marra Fmmnssa
285.100 marca rorrum
955,197
Tfrarert ("ord. do mundo 265.41ft
mnrcn. T. INS.
rir..211
marca TI M. A.
285. v)fl
Mgrca Jaty
255.s17
Mg ren. rieneral Motors
Sanem „NI',
265 500
SAnrea Yn71 nfante -- Cana
20 8. 0g7 1 m nren tii rnentel Industrial
5:85.702
marca Caca
5".R5,7n2 1 T ffq trt, facn. Elefante
P95.704marca Cara
." . 51.18
m,,ca. Nris.ten
'RR
Vrnrca, vienneen
9n g . 001
ik45,rrm
262.017

pga (t'13
,Rn ') 2
9m.91R
965 977

yrnren, CoefAlln

msres promovia

lu nreR ArOwnr-oTona
Aurca Trfnentex

9.00 '7P'Tffarem, PW!Sfe%

2nR.10 4
288.785

morra. rfieatot
Marca InIcatex

29-12-81
29-12-81
14- 2-81
8- 5-81
27- 5-81
7-10-81
3- 1-82 .
3- 3-82
3- 1-82
4- 1-82
4- 1-82
4- 1-82
4- 1-82
5- 1-82
8- 1-82
9- 1-82
10- 1-82
10- 1-82 15- 1-82
17- 1-82
19- 1-82
19- 1-82
23- 1-82
23- 1-82
23- 1-82
23- 1-82
23- 1-82
25- 1-82
29- 1-82
30- 1-82
31- 1-82
31- 1-82
31- 1-82
5- 1-81
29-12-81
2- 3-81
10-11-81
27-12-81
27-12-81
27-12-81
28-1241
29-12-81
27-12-81

10-19,-81

31-12-81
31-12-81
31-12-81
14-12-81
31-12-81
21-12-81
ia-11-81
3110-81
21-1241
31-10-81
9.4_1a..81
31-1241
31-M-81
'31-12-81
1- 9-92
1- 242
7- 2-99.
7- 2-92 .
7- 2-92
7- 2-82
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1 •
Processos Registros

Vigência

NATUREZA

Até

47.070
266.786
Marca Eucatex
47.069
266.787
Marca Eucatex
47.076 1 266.788 1 Marca Eucatex
45.875
266.803
Marca Parreira
46.820
267.199
Marca Anausen
47.434
267.219
Marca Raraspor
46.410
267.616 1 Marca Castello
48.345
263.022
Marca nUTIOi0
48.346
268.023
Marca Jaty
48.241
268.334
Marca Lipoquirnica
47.950
272.425
Marca Deita
46.411
272.428
Marca C V B
46.412
272.429
Marca Santos Seabra
42.922
272.454
Marca Cabaça. (4--T.le
46.413
272.776
Marca C V B
45.659
272.784
Marca Thermold
43.083
273.941
Marca Delícia Andaluza
48.299
279.512
Marca Ernboaba
48.004
282.453
Marca Camponês
48.381
284.283
Marca Exata
48.338
285.297
Marca Lagoa Sar,gt
48.115
285.550
Marca }<estorna
46.857
285.778
Marca Errar
47.736
200.887
Marca Arnebicida
291.100
Marca Sedanete
45.583
17.092
308.184
Expressão Anos à Frente
45.542
315.476
Sinal Transporte Mayer
Fra ge -fneus a prinn'tra da América
46.858
317.051
Latina .
47.590
331.098
Marca Posbh
47.591
Marca neseh
381.009
47.592 1 331.100
Marca Bosch
47.507
342.471
Marca Cita
45.690
Frase Mercearias Nacionais, a mais
345.434
powilar org.ardzarão em líquidos
e bnmestivels
45.691 345.435 Frase Merroari as Nacionais, a mais,
mais perfeita e com pleta organizarão em 16luidos e cdmestiveis .
pontuar orannizacão em líquidos
e comestíveis
45.692
345.436 1Frase Mercearias Nacionais. oTeu)ho
dag nreenizaçím. em líquidos e
connegthleis .
45.693
Frase Mercearias Nacionais, a mais
345.437
fim nrg anização em Ifilnidm e
comestíveis .
45.694 1 345.438
Frase Affercenrias Nacionais. a maior
oreanização em Líquidos e comestíveis
'45.695 1 345.439 1 Frase Mercearias Nacionais, a maior
mais perfeita e com pleta organização em comestíveis
45.696 l 345.440
Frase Mercearias Nacionais, orenitio
das oreanizacãn em comestíveis .
45.6r7 J 345.441
Frase Mercearias Nacionais. a única
ctm.-nizwfio em :Pmestíveis
45.698
345.442
Frase Mercearias Nacionais, a mais
fina, organização em comestíveis .
45.699 1 345.443
Frase Mercearias Nacionais, a pioneira das organizações em comestíveis

7- 2:82
7- 2-82
7- 2-82
1- 9-81
9- 3-81
8- 9-81
22- 1-82
31-12-81
31.12-81
7-12-81
31-12-81
10-12-81
29-12-81
4-12-81
10-12-81
30- 4-81
24- 9-81
27-12-81
31-12-81
9- 3-81
2- 3-81
15- 5-81
5-11-81
28- 1-82
31-12-81
2- 2-81
4- 6-81
12- 7-81
13- 3-81
13- 3-81
13- 3-81
31-12-81
12- 7-81
12- 7-81
12- 7-81
12- 7-81
12- 7-81
12- 7-81
8-10-81
8-10-81
19-10-81
8-10-81
8-10-81

••nnn=ir

ancaihmn•n•••nn••

cc5Diac)

DIVULGAÇÃO N9 1.009

11••nn•••nn•nfic

01711.n•n••ffille

reiwc..a.

Preço Cr$ 0.40

A Venda:
Na Guanabara
Agénda 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av. Rodrtgues Alves. 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeolso Postd
Em Brasília
Na sede do DIN
r

1
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Xant0 Uma das secç.-eco do atundor, depois que tíVer eia° Setalia062#4e,.
424 CUSQ8LISCIlke d0 CaIlegatoO CE*C3E00 9 diapeottivás wma GBdO td
&Kl dite@ conjuntoo do'eateçote estremo° 2 o dito conjunto do noção.

sen preseão predeterminLan na outra aecç:ão do conjunto,
Ponto n9 1 do total de 5 pontos apreeentadOth

°entra 2ntermodidrie conjuntamente de gimindo'uma anporfíci p firme 0
OlgetnnciolmontO ogindrioa na dita poolgão ontrema anterna doo aitOC
Geguntos 8ç Cabegot9 Ontremoo f o os diton diapositivo do dito oon.
emite 60 beC00 central na dita poeição interna doo ditos conjuntoa.
fie catogotes antromoc definindo uma auperfioio firmo e aubRtancialmon98 Cilíndrica de monco entenda° anial que é situada radialmente para
anterior do o ontro Oo ditoo diapositivo doe d.toe conâuntoc do.
IdShogote matramoori
reverento weivindioa a prioridade do corruapondente pedido
ÊSplacitadoaulEepartid:c do Yotenteo nos Datados tinidos da Mário
PN de jO2110 da 1965 adbna 465.659. •
Ponto nO 2. do total 14 pontos opredentadoe,
dO

'Ing0, g9- 180.440 de 15 de junho de 1966.

7

Requerent'a:

.02

ALFRED PITNER E NADELLA SOC/ETÈ ANONNE PEUIVA

Privilágio de Invenção; 5APERWII;;.0AME2TOS 121 ROLAgENTO,: RADTAIS
POMANDO UMA CAIXA SECMEgTADA
REIVINDICA0(52S •

41~1eiçoamentos em rolamentos radiais do agulhae ou rRloe .
com caixa segmentada, caraoterizado Pelo fato de que oe dimoneSos otj
ounferenolais relativas. da Via de rolamento inerna e da (false seg
sentada, sao do molde que esta última apresento no Mínimo uma jua

gão axial aberta, qualquer .que seja sue posição radial em aarvioo,
Pinalmente os depositantee reivindicam, n prioridade do oorrea

ffi

RNRMO o 179.990 de 27 de maio de 106
emoverentet MANOU MACHADO CARDOSO /UME . OUSADA:RA
iftivilágio de invenção "APER p EiçoimENfoS CM APARELHOS .6 MAQUINAR biLdap
@A8 E ETATRICO maGICTICOW'

pondente pedido, depositado na ReparticSo de Patentoo da França, em 2";
de julho
de 1965 1 sob ns 23.047.
•
Ponto ms 1 do total de E 'pontoe aPronentados.

REIvIorcAçCsa

1 - Aperfolooamonto em aparelhos e máquinas 014tr5.cas e elétro mag
m4ticos, consistente 6e aperfeiçoamento em alargamento da formo doo

adtro-imano, conformo figuras 2 o 3. .
Ponto nz 1 do total do g pontos aPresentadon.

EhM0 N I, 181.619

de 11 de juba de 1966

R oWl e zept e MICRO-NEGA 8/À, - TRANÇA
PRivílágia de invenqâo: CIRCUITO ELEWEICL A ~Roa RARA 4 REGHLAWS
DA VELOCIDADE DE MI MOTOR DE CORRENTE CORThiUA
PARA APARELHO DE MDE O CM/INDO DE AOEUSRIOS
ASSOCIADOS COM í'Al g, APARELHO DE MX0 o
aeivINDICApâo

3. » circuito oletrioo de contrOlu pnra R rosulaseam•va,

WERY:o U' 180.709 de 24 de Juni,. de 1966,
Requ e rente s CLAYTON DEWANDRE comisAur . mimr-nD , . MATEM
Privileio de Invenção, "APERFEIÇOAMENTOS EM, OU' RELATIVO! 110 Mino,
120 DE PRESO A. AU COMPRIMIDO PARA

112MTAS LSI

looidade de um motor de conto continua para aparelho de Mão g c coes
do de acesuOrloa asaociadoe oom 5. sto o D or oltio de.Inão, rendo i;ete olreutffl
caracterizada pelo fato de que . e1,- -nm-.0,:ta, em combinagãO uma pont@

to

•OMADOS,'
REIVIdDICAÇUEE.
-

Lperfeiçoamentoe em, ou relativoa a, apareleo de gaio a FIM

c=prinido para veículos Motorimades, caracterizado por ooloPreontior
exija salda 6 tranamitidainidrblica
' Mn unidade de atuador
memee Eos freios das rodas, bem coa° adutores separados de ar oompri.
mido

F;ecoOes primária e auxiliar da unidade de atuador, sob o coa.

tcle de uma válvula dupla de freio% cuja válvula 85 tornarpa opa..

de Vbeatstone, alimentada ou cOrraniA eondnua pua aaagurar acompavge

gão entre uma toarão proporcional a' corronte de . alimoatação do motor d
uma tensão de referencia:a ponto ficando equilibrada para um dotormida.
do regime do notar; um amplificador montado na diagonal de -mad100 as
ponte de Mheatstone .transaltiado um sinal futipli. do afastamerrao °Atra e
valor da corrente absorvida pelo motor e a correspondendo ao regime eto
ma m encionada de motor¡ vm regulador comandado polo ampllCuador o $.49A

DIÁRIO ovievAL
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k'Get¡fib

eido no circuito de alimentação do Motor e um detetor s auta mUando paraW
valor da correntv absorvida pelo motv, superior a uma base prodeten2
minada, o funcioname nt o de eltro-c.mportas de comando de aceSSOrio& das/
nt o do notar°
quais . uma pelo menor comanda a passagem do ar de resfriame

22RUO Ne 181.346 do 19 do julho do 29696
Requerentes ume CORPOBATION OP AMUA cAVVA;)

YrivÁlógio do InvenCho

Ponto • m a 1 . de 4 pontos apresentado°

13

14

%'- Cinosdpics do agro com um tubo dO Wal0 éatUticop earactoclo
gados por compreender uma poro do onvolt6rio tendo uma gasa 6.9
f •oe Sustentando uma tela' do mosaico malva aloletron D 010tred0cs
de proteção de combra coaxialment0 montado . adjacontew3 tela 0 COnot2p
tuindo de materiè1 que ao' upando quando suj(4t0 o calor Gorado i012
um feixe Ae eletron . deaViado . sbbre a auperfíoidde eletrodo o Zan3=c)
tetor, meio de montagem de proteção flexivolancluindo men . wela 60
lha ligada em uma extremidade porcZo de eavolt6rio o na outra ontr
Midade ao eletrodo de proteção; para fazer com w.10 a eletrodo 60 prep
tetor se mova na direção da tela wando me expande OM roopoota o gllo
Ur:
A requerente reivindioa &prioridade dOn . 0Orrospendent0n? 81600
depositacios na Repartição do Patentso doo Rstadoe nnâ800 Am8rion GP
em 16 de julho de 1965, sob nOst 472.436 e 472.634o
Ponta no 3do,tota1220.::::::::::entadowo

26

24 25

nEa ,0 N n 181.390 de 19 de julho de 1966.

e

"Mquerentet TWIN DISC IRCORPORATED E.U.A,
PARA' COMANDO UB UM SISTURA DE YORÇA
Wrivilégio da Invenção: ! CONJUNTO -

MOTRIZ,'

f!

z

9

•n!, 2
f5"v

REIVINDICAOES

1 . Um conjunto Para comando de um sistema de fórça motriz paraacionar'uma carga por um agente motriz, o dito conjunto caracterizeuma embreagem modulada propulsoramente interpostao por compreen de r
z tra:ámientre o agente motriz e e carga para regular. a força motri
para
acoplar
a
embreagem
modula •
lada ?:1 carga, e um atuado: modulado r
quantidade
de
um
fluidoda quando ativada e à um grau proporcion al h

22:67.

de fluido atirador, no qual e quanti0,tira do r recebid o de uma fonte '
dade de fluido atirador transmiti d a para o dito atuador da dite fonte
ê variada por um par de dispositivos reguladores ajustáveis; cada um
independentemente ajustá vel por um conjunto de contróle

êoe 411ade 6

4

yam êle associado,pelo que o acoplament o da embreagem modulada
qualouer que seja doe ditoe conjuntos de contróle que
proporcio nal h
d e de fluido atA
,43 ajustado 'h graduaç ão menor para reduzir a quantida
V4dor transmitida para a embreagem.
nte pedido de
. A requerente reivindica a prioridade do corresponde

weitado na Repartição de Patentes doe Betados Unidos da América, em
gg de julho de 1965, sob n2 473.104 .
Ponto n 5 1 do total de 13 pontos apresentados.
mI
;CO

ite

tOB

23.g

64

e.

f!,
ALInd=„„jj

);

J(/

AO

Privilégio de Invencãos "UM CONJUNTO.DE TRANSMISSX0 YARA ACIONAR uMA

CARGA'
REIVINDICAÇOES

:w!

02P

Ttlamo N n 181.391 de 19 de Juno de 1.9Gdo
Requerente: TWIN LISO, INCORPORATED EU i

•

/ om conjunto de tranemissão para 'acionar =ti carga D. partir
A8 um motor.primdrio, o dito conjunto se caracterizando por comprem
der uma embreagem modulada e uma tranemieeão de multi-relação apro
priada para cer propulsoramente interposta ou tambem entro o agentem
motris..e a carga, a dita transmissão tendo uma variedade de embrea
gene acopláveis. em cembinaçães diferentes para proporcionar uma ver&
*dado dg relaçOee de tranemieaão; Um membro de comando seletivamente
deslocável para uma variedade de poelgOee cada lufa correspondendo h
uma re1aceds de comanda da tranemiseão, diepositiVoe incluindo uma .
Variedade de atuadores.para acoplar respectivas das ditas embreagens
em resposta h serem ativados, dispositivos sensíveis ao àesl000monto
ao dito membro de coptróle para diferentes ' de mune poeiçães para a
respaciivas combinaçãec . doe ditoe adores e assim engrenar a-tivar
dita transmieeão numa correspondente de suas relaç:Oes de comando, um
atuador elétrico modulador para copiar-a dita embreagem modulada *á
um grau . eubetancialMente proporcinal h passagem de corrente atravéso dio . atuador, um circuito de contróle para fornecer uma corrente
predeterminada atrar4s o aii:o atuador modulador para aco plar a dit,e-

5

.

.ia

DLS.Q

embreagem modulada è um grált.eeleCiOnado; dispositivos 'senciveis ao
deslocamento do dito meMbro de contrOle e seu afastamento do qual
quer una de suas ditas poeiçães : para interromper. o dito circuito de.,
contraia e desaCoplar a dita embreagem . medulada, e áispositivos seu
símeis à situaçãó do di:i'o . metilbw: o de cont'rele em qualquer uma das di
Vos posiçães para restabelece'r 'o dito circuito .de O'Ontrele para re.:_
acoplar a dita embreagem . mddà&da, pelo que a dita embreagem modulada é automáticamente desaeoplada e . re-acoplada ecrao uma decorrenci,a7
da mudança da transmissãO -de'UMa . relaçãO de comando para outra."'
A

requerente rpiVindica á Prioridade do ' correspeAdente pedid‘

depositado na RepartiçãO dó Patentes dós Ratados UnidOs da An4rica.
em 19 de julho de 1969, sob n e 473.15G.'
Ponto n 5 3. do total de 24 pontos aitesentados.
,A9

.

•

z.

6a
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TtRmo 10 181.395 de 19 de ;iu3110 do 1964,

Requerente: MAGRINI PABRICHE RIUNITE MAGR/NI-CCARPA Wakwo
S.p.A. - ITÁLIA e
Privilfgl, de mi )4p5o: "ZAVE DE DESLIGAMENTO MO TIPO DE ERAÇO Nr2t
ONALIZANTE COM CONTATO ESTACIONÁRIO PARA. 0 TRAVAMENTO AUTOMÁTICO MO.
CONTATO DIOVE1 NA POSIÇXO'FECHADA"
REIVINDICAONES

I - Chave de desligamento do . tipo de braço seeionnizantè, cern
terizada pelo fato que o braço secionalizante da mesma é controlado... •
por um sistema quinemático de alavancas adequado para deixar aVhstaw:
cialmente dito braço girar durante o movimento de fechamento G sofrer
em seguida uma translação substancial no sentido do seu eixo a . fim
de dei2ar a sua eAtremida g e, que estabelece o contato mdvel, penetrar
dentro do assento das pinças, que estabelecem o contato estaoiondrio.
e que mantem p contato mdvel travado.

e

A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido; depoal...
lado na Repartição de Patentes italiana em 21 de julho de 1965, sob
n2 7.190.
Ponto n e 1 do total de 3 pontos apresentados.
f) •

- == =
TSTC.0 N 2

181.419 de 20 de julho de 1966.

Requerente: ANGELO CECCONMINAS GERAIS
Privilégio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINA DEBULHALORA . DEMILHO"
REIVINDICAV5D

1 - Aperfeiçoamentos em máquina debulhadoraae . milho, caracteri
zadon por compreenderem inicialmente a carcaça ou corpo
externo, em
formato de caixa ' substancialmente prismática retangular; Com tampa
superior semi: cUindrica, a ela articulada por dobradias.ou , dispo-

1.3

citivo equivalente, e iixável por intermédio de fechom . do tipo 'de en
este rápido, dita' tampa sendo ainda provida ., próximo-de um dos,extre
mos laterais, de uma abertura de entrada para o milho, juntamente com sabugo e 'lel», e ' à qual vem ter uma calha inclinada direcionado'
ra.
Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentados.
"A

9

:MO N e 181.436 de 20 de julho de 1966.
Requerente: OMAR TEODORO FERRARI.. ARGENTINA
Frivilegio de Invenção: "MOTOR DE OOMBUSTX0 INTERNA ROTATIVO"
REIVINDICAÇÕES,

1 - Motor de combuatZs interna rotativo que compreende uma odrie
de caixas de apoio e de caixas ou camarao de rotores, cotando as
zaa de apoio formadas cada uma Por duos tampas ou diabos, ditac tem ..:,

pas em seu acostamento mantém em sua parto interior uma.coneavidade
onde se Onsta um coxinete sabre o que apoia :por intermédio de seus.
elementos envolventes o eixo motriz para sua. 'rotação, existindo asait
mesmo em ditos discos orificios e um canal em -iorma circular dOstina.
dos pdra a circulação.do liquido refrigerante; .. estes canais se encoa
trem em tatercomunicação com os restIstera dispoa'das caixas de apoL
o e de . reres e •,.nr nua . ,te. coei o exterior .paga a entrada e saída de
dito líquido; dispãem ainda estas tampas ..de .r.ehnixos . on relevos e4
formos de coroa circular, de tai'maneirn que:ao :Unir-O° as-tampas ontrd
si se realiza um acoplamento perfeito, e

COAffil.4120m

05 csixas•de apo4

o; as caixas de rotores estão formadas Ter um ' isco central soez ute
.1 •
entalhe ou caixa interior do tipo que c acpmerito qUe une doie_ponteee
qualquer àe sua superficie inferior, passando pelo centro do motor 02

FIG.1
4

a.

le 'giro. ó constanto, o dois discos laterais. UM OM cudm laao Peenai

r'"r."-t-,';-":-'-'`-`--T•••°
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Pentes te

CftiAtle

de . apolo, caracterizado porque a deeido,dae,caixas_r

de rotores . normal_ao eixo do moto está somada pOrty! erc.o,dé _
_ , quê cumpre a ante,
10 igual ma menor . a 180 2 ; sendo o resto .uma curva

(to arco

p ior condição . de que o segmento que une uM . ponto qualquer
' de eixo do hOtor..
Com um da . cuiva . pasean d e pelo ponto de inter:3000
eom dito plano é CO:latente,. ocupando compre o arco de eirounfertncia.

Abril de 1971
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te si tampwapresenta rosne em espiral, sendo "no a face interna da par.
te superior da tampa apresentauma depressão cilíndrica que serve de app
ko e base de fixação para a rolha que veda o ondeio do gargalo.
anto n5 1 do total da 2 pontos apresentados.

7
1 • us-

menor de 50% de di t a sesO ;0 1 . as d eixas d e reteres alojam uns reteres.
que ío girar•deslizaM epoiando-se ' ne caixa e ao mesmo tempo deelizii

s.'obre o eixo do.motor.
O requerente reivindica, a prioridade do ,correspondente medidp.
depositado na Repartição de Tatentee da Eepaaha, eob n2 315,649

e•

J26,586, de 21 de julho de 1965 • 11 da maio de 1966.
/, outo TIR 1 do total de 23 pontoe .apresentados.

Iara
•r:Z1a -57,17,!::

I

TERMO N5 143.54.6 de 3 de outubro de1962
mutçq
Requerente: CIBA SOCIETE ANONYME
Invenção:
"PROCESSO
PARA
A - FABRICAÇÃO DE COMPOSTOS COMPLEXOS
Privilégio de ,
DE METAL DE MONOAZG-COUNTES,
REIVINDICAC084

TERMO NO 196.270 de 15 de Janeiro de 1968
Bequerenter BOAANO S,A, • COMERCIAL, INDUSTRIAL E IMPORTADORA - SÀO PAULO
privilégio de-Iaarenção
•

"NOVA

FORML -.Y. 00NPIOUPAÇXO DE 'FRASCO PARA PERFU

1 Processo para a preparação de um monoazo-eOrante /
contendo metal, caracterizado pelo fato de

tratar com um agente produtor!'

PEIVIMDICACC41

FORMA 05 CONFIGURAÇXO DE FRASCO PARA PER:FUM", caracterl
r tanto na face anterior, como ha parte. pos- •
pele
fato
de.apresenta
tado
terias, respectivamente, uma área plana em depressaO . de superriole lisa
que toma. a forma caractoristiea cOriica, bordeada por uma salie'ncia noLiga que se estende por tOda,a orla do frasco, tomando a mesíia forma cl?'
'Dica apresentada pela depressão que limita, figura - cã:liça essa, cuja
orço maior tem limite no topo da frasce,:sendo.a linha do fundo do frasco a porção menor ; visto lateralmente, o corpo do frasca apresenta(orma trapezoidal regular, cuja be.se Maior . haloha de limite do topo
do frasco,. e a base menor 4 dada pela linha lateral do fundo desta, ten
o asse plano lateral um filete que Parte da linha da . base . m e nor Ultada
se

, M vai ate o sopa do anel base do gargalo do frziseo; a base do frasco
a linha dO ala
upresenta.ed forma :trapezoidal regular, cuja hasc maior 4
do.fundo'inteirto
,00 da base , de apoio do frasco e sendo a linha do plano
apresent.
4,10 frasco, abaae Menor; vieto de baixo, o pedestal do frasco
Menores,
corre.%
lados paralelos e dois ladá convexos, Sendo.i;stes ,

Ra qual um E representa um grupo de :ácido sulfAmon e o outro'X representa./
um radical de halogeno-triazina ligado ao rácico do benzeno por um Atum° de •
nitrogãnio.
Reivindica-se a prioridade doracorresponden t es Ped?dsel
depositados na -Sda em 3 de outubro de 1961 e 14 de agosto de 1962 sob noa,
•
•
. 11474/61 e 9737/62,,respectiVamente.
Ponto no 1 do total de 7 pontosapresentadoa.
TÊRMO N o 1115.826 de 15 . de outubro de 1962,
Requerente: SANDOZ PATENTS LTD = CANADÁ
Privilégio de Invençãe: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CORANTES POLIAZOICOSs

dbis

s wondentes aos ladori do frasco, e sondo os ladOS paralelos corresponden. AleS às faces witerieu; e posterior do frasco; o plano superior.ão.frasco
›.apresenta dois ledos maiores paralelos pelas 11nilas.ou,v4rtices.que fox,

REIVINDICASOES

•
pUldendo fÈreula

faces anterior e posterior do corpo do frasco, ;sendo os ou-..
rop dois ladoé em fOrMa convexa, cprtades ao meIb pelo filamento médio

qrom parte dopá do gargalo e terMina na base, divindindo'o Plano suporikr
com .
em dois planoa'almétricosl o'frasco apresenta gargalo cilSndrico
do
gargaloi.
¡toscas espirais externatique ocupari á por4o Media central
que Ui:ata:o pe(die ndo que g base desta apresenta Soa sali;ncia-eymnel
o gargalo com O plano da p arte superior do frasco; . finalmente o-gargatornando-se me
40 apresenta criMcioallíndrico que sofre estreitamento
vj
material,plástico,
'ller na sua intada a taMp a do frasco pode ser de
forma
cani.,
outro
material
apropriado.;
apresenta,
externamente,
(Cro OU
eM superfície lisa, cem base menor qUe se apoie na base de earga10partesuperior; o plano superior 0.
945. f rasc o , sendo Maior o diiimetro da
I i1190PC é OlreulaW "" --19.11sae OM forma de calot,a; interiormen-

'

proceiso de fabricação de corantes poliazóicos rem.

X

*3Ma com as

ig

se

de Metal' um monoazo-co r a nt e da férmulat

OH

1
(I)

OH I

na geai A represente e• radcal.de uma comprneate do diazotação da série h14
daoxi-amino-naftaleno-sulfOnica,

33 representa o radical de uma.memponente de diazotação que pode eu.
cerrar pontes asáicas e
X representa DM 4tomo de hidrogãnio nu 'mm grupo sulgnico,
caracterzade Por se fazer reagir 1 molécula de.um composto a,apondende
fOrmula
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no ponto de.união do prato de vidro prensado som a Fm?" dl ~0.
madó um colar anelar; de que o pratá.poo pue 210. •0entido de 0130/
da iam:nada um so;Mento'oaliente•para O exterior. de cedee mR0
oular; e de que oe eti.'emos da s' entradado'corrente safa Int
mente junto dos flancos do ocámento, em . 3.1don/opostos do resm0.1

Ma'

0 0 seguir com 1. molécula de uma componente de diaettuel0

4da1querep

para' fora do prato, sendo cornados muito curtos.

Beivind1ca-se a prioridade do corespondente pedido de-:
.
(m
pooitado ne Suiça.
16.48- outubro de 2961 sob n a '11.956/61.

Beivindica-oe prioridade do oor r e arona o irta Paia*
depositado na RepartioU de patentes da Alemanha, en 3 49
,
Oriá

Ponto n a 1 do total de E•pontoa apresentados.

sob no P 31500 VIIc/21f.

TERMO N o 155.086 do 3 de dezembro de 1963

•

c '7

Ponto ne 1 de . 6 pontoo apronetados4
a

Requerente; SMELL IBTERNATIONALE RESEARCBMAATSCHAPPIJ.M.0. HOLANDA
Privildgio de InVenção "PROCESSO PARA A SEPARAO;(0 DR Gáb , CLODIDBICO
UMA MISTURA GASOSA OBTIDA NA 0:MA00-CATAM:TU/kW OLS CLOBIOBTod nem.
VO GáS PORTADOR DE•WaGtNIO"
• Miral.9.1.8.48N.S..., •
UM proceasc para a separaçao dO gds eiorfdiee de -uma Miatura.
gasosa obtida na oxidação eatalitica de gás .cloridrico com um gás Porta,.
,
der de oxigenio, no qUal (a) temperatura do . gas e primeiro - abaixada Por
uma maneira conhecida parikentre

tio

NOW

e 150 o0p caracterizado porque . (b )

da mistura gasosa resfriada, usa porção do gás eloridrido , p' resente 4 'Na
-beeventemente retovid"a Por-lavagem com ácido cloridrico bastante dilu£
do, que 6 uma misturo do liquido de lavagem já usado na etapa (d)P do
Cido cloridrico azeotrápieaobtido nu etapa (c); (c) o ácido cloridrice
bastante concentrado, obtido na etapa (b) como liquidada lavagem usado

IS separado em gás. clorídrico e.um ácido Oloridrico pzeptrépico que fi upp

TERMO N r 164A2S de 6..5o, novembro de 1964..
..

Requerentes TUE GOODYEAR TIREI; RUEM COMPANY Privilégio de Invenção* "PROCESSO DE PREPARMO

DE UMA MISWRA
nSWER BIS-GLICOLICO DE Inrop TEREPTALICO R STER ws-GLICOLIC018
ISOPTÁLIO0 E PidOCESSO .DE imIPA1LAQX0 DEDESINAS DE COPM12.90

• Tnn. ALTà4ENU TOLIÁRIOAS,, .DE.TEREPTÁLATO DE ETILENO.ISOPTAIATO.
DE EfILEg O, MEANDO laTDO ISOPTALICO COMO REAGUNT2%

do como componente do líquido de lavagem na etapa (b); ' (d) da mistura .

gasosa lavada na etapa (b), o gás cloridXicó ' ainda presente 6 removido
coa a agua ubt1a por condensagRo na at p. 's; (o), cano em que como liqui.
•fio' de lavagem já utiadó, ' Obiem-sa um ácido cloridrico diláido, que e

eik

pregado como componente do liquido de lavagem.na etapa (b); (e)_.0 Vapor.
È
como liquido de lavagem na etapa (d); tomando-ae.-‘
d'água, que usada
cuidado para que as quantidades de vaper . d'água retiradas dasmistUra
.gasosa obtida na etapa (e) e com o gás clorídrico obtido na etapa (e)

g

re j am ; em conjunto, Iguais à Quantidades de vapor d'água introduzido core
mistura original da etapa (a)..
A requerente roiN;indica a prioridade do correspondente pedido deP2
sitado na RepartiçSo dó patentes da Eolanda, em 5 de dezembro de 1962 sob n g 236.349.
Ponto i nc 1 do total do 10 pontos apresentados..

PEIUNDICAOES

• 1 Proceaao de:prePawaçãO de Uma mioi,kra de éster bie.glie60
liso de'lcido terett4teci e éster bis-glicélico de doído

co, caracteizado pelo fato de reagir ácido - ieoftélic0 com- um alio
col . para 2ormar um ()ater .bie-glióélico tendo um nUmero de ácido
•erior a 10 e au, metcr depois o tereitalato dimetiligo h y. eagio dfi
troca de éster. com um slicol, com elkainação de ál'000l gotilleo a
na presença do 0.;:ado isoftalato

Reivindica-se a prioridade do pedido eorAsperidenta,
do na .Bepartição de Patentes do Estados Unidoo da América, em
rio novembro de 1961eob n q 325.753.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados.
o.
TERMO _IN 167.900 ' de . 17 de março de 1965
Requeren'ze: 1. D. MOVEIS E DECORAÇOES LTDA. - SA0 PAULO
Privilégio de Invenoltio IStV0 XCW2L0 cii POLTPAU USMOETÁVEL°
REiVIND1OAÇMS
.

:, áf(e"tutt-Lo DE POLTRONA DESMONTÁVEL", caraeternado pelo fato

de ser constituida'do elementos prc-fabricados e desmontáveis com encolm0
dos estefamentos na estruturas que 6 conszituida de dois paineis lotarem
is de mddeira laminado e moldada com as e:et- . ) lados curvadas pa.;:a. dontWO
do estrado de madeira cora molas, dois suportes sendo uni- dianteiro onde d
apoiado o oncOsto e outro dianteiro que firma o assento, p4 p de £erro exp)
mudos e apx2rifueados nos'rylineis laterais c quatro estoramentos separado
sondo um do encOsi:o,.um do assento e dois dosbraçoz.
'',ute n El 1 do -total de
pontos ' apresentaios. .

3

2

ulmo rig 157.483 da.11 . de março de 1964
Boquerente; IMENT-TREUMAND-GESEILSCHAPT.PCR ELI KTRICIE -ALEWADRA
2
Privilégio de invenção: " I1MPADA.COM PRATO DE VIDRO -PRENSADO
CORRESPONDENTE rupoán

nusprcuns
3. -

Urinada - elétrica, eopecieleepte 1Lpada anáni-

ao de 3-os intermitente com empola tubula alongado, e um prato de

sidra prensado servindo do base, car ac te rizada TeP)

do

.v.L.J.2.
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•

rotagtes do motor e a velocidade do veículo, sendo que o apoio desta seL i 170.935 de . 1 do julho de 196g

gunda alavanca se acha disposto em uma terceira alavanca; sâ'Ore á qual ,N

IEC,

tua o Orgao de mudanga de" velobidades0

ij\jl:Lc do Invenção . "=TIVIERAD2 BI-ESTVEL"

vinalmenta a depositante °reivindica a prioridade do correspondente.

REIVIDICAOM

Multiyibrador tondO

dois

pedido . depositado na EoPartigão do Patentos dos Alemanha, out?6 de mar»
transistores ao CrISSO2 sg

uidocs-liutorcs dc corrente c diferentes valores alternativbs d dois-

go de 1965, sob lin Tf 11 564 II/63o apara os ponto d 1 ,f 40
Ponto n n.1 do total de 7 pontos apresentadoso

trane:os de retenção, a base de um sondo acoplaCa cruzada co emiszor.
a

outro respectivamente, cada circuito . de entrada dos transistores de
g

00t2rC IO

estando acoplado a um circuito 167.1co comuconendo tranásto

Pos de contrâle, caracterizado Polo fato dos transistores de retenção.ta
!sm 1:11 resistor dé emissor comua, uma derivação do qual, 4 ligada ao amwr
cor doo transistores de contrOle e estabelece uM limite de cpmutação para
O sinal de contr gle atrav4s de uma queda de voltagem em uma 'porçãe integ
tediÉria de resistor do emissor.
Porto'n) 1 do total . de 5 pontos apresentados

FiJ

•

TERMO .No 178.434 de 4 de abril de 1966
Requerente: RUDOLPHO BENJAMIM OTTO, E ALEZANDRE DIAS PILHO -GUANABARA

nV
_gg

:,-

172.358 de 31 de:março dé1966
'ffilequeenti: STANDARD ELECTRICA S/A. - 'olW:ABARA

Privilágio de Invenção "UMA RÉGUA TRAZEIRA DE ENCOSTO REOULAVEL EM ANcg
LO E EM DISTAHCIA„ APLICÁVEL A VIRADEIRAS DE CHAPAS"

Privilájio de Invenção "ESTOJO PARA,UM DIODO SEMICONDUTOR"

REIVINDICAOES

REIVINDICACUES
-

;:ma disposição para sintonizar Um Circuito rosonador, caracte-

Xizajo -to por compreender um estojo, com um diodo colocado no dito .
Ostojo, 1" o 2 Q coOutol(es. acopladob 'ao dito diodo, o dito 1 0 condutor
ne 1,2olc.gando atraves do dito estojo, o dito estojo compreendendo um .
030'?p08copara conter o dito diodo, um fechamento para o dito corpo Oco
O Ato ?" condutor se prolongando at'raves do dito fechamento e o meterá,
Q1 condutor disposto no dito fochamento.

- RUA RÉGUA TRAZEIRA DE ENCGSTO REOULÁVEL EM ANGULO E DICTUCIAD
APLICÁVEL A'VIRADEIRAS DE CHAPAS", caracterizada por se constituir'de

Uma rgua que se desloca a sé regula sare uma barra de guia articulada
.e fixável por um SO parafuso à mesa da máquina viraddira,:sendo dita .
.gula ajustável em ãngulos, mediante 'dois parafusos opostos, rosqueados.)
em prolongamentos na dita mesa.
Ponto ng 1 do total de 3. pontos apresentados.

'Finalmente g depositante reivindica a Prior idad e d o borreePondoute
peAdo depositado na Repartiç'ão de Patentes da Alemanba'sob o n g
•r o 27.83. em 3 de ábril de 1965.
Vono na 1 do total de 1012onta4 apresentados,
1 3 5
•

J

2

5 178.166 de 25 de março de 19_66
aequcrenbc: I1120:4iTIC BASES AG, - SUIÇA

i?rivileigio de Invenção "INSTALAÇXO AUTOMÁTICA DE EMBREAGEM, PRÓPRIA PAR
RICUURMENTE PARÁ VEICULOS MOTORIZADOS"
REIVINDICACCES

Instalação automitica de embreagem com um servomotor que acidaa.
etf.breaget e se acha ligado com um sistema do . comando retardado,.sendO,-.
PQ,ge aara a posiOó do seu embolo regulador atuam a velocidade do ve.ieu.
2,o e um ..,ago do mudanga ao velocidades, caracterize pelo fato de que..
O8bre . O .8mbolo regulador atua, como terceiro fator, diretamente o ninara
OãO •g otagUn do moto, por exemplo, COM o auxilio de um regulador bentrf.
Omo Mováznitndo dnestnicamente com o motor, ou:de um erga° equivalente
eAo sb:ântlueneladoz pelo úmero do rotagZes, de actrdo com o ponto 1
Gavaets42ada.po10 fato do que o centro de giração da dIavanca.interfixa
fgle produz o comado retardado e . liga o' embolo com . 0 servoÊmbolo, se ' a e5 dlen:040 ame U,4W aRgeada alavanca, sabre a qual atuam o rulmoro de-

TERMO

Na 178.U3, de 4. de abra . da 190
•Requerentes RUDOLPEO,BENJAMIN OTTO . e . ALEXANDERDTÁO PILHO OtrANAEAR4
Privilegio de InvengRo "UMA ligil01=13À1ENTES FRONTAL Dg BEC/0 E AVANÇO AU.'
TOMÁTICO APLICAVEL,ENV1DADEIRA8 DE &RO'
REIVINDICAÇOE4
: e "UMA MU-BATENTE 4ONTAL RECO g mag
o AUWWWIdg áplág
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1181 EM VIRAURIBAS 'OE CHAPA" earaeterizo4a POY S e 'COnstitul2 de uma rl
ama que desliza apoiada, pelos extremos, em consolos salientados da m4Çffilna'Viradeira

do

chapas, sendo provida do porcas inferiormente acoplg

Einalmentl, a depositante reivbàlea a P rie Niando 0/1 0""tencti
dente pedido, depositado na Repartiçãe de Patentes dos Medos UE12a,
da América do Norte, em ' 19 de ulho de 1965, sob ne 472474.
Ponto ne 1 do total de 27 pontoo apreeentaCQ.

@as aos parafuses do regulagem manual:I
Pente 212 1 do total de

1 pontos apresentado.

20'

13
0

I

r

'ffize~wArrins
inE.
50°'

7,20.2
1

ZORMO NA 178.551 da 11 de abril' da 1966
ãWquerentee ' OEMA S/A. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - SÃO PAULO

TERMO N e 181.440 de 20 de julho de 1966.
.Requerepte: SELE B.P.GoODRICH COMPANY
EriViiézio de Inveso; "PNEuMATICO4

riklVilegio de Invenção "OBRADOR me CORTINA DE AR".
•

-huna.1410..0
Oerçdor de cortina de ar, previsto para ser ap licade ela Pciaie50
Mediatamente superior a uma porta que se deseja manter abertat.earaeta'.

REIVINDICAOSS

-1 - Pneumático inflável com caroaça anular flexível prOvida Ra
elnstOmero
e
terMinando
em
dois
asulp
talZeg
r
tecido recoberta com um
lares laterais e separados, caracterizados polo . fato de que . a Urges

Wleado por compreender eesencialmente um ventilador exaustor, com

ca tem uma dobra flexível permanente Rue, quando 0 paeumdtlee

Weas'aspirentes, e composta a partir de caixa envoltOria ou carpaça, eia
60MatO subotancialmente cilindalcO horizontal ou outro equivalente Q124.

;razia, estende-se por toda a circunferência da °arenga formando Vaç
nauai reentrante e oantinuo E;berto para o lado de fora da superfície

eatê

Vier, e provida lateralmente de duas grandes aberturas circulares, cons.

da carcaça, e está feita para desdobrar-se e adquirir ' a forma garram

tituitivas das nevas de entrada de arreaixa esta que ainda forma uma .
Wrojeção tangencial vertical 4 voltada para baixo; e com abertura longitR

toroidal quando o pneumétido estiver cheio: •

dinal extrema, constitutiVa da caída de ar, na qual e prevista uma sifrie
de defletores transversais, de inelinaaão gradatisamente crescente do v.
outro para as extremidades
_Porá° n 2 1 do total de 5 pontos apresentados.

depositado na Repartição de Patentes. dos Estado a Unidos da Amét;ina
em 20 de Julho de 1965, sob no 473.369.

A requerente reivindica a prioridade do.correspondente

ieaiao CD

Ponto ne 1 do total de 9 pontoo apresentado,
reo

.

P20

.1
(r*"\

Flo.1
.?2nm0 N e 181.484 de.22 de julho de 1966:

Requerente: SOCIETEITS AUTOMOBILES SIMCA PRANQA
grivilégio de Invençãot "DISPOSITIVO - DE COMANDO DE AVANÇO E XE RETO/
PABENTO EM NEEAQ3.0 AO NTIDO ME 110TAQX0 »E muditacrumoo
fibM0 1/ 2

181.387 de 19 de átolho de. 1966.

Stequerentet ATLANTIC RICHFIELD COMPANY - E.U.A.
YrIvilégio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO ' ITNA PRODUZIR UMA mim

ME COM CONTEEDO IIQUI10, EMBALAGEM REOUlTANTE 5 CONJUNTO PANA ACONDI
UMIARIaQUI10"
MEIVIND1CACUES

2.. ProccSao para woduzir uma' embalagem com centeuuo
"eterizado pelo fato de compreender as etapas de formar um selo -t.rant
terral em Uma extremidade de um tubo de Material em tira, introduzir.
ME volume prédeterminndo de líquido dentrS do tubo.aujeitar o tubo em
mm locaI

imedintatente acima do líquido do tubo, achatar pnr6ialment0

0 tubo em um l6CO1 nbaixe da extremidade presa do tubo e do n,vel de
UqUido; para forçar 0 . 11uido descendentemente. demtro do . tU1;0' para

DEINVINDICACtES'

1,m1daponitivo de comando de avanço e de retardamento em mula
00 00 sentido de rotação de um mecaniame,'em fungão . das ,VtlXieQUEla
ee gepreeese que me produzem no tubulamento de admieMãe de um carbliker

"dor de motor de combustito interna, caracterizado pelo fato efir
&empreender duas capsulae as depresso lidad o s Por um dietribuldegrie
preseâo.a duas tomadas de depreeseloaltuadas.N montante e jUsgak
te da borboleta dos gases do carburador e utilisedaa ' em combinaocm
tom um fajta de comando de varino'ho do sJuatament 'a angular, ~demi/.
,..e.Ue uma das chpsulae que comenda o retardamento compreende Meia.
Iregma submetido i ção de uma mola e'munido de uma haste .doelizante
que apresenta,' em uma de nuns extremidades, um batente contra o00.1
está em apoio uma das extremidades do' dito drgão de comendo â.e

1504'

0st-á saidário com uma aegunds . haete deslizanto bitu%

Min loca/ adjacente 11 extreni.dule selade . do tubo. e selar trunjversel.,

tamento, que

banto e i¡Ubo em . un local • abaixo 40 ponto parçialmente . aohatadO.

as no prolongamento ' da primeira 0 aue é ligada :a lp dlafragme,ffiWbabe
.• -

OF'CIAL

1544 "nrce.-fei.'á. 20

tido 'a acao de nna mola da outra cÁosv.ha que comona ovan90, ZIOSia£
mortadns eu opGeicão mecânica do un Ã.odo

ditam

Ao-a?

0E0 112, 101,40 de

e.

a do ãülka &I+ ãgg+

Iacquerentes IMAS ILÜkitlán Oátiã
:'
Wolvi2.UX 5 twanoloa 1,110VAZ nuongtiEt,5a9C.T.E.00

Ø. e cr:nro do arc:ra de comando do jus-tomento.
Reivindcn-de a prioridadh 'm pedido correepondento
aa Repartição de Patentee da Fres ça, em 17 de agooto do 156'P. áOb e

?MJ. dapozdOes 'MI mecanize= do Sadgell'a C"r"-~9
,L.-L.
.5.5Rte
X n.te rla o diapositivo do 'betikk limg ao g41, 113;:átale tete% o
mente *Jaidependent0 e à pauto do neogniceo do gáz‘siao . wadmffia 'est?
daptado o mesmo, por parattooe ~soam ezVerweire çam,u2 Çz1.
5"
¥ica 4.,"3, 4en6o r.virántado ~Me de micro=uatoD thmlao £i2ketkE

28,485.
Ponto n 9 1 do

Abril elo 1971!

(Seção IN)

otal de 4 pontoe anresentypi.

Ag.
31

aó toe1 dg

2o , .to á R

g

platógaglutEllles

fia 1
43

I

J43
j

1d

dWen0

181.441 de 20 de julho de 196e.

gOquercatot . IUU B.?.000DRICR COMPAHY -

SWivá.154Uo da tmaoncão; PaEgualov

-

Pueonático inflável 'a uma forma teCoídal, carcoecciedde ger

eomplonCor dois ra/Us onularen laterais separecloe um:66 out40, ê
45:53;) nawonnn der tlezivel teita de teido ~atido
HIWO c co:' ama banda de rodagem nt, cirounterenciap

1!êev, OP ootn e

entre a bárlde

e

CUIM gente.
plawod.**•21,.

M610 .82 /81.462 de 21 de ulho de 1966,
Requerente; WONPHILLIPSWEII,WRIPENPARRIRREN apuem

&MV

de l'04aCeM3 eadertalão,iládo.p010

Igno aaa doe paredec latencia , nan dobre florim,/ perameáth OS

toda

Wrivilégig de Invenção; "A?ERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A COuvERSO.

C14 AD CORRENTE CONTINUA.EM CORRENTE ALTEREM:rd'

6à1;Ounál'orbnaia dc oanon;a formando am canal reentrante O Gontintio,4

•

litrOo pana clido . d.o for da emer g i...1e da paradelateral l oukude •a
W.Nr4sático ottú vazio; c . luk pode de3pbrar. 7 se e sdquiziE. S MOWQ. ae_

1.

eoroidnl no .romento

CM

que O Pneum átiO0

'03r1Uarene roivindica a prioridade

nOnt/ntia dm corrente alternada, compreendendo pelo' menoe .um retitioA

inchidoa

dor controlado e um cirouito que fica aooplado a uma cargo embeta.ft.

do oorrespondente pedido .

oialmente obmioa e 6-aeeimsmortecido , eub-crIticamente, circuito ler

gOPOsitado

na Repartiç g a de PaAentra doe netadoe Vaidoe da 40440a
de Julho de 1965, 0011 . (M 473.44L.

Ponto li e 1 do tot g l 'e 7 pontos aprosentadOe.

.RETVINDICAC8ES

. Aperfeiçoamento.; em ou'relativoo a conversorea_ds corronté-

te que é periodicamente excitado- atrovée do rotidicador por,uma
te alimentadora de corrente continua, mediante atuação de impuleoede Cá:batia geradoe, por intermédio de um cirouito gerador, do.- potn
oial Produzido pelo convereor, sendo o dito circuito gerador ligado».

4:)e‘

o . paralelo com a carga, oaracterizados pelo fato de eor'ligade um * Pacitor auxiliar em :léria com a .carga e também ligado em série com
•

ircuito gerador.
.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente podido
depoá' itado na repartiCio de patentes na ;tolanda em 24 de ju3 %• 'e

1955, sob n 9 65023.
Ponto n 0 1 do total de 4 pontos api'escr.CCadoe

7-14

4

D4R:0

I Li--,a 20

ARL- 0

acIlIZUWOR Slt2RIOC'l

Ut dOnâusto . de'aeusulador e14trieo, oompreendondo ib.meiabWO
is. unpnpbro

do cobertura para o .medmoo 8 um

ontell•oontiAU0 em tossi° de umsdo ditos,mamtroa paro st) osohigcr. 3.3
Uma porO g O de kIOnge

1545

oontinua .no outro da ditos

grsn d de tração orovenienTe do acionamento ao fita
Einemente a depooltante reivindica a priorldaae doo enrcuppo

.ilzIVIEDfcnbEs

ao 010ementa . dc bato

Abril de 1971

a Porto c or,regaaa da fita saia levantada déstes Usava do apoio Ye12,

Requerente: GENERAL NOIVES CORPORATION
HU..1 CONJUNTO DE

'

chapa dispostos de tal modo tue,ao-5.115:ciar-na o regime de trétemateo

to 181-479 de 21 Be julho de 1966

rivilagio ao Invongãoe .

S.ér i"c

membros, corsotoki

Co polo i'atO de otto atei ontslhe é de ditasse° trarsvercal„mnig aRG

tiongd do outro membro, obee'de •oolocaçao.
.oep a çadao integralmente gormadem oco um de difcm metab2043.gezzamántaa
centra1men40 a alto C.rtadh ,a o um Comp uto da d'eMte'dentro go dito .

6 9117, e 0 pedidos, depositadoera Repartição do Poop.tha da AlomanU,
2A de julho 00. 10 65, 13.de outubro da 1965 O 9 de,denembro ao n$5, o
oo s

n g g 3.82.984 X1/81e, 3 84.092 XV83.8 0

7.onto nd 1 do tote de 11 pontoe aPreoaDt284.

/

a Opa!:loura dm porpgo de .

n..5

'

T--12

~unhe

roquesedato ro6vtndica . a prioridade do eomweepondonta P00.40
depocitedo na Repartioão de 1"atontos dos &Mace Uni' .. an Maco
SM P3 de dello de 190, aob n a .g4.307
Ponto nO 1 ao -4,44.40 . do 4 pontoe opmcoontadoc
e3

3 84,9n Ig/D193 vsodor,j,

tivamonte,

Écueenteem4~^
—

_Cfej .

_____

Wed ri g 181.303 do 22 de Juno de 1966.
Reiuorontot. ONERA/ ELETnic C01.1PAla 301,A.
rivilégio de Inveneeol naPiRregódm8T00 Eu GEMIA ix gotadnatrAP
REIVINDI0AQ3ES

áRorgoigoosamtbb om célula do conbuotivel f comproundOuE0 U22
Ma gica de'elotrdlito'oonteado ud oomoonento de . Glotrólito a619.do gago
to do produtO doreaoão de um doido . polibaeloo com uma parte;gellvallo
to hidroliedvel de um metal do Grupo 2. .VB da obe1a Porgaico l, cén

P19,1

par do eietúdoa aglutinadoe respocitivamente facen epootoriribtaseE)

~0 W81.09 do de d(gbo do %5W.
gequerentel U050 Dia4a, nl110 0.PADM0
ãVilógio de Invene5042NOW IMAagRNA XtAlá =MUAR AMPDOW, -/I43ONt.
- E ODWROW
OU4
1 - Rova ~Sna peca debuYllat nmanWal ) . Mtnona, Ocas e oumnoei
Re tapo manun2.,,eosoo~ada poy emproas/9ov Anigallmentá gigaggQ
ubotínettanim~5
" OQVO04,c7.0j2a o otoOlpiO
&Jnat,, dita ar,....4ommda 2oado po::2. 2eototo , ~411:neop . M.tab ém
adervAudt . e2J4240290 . 0 p02 otkno 1384 MX10 o togliemo,gs.n.5
vn
otken:t..g2fjp.opta
'gume, tgAW'âft dareWord,da amnag4ve
o ctnao Cawmao o pWtU, 60'0 VOGdfflOrté 00 *amoáo pulNitoneúlns
ts'tMepecoaddluno
lLGa2f eWndG O P/Oêmk0 à ao
epotptento
I,p4C tutas'aw rewraCa .. C8 EES Onoa Wpwa.as, 2ã
ORE2nda, a tp,m2 'dem ít:40 CD agr getm . rWa O 2Oi2 a prl,p
ontreda &h

da elétrdlito-,:Mgoo respeo:tivoe oarfornoo'or , gdia tombuatív4 119
doe'eletrde;e:o

«tio

oxidonte ao nutro olotr8go, oureoterimain 310%9

' gato da lua o componente ao eetrdlito 8611210 è impregnado . g0M Âffigin

.fOoffileop
Ponto n 3. ao total de 5 pontoo apresentado°,
0/;

J2

4

W7Aum tn5~3Ot34doSCn,-râ ê0 3

. 71 0~1
Vont° nP e9 Fatta 84 ' . 1;tet,tos ,,NIgov~:t.ege.!
,

WWWW0 00111 Z eS3n9

/.9

''n11

111 5---zs=r==
ãi„===uW4

~1.

2E8m0 ND 181.9é4 de 99 do Julho d0 2.96Je
Retuoronte1 cermIssamia A ToRJERGIE .AdMmIOR 0.0gA
r.iyalósao ao Nnvonpios o cADEIA DO REGULAgX0 ME PPESsIO, Ed DOD 28ffi
0108, ADAPTÁVEL EMA MUDA DE gliDIV
• BEIVXIID3.Wi0E9,

Na 5.81.490 .8G DR da julho de 1938.
n£Mo '

agtnerontol rapp.Anri p Mm":21,115Pg.W2EMZ2 115052.VIWZR liaaM110-Wq
Ilitivd/églo do Zmv:Ilt.d.al. r2LIWTETilraDOR DE PZW
eínópav'eap Êç fato., nmwactordnado pelo pat. 10 tu 86 an,
•
adore@
Wrealoa entre co Osso de Jata . g e waetentnçU Ga Clto

3.,1rnti cadeia de regulação db.pro0oão 0 da aedo D' oUgieek 4.1.18W03
vol oabre umh célula do fluxo de eiotOMA do 401°049io 90 oorgsslo.ioè
Oaco pneumático a g olo o a extona$metra adaaShra ndo a medida alurgiaub
aÔ de g ormagTed dofridhe pelo oopecimeá de prova f dita cadeia OONAP
oaraateriaada . palo rato do oompçaenderA . do umn pamt0, UM prámin
tégio comeiadiado en um.amél gornado do um coxa:loo p quo nopikr4
um recarvatório tampg o . o gée deetinado a agir a3k0 Oletem6 92 02

,fiã nee eq calam bly.a ditem tatervalos terinm ouo Umitar.zef

locação os oargo pneumático de'célule e recalca Nd° gke cri gDale

IW:m Ge evitar umn .glega imadslaélval da parte tarregad.g. fin. gítin
,05Geor o Geionemonte do mesis¥ O Gd riCo , Lele fato de Ige, Wnia este .
Cg004 ant?e'co jag2 GO wae p do owtoDt440, ftelag do WISaD ta.

do reeervatógo toppão 5, 'do outra parte, um cegando OatÁgio reoe'b%
ao o gés tio dito eeèundo reserN.tbrio tampo e empreendendo uno 0' o

.oluee do regulação, um reservstório ligado a célula de fluxos

1646 Terra-feira 20

MAMO OFICIAL (Seção III)

Abril de

1971

41.

111~11~.

terna a aepii-açto do compressor e um anál de regulação de pressão i.ez
um captor de pressão ramificado stbre o circuito de medida .
nado por
da célula, .por um gerador de funç g o comandado por
O
por
um regulador de pressão refreado belo citado gerador..
'O Captor
da'
ourva
de aferição do sistema de colooaç go em carga, por
Mi ¡Ungia
pneumático
da
célula, dito regulador tendo por finalidade au-macaco
geiter a excluas de regulação da maneira a regular ao valor desejado.
doextenúme tro

a prosai) nó reservatério ligado a célula,

COnoionados oomponentes seroa aderidos a um element.i. eapeçador 'ha%
uma espessura que foi 'predeterminada o est& relaoionada com ae oal'asa
teristioas do artigo que deve ser observado através da tela de oba%
11,710 separada e com o desenho trabalhado eia releVi no plática tuas
dido a quente.
.11 requerente reivindica. a prioridade do 0Orrespondente pedido!.
depositado na RepartiçXo de Patentes dos Eatados Vhid04 doa:M.10i
em 19 de outubro de 1965, pob ne 497.794.
Ponto ne 1 do total de'9 pontos apreeentadoee

__.. A
[Ésts=s2nz=t=s-------j3.

1. requerente reivindica . a . priori dade ao correspondente pedido de
Peitado na Repartição de Patentes da França em 24 de julho de 1965 y

.......„...--0
e-,---=MuSSISWW-----***2

leobn4,25.921.
Tonto ne 1 do total de 8 pontos apresentados.

TEEMON e 181.570 de 26 da julho de 1966.
UequerentesBoRG-yARNER cORPORATION.Privilégio de Invenção: nUM SISTEMA ELETROSTÁTICO DE IMPRESSXO PARA
PROVIDENCIAR UM ASSENTAMENTO VISIVEL DE SINAIS DE ENTRADA INDICANDO
ÇARACTERESv
REIVINDICAOtEO

Cato N q 181.520 de 22 de julho de 1966.
Nquerente: THE.CARBORUNDUK COMDANy - E.U.A.
'Privilé gio de Invenção; MWLQUINAS DE,ESMERIÉRAR"
REIVINDICACUs

.1 Uma máquina de. esmerilhar caraóterizada por compreenaer um ar,
rOtação em
ígpáo de montagem de um rebtic de eameril . paia movimento ao
arna de um eixo, uma estrutura de suporte do dito arranjo de montagem
iWrebblo pare movimento em conjunto do rebelo em ttrno de um eixo de
g ío espaçado acima do eixo do relia() de eameril, , e uma cone .

Goatente
do de força motriz para acionaro:dito rebálo.

Um sistema eletroatático de imprese'áo:para providenciar vAl.
assentamento visível de Sinais de entrada indicando caracteres, oa4
racterizado pelo fato que ele compreende ': meios de entrada para ao]
Itar uma esteira dielétrica; meios de carga seletiVos, posicionados
para . receber a esteira a partir dos meios.de entrada, inoluindo uni
eletrOdio de máscara definindo uma série deaberturas formando ca.
racteres e teia cabeça de carga para a energização para providencj„
ur uma nuvem de partículas elétricamente carregadas para passagem 5
través de uma das aberturas form..ando caracteres para carregar a es,
toirada uma maneira conformando-se com dita abertura; e meios pa.
ra ravelar a imagemlatente providenciada pelos meios de carga sele.
tivos para providenciar um assentamento permanente dos caraoteres fdt
representados pelos sinais indicadores de caracteres.
A requerente reivindica a prioridade de idántioo pedido.depoal
tado . na Repartição de Patentes norte.ameritana, em 26 de julho de
1965, eob_ne 474.552.
Ponto ne 1 do total de 43 pontos apresentados.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido •1,
•
Peitado na Repartição de . patentes doe Estados unidos da América em 22
CS Julho de: . 1965,.sobn e 474..058y
Tonto ne 1 do total de 17 pontom.apreeentados.
52no

'Els!

..gRgo NO 181.57á de 26 de ;ralho ao 1966.
neluerentet EARL ZANGD ALEMANHA

2rivi1é gio de Invençg o: n PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A INTRODUÇXO
_

Dle

tR ZOLE FORMADOR ME UMA FORMA. INELAVEL =UM PNEU A VULCANIZAM
REIVINDICAOES

de .26 de julho de 19E6
temo N2181.564.
eSquerente: EASTMAN RODAK 0OMPAN2 •
AL E Miara.
eriviló g io de invenção: "TEIA DE ODSERVAg0 TRIDIMENSION
IM& sun ami0Ag09.
1lEIVIUDICAC5ES,

1 - Urna tela de obeervaçXo separada, consistindo de um plástia,
fUnaido quente tendo lentes trabalhadas em relevo em sua auperficie,
dito plástico sendo firtemente. preso em combinação com um material-.
*lem.vel transparente, dita lela endocisracterizade pelo fato dos

1 ...Processo kara a . introdUçSo de um fole formador de uma formas
inflavel com duas bordas reforçadas num pneu a vulcanizar oolocado
za prema:: vuloanizadora com ftaai membros de molde móveis unem rola .fit
'.2ao ao outro e ausceptiveis de serem fechados pora:formarum molde do
pneu providos na zona , das nuas bordas internas cada ves de anéis 46
agarrar pare os talesdo pnen,.oujoa anéis são primeiramente aproxi.
padas um do outro para agarrar os taites do pneu, oph o que o fole 4.
eubmetido a 45o de um seio de preeddO e é apertado entro oatarées
para dentro do pneu atá encher dote e.,.apée o fechamentO doo membros.
do mo/de até o término do .proceaeo de vulcanização, a fo;nan
a pelo menoe um grau de presig o, caracterizade pelo Jatar

• eubmetida

.

cy--gcnAL

de que n recauchutagem . de pneus gastos ou pa -ra a . vUlcanft.:ação de pne.
us que .j. á no seu estado bruto têm pouca' diOtancia. entre os talos, os

c 171 1547j

12= N o 131.578 d( alho de 1966.
nequeronte: N.V.PNIILIPS , GLOEILAGPENPARIEáN - HOLANDA. •

o

Privilézio de invenção: °APE.IFEIÇOWEI:TOS)M OU REDATIVOU A 20=2

mcncionades . anéis de agarrar,, , antee . de . fazer atuar preosão oebreso
fole, inflávol, são aproximados um do outro anteriorMento até que che„..„

PA2A FAmicAoZ0lT:E0RAIIS.=
.03i.".202E'Sp.indorzscorid32100r.nn.
IGIVInICACETS

guem'a , apoier-ce substancialmente =contra o butro e que os talOoe
do pneu sejam agarrados por eles, apes o que os anéis de . agerrar sgó

1 ."- .UM procesno parr fabricaça'o de um cran or p ogtO2 2t ua
'co expositor à &Ores compreendendo um seletor do ctr ] no omi AC (ÉS

afastados novamente um do outro 'com a formação de uma fenda . anular e

ferentes substâneine luminescentes do écran expositor pão aplicadde
janela do tubo com el.:3o de um a g utinante . fóto-sonalvol o por intorà

simultaneamente se faz atuar precisão sôbre o fole e.se•aperta este en
tre os tales do pneu.
Finalmente o requerente reivindica, ' as prioridades dos correspon

médio do seletor de ter, .taracterizado pelo fato' de . na Op11.0:0ãO dr.3

dentes pedidos de potente, depositados na Renartiçio de . Patentes da-

diferentes substâneias lumipescentes,.serem obsorVadnm OtGraD que

Alemanhavem 5 de outubro de . 1965, sob n o Z11.787 . X/39a, e em 29 de

são correlacionadas com o formato- da janela dg modo que

março de 1966, eob n9 Z12.139 E/39a6.

dos ralo incidirem pobre a zona marginal da parte do coletor de . Che
que é permeável à eletrore, nenhuma parte corrowpondente y=1~ de

Ponto n2 1 do total de le pontoe apreoentadoed

FIG. 1

h Aoopoito

da camada lumineocente é formada oebi.o. a janela,
A requerente reivindica 'a prioridade do gorreapondante podido da',
positado na Repartição de Ratentee da Holanda ] CM 29 de Jú1à0.40 196
sob n o 6509798.
Ponto n5 1-do ,';Ital dr I nonted aprezentaded.

27
TERMO No 181.788 de 29 . de juWdo de 19.
Requerente: DIATRON BLETRONICA R/A. '

RHO PAULO

Privilégio de invenção: 0 DISPOSITIVO GERADOR DE TarallES 3OR ruotrl
no DE
22

VEM, N o 181.577 de 26 de julho de 1966. o
Requerente: .CONTINENTAL CAN COMPANY, INC. -..E.U„A.
Privilegio de 'Invenção: "UM APARELHO nutA POMAR AUTOMATICAMENTE LA.
TAS A PARTIR DE MEmBROS TUBULARES -DE EXTREUDADE FECHADAREIVINDIACõES
1 . Um aparelho para formar automáticamento latas a . partir de

.membros tubulares de extremidade fechada, caracterizado por Compre
ender uma terre tendo um. eixo, ume pluralidade' de sustentadoree ¡Suei
Mento espaçados montados concentricamente de dito ;iro da terre e tea
do . eixos paralelos a dito olmo de ttrre, um cabe mUltiple de ferramea
ta, meios montando dito cabo de ferramenta para . movimento ceoilatdrio

EONIQOI mem

psivisraci.cOmm,,,

1 -.Diepooitivo gerador do timbre e por procozoo ao
síntese eis drgg oe eletrOnicos mupicaie caracterizadO oseenoialmen
te por compreender uma série de barras alongadas, agrupodae-para-.
lelamente, mdveie e corrediçae longitudinalmente, indepondentomos
te 'uma da outra, ao longo de:gaie;o, prevendo- os melou de regiotro
e meios limitadoree de curso; pelo fato ainda das 'barras gerem/
dotadas, num ponto ideal, .de tm contacto elétrico o um oureor.ue
tdlico deslisante 113,0
sobre um resiotor do fio localizado parole'
lamente à barra.
Ponto no 1 de 3 pontoo aprceentadoe.

geralmente Ao longo de dito eixo do ttrre, ferramentee /evadas por d
to elit,0 do ferramenta em alinhamento COM ditos caboz, e .meio.de.acie.
:lamento ligado a dita ttrre edito cabo de . ferrament se aaralkndiear
dita ttrre e oscilar dito cabo de ferramenta em relaçãO periódica,
J requerente reivindica a prioridaded0 cirreapentette.padido
' Adrice, em
poditado no Repartição do Patentes' doo 2stados Vaidoi da
26 de Juni() de 1985, "sob na 474.599.
Ponto n2 1 do total de 36 pontos apreoentedoe.
,
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TERMO N o 181.580 de 26 de julho de 1966.
192'9 •
07

.10;z0

Requerente: DUNLOP 1 BEI COMPANY IItED - INGLATERRA
Privilégio de Invenção: "PROGESSO E A
' PARELHO PARA REOAPAa guWart.

COE R =,,,Isaco PRODUZIDO IM ACORRO COE' OS IMAOS",
ettIVINDICACWS

:
ko
le

4. - processe de rem:pagem de r...eumáticos, caracterised0 pine ka
cetpreeade2cainacçlio da banda de borracha geSta, aP112.02$

Abril de 1971

DIAMO OFICIAL (Seção. III)

Têrça-feira 20

-slieva banda de bOrrUha dão volcen~o, locK11,:mnao dD
p\-ão tendo grovaçOeA em pelo M91100 Utna
,)
t'j5.00CO3Po1 Molde ,de .1.-onnizoç
Menos UMQ barlaa anular
'?oniSo formadora de parede lateral, com pelo
MUSearnmento em posição entre a porção de parede lateral do pneu
aquenende.
G G porção formadora de parede lateral do molde e ,
piaWo

2302,d0
para ourar e moldar a porção de banda do pneumático
'
xoquerento . roivindica a prioridade do correspondente pedido .
a da Inglaterra em 28 de Julho do
:».2e@OOlt ado ga Repartição de Patente .

co parcialmente, introduzindo-ao forçadamente ou batendo.90 pau
dentro da perfurae'ciO "m pino, prego ou *semelhante que produz um aa
•nassamento ou deformoçãO dos filetee. de . rOsea do,parafun atingid0C
O virando-se sObre as respectivas faceo da porca a gs extrammou op
bresalienteo do pino, prego au Semelhante,
Tonto 10 1 do total de 2 pontos apresentada
2

L3M.gob.x1R.32156/65,
'enn,q 1 do total do a pontoe apresentedos,
q.
22RM0-N o 181.894 de 4 de agOsto de 1966.
RUIU
.
Requerente; ENFIM MS AKTIENGESELSOCH AFT
TURBINA
HIDRANZICA 'o EIXO WID
FriVil6gle de Invenção; ' , TAMPA DE UMA
Nán"
REiVINDICACLU

, /s1,--g) 5.2 18208:2 do 11 de julho de 1966i.
PMquorentes ' SHFR CHINO DER . MACIA
ek5,111.15PAO do r lavengãot %EVO DE TRÁVAKENTO
REIVINDICACCES,

:52- PORCAS 522ÁRAFUSCV

•

traVatientOde porcas de parafusos, caraoterizado
canal ou semelhantep praticado internamente na porca
02 Culin 9
Emocionar
ou interromper os filetes " da rOsoa da porca
Ma° a

1.. Tampa da uma turbina hidráulica de eix0 wrticalp que aprat,
menta uma peça de fechamento em forMa de anel, dirigida Para P loca%
(esPiç. o) da corrente, provida em sua borda externa do um *Unge para
fixação ao anel da pá de apoio da turbina; de um anel de auporte
posto O. distância, por cima ' dessapen-de fenamento. para O apoio. o
de um maneai radial da turbina, e de duma °noras dippostas coaxialo
mente ao eixo 'da turbina, escoras essas que partem do anel do supcmv
te e das quais a externa liga o anel de suporte no flang0 o s, fatoro
na o anel de suporte 11. peça de fechamento, caracterizada pela fatO
c
de ser a tampa de fechamento acabada como o gapa anular plana o e os::,
cora interna, distância da borda. interna da chapa anular. num Oft3.
culoque .correspond e a, aproximadamente, a metade do diAmetro do ei
finge D, acabar na chapa anular;
Finalmente a requerente reivindica .a prioridade de aerrOspOn.c
dente pedido, depositado na RepartiçãO.Federal da Fropriedado Into
lectual dá Confederação Ruin, em Berna,. 11 17 de eotcábre do 19 65e c'
sob nP 12.935/65.
Ponto 110 1 do total de 5 pontos ápresentadne

SO

irr

progndidadq tal que possa ser tomado por um"pino. prego
31hanto0 a Dor batido para dentro forçadamente a0 ponto de produ.m
oio amanament0 dos filetes da Doada do parafun.
Ponto.03, de total akkyontos aPresentadu.

OU OP.
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,Goa

11H

2=0 1P 2 182.016 de 10 de agosto de-96.
Requerente: NUTOMU RATO ...JAPU
2rivil66io de knvençSos "PROcE2. 30 PARA PREPARAR
nyár
aeloogg

de 13. da.

Máiq 1900.

elsgewomm EMMEN 32a «
do Shvongos

MAMA
'

"YEIO DE

TRAVAMENTO DE FORCAS DE PARAFUSOS"

REIvINDIOACCES

kr.

.5:102.9 dO travamento de poroso -de parafusos, carnterizada
ê%, U10,'SlOrkusugío prcionda na porca, passante doura face lateral
faca lateral apesta, inclinada- ou obllqua inversamente moa
íss m Uma
92MAD Q5 4600 de porca e tangenclandO, noolonando ou cortando .

"

001/XO'ATIyOur

REIVIDDICAOES

3.- Processo para preparar 'carvão ativo; caraoterizado Por dOce=
pinlender a alimentação de carvão Vegeta/ em partículas. e .um forno
rnatdrio, a uma temperatura de 800p a . 10002 0, sendo o fOrno provida
em una extremidade de um queimador di.sposto axialménte, uma entrada-a
para o carvão em partículas e um atomizador ou"boohl de injeção de
vapor. ,d'água,* que 6 capaz de injetar vapor - no fOrno a Ongulos varia,
Veie com respeito ao eixo 'do fórn; a injeção d( vapor no fOrno atrá
v60 do atomizador, de modo que Ue.incida eapm o oarvão ao thrne o
1 J.

AbI de 1971 1

Co;ARi0 .ÕFiVAL (Se- o .19)

2O
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—..ovotasawr
TERMO N O 181.973 de 9 de agoeto de 1966. •

para promover ume reação de «do d , cgue.sobro de parttculas de earlde

Requerente ' : ' INDTISWRIAS MEOADICAS SANTA YARIA S.A, .4(11119.0bRAI.

ti ,J90ft maAdira rwOd .áciado'porce em man nupernció; TO,reouporaçao

Privilégio de InvongUe "AMORTECEDOR RIDRA6LICO APERIMOOADO"
DEIVIADICAOES

doo partículac - de carvão ativo no forno.
de 4 uontos'apreeentadoe.

Porto a ft 1 ' do

1 Amortecedor hiarÁulioo aperfoi0edo compreendendo ma
construção uma cl.lbo tabular inferior com um elemento tulnálar 00azie4
interno formando uma cAmara . anular perif6rica transvereal • Una tot
pa de cobertura tubular coaxial auperior, providas ambos ;man e tua
pa com ou elemento'e WURiM de montagem, caracterizado pelo fato , de
• compreender um arranjo superior de fixação e vedação inanindo
.diepi
: dição:: de vedação efetiva. central, em tàrno do eixo rea poétive da
#
peração, e periférica,. com relação à dita cuba,

mnftm0

Ponto n 9 1 do total de 6 pontoe aPrezentRáoe.

N O 181.895 de .4 de agBeto de 1966.

Requerente: YANOEL

nAgos

EARTOSOR . RIO GRANDE DO SM

Privilégio de Invençãoi "MAQUINA DE CORTAR 2E0140"
REIVINDIOAOES
1 - Máquinade cortar tecido, caracteri g ada pelo fato 641 gaia
dotada de uma beee com, oanto g iurrendondados e r provida do ume frente:
m6vel, proa por uma artion1eg4 Ae dotradige, Dese bata, geie eatd4

e

n 'ontade abre roletea.
janto n2 1 do 'botei de 2 pontoe epreeen/adoer

TEnmo NO 182.059 de'12 de agosto de

1968.

Requerente: PIRELLI SOO/Ra PER AZIONI . ITALIA
Pri•irilégio de Invençãot 'DISPOSITIVO PARA PARRIOAR %MOO

MIMA a,

gni PLINDAGEM IONGITUDINAle

REIVIRDIOAÇOEá

?g76: í. Wh*

,2. iepoeitivo para fabricar cnbog e16trie R N 'teMl)1inda84M
101k
gitudinal, aoactituir do g por uma fita met6lica flZifvel; li
g a ou eolb

MIMO *2 181,960 Ao 9 de agosto de 1966:
Requerente; AN9ONI0 SOUZA. I% 008A -'RIO GRANDE 10 WORM.

.rugada traneVerealmente, caracterizado pelo fato que compreende

Privilégio de InveneBot 111MINA POLIDORA OU MUDEM DR 3MBRA6

ferramenta conformadora, de tipo clinico, conetáuido por um primeira

AZAVE"
pEIVINDIdiFDES
1 -Wíqutno polidora de filbrac de asava, compreendendo uma ee.

-trecho tronao_06nico (3) que está ligado a um desuna° treóho tronce
anico terminal (4) que apresenta no interior um degrau
( 6r) 0. 50
estende lon gitudiWalmente ao longo . da geratriz de
dito traoho trew

trutura metéLical suporte doe elementoa tranapOrtndoree e de altera

00-cOnico terminal.

tegão, unidades polikorne e orgice de iraneMiestio, eareoterizada
par ser oonetituida por "2n" conjuntos Polidoree, exietindo virtual

'ume,

, A reqaerente reivindica a prioridade do p odido de patente 3#141
eitedo na 1. t8lia s 'ob n2 8.649 em 3/9/65.

mente az unidadee trahiportadoree (em némero de duas por conjunto )

P onto ne l. ' do total 0e . 3 pontoe apresentador.

em plano verticais, convenientemente afectado g e diepoetOn no Mim

•

Mo prolongamento.

e

Ponto nR 1 do total de 19 pontoe ajoregentados.'

Wenn le

.161•5

TIG.!
1.
TERMO, N2 . 182.078 de 12 de agosto de 1966
Requerente; DANA 00RpORATION E.U.A.
Privilégio de Invenção: "JUNTA UNIVERSAL"
REIVINDIOA03ES,
2. ...

Uma .tuna universal do t1E0 t e n do IN
co14'0 f
ile 4m80

r

- - par de alças .opoetae com furoe'transpassnntna unn.m , w-as, cada uma
Ttpps, r2 1" , , rdo a3Ssto de 1966,
Zontando uma corrediça de mancai tendo o munb rao do uma cruzota de
DES FORGES ET ATSSILfl3 D REUSOT ;FRANÇA-.
assentamento . tendo o =hão. dd uma cruzeta dn aseentamon, da mesma
de Invenção: WERPEIÇO.U_SENTOS rn MANCAIS DOS BILOS
AE:corrediças . de nameal : ficando. ssjuras snntra . um =virente smdis/
COMPORTAS DE BORBOLETA',
Mento para fOra em relação ad alça pelo coatito ca 23 t!,rons de a.
REIVINDTCAC6E9 •
'al.a..de estalo dispostos nu:ia rnhurn =lar do anal da_estalo .ns.
1 - Mancais de eixo de comportas de borboleta, do tipo em que
alça formada dentro da abertura de . cesma, -caracterizado pelo -fator
corpo da comporta-está em uma énica pua, caracterizados Polo *I?
o
.
que partes de onda uan.das alças ciroundando . a ' abertura nas meamaer,
to de cada um dos mancais do eixo da borboleta compreender um carpa
O radialmente Para fOra de dita ranhura de anel de eatalo:Zão de-'
' do mancai monobloco no qual está instalado o rolamento de guia-do o
gorandas radialmente para C._antro para-diminuir a : largura radial das
manhão do eixo, e que compreende doia elementos de centragem em una
partes de dita_ ranhura e'assim prensar ãitsa . ankis de estalo radial
suporte tubular solidário como corpo da comporta e cujo eixo goomé
mente para dentro numa ¡alusão contatentc com ditas corrediças. de
trico passa pelo eixo do corpo da comporta, cons t ituindo um-dOseeo.
1Mancal e asseim manter ditas corrediças Cle mancal numa relação rara
elementos a coroa de ressalto axial da borboleta, e constitUindo O
temente espaçada e de Age livreeorm ditos munhãeS;
outro uma aba de apoio e de kixaçao na extremidade do dito suporto
requerente reivindica a prioridade de idãntico pedido.deposi
tubulartado,na Repartição .de Patentes Norte-Americana em 16 Ao agósto de
Reivindica-se a prioridade do podido oorrospondente depooitado
1965, sob,n9 479.831,
na Repartição de Patentes da França, em 17 do agasto do 1965, nob ni
Tonto 22.2 1 'do total de 6 pontos aprecentidos,
c 28.566.
32 24 1-3
»3 (le
onto O 1 do ' tptal de 3 pontoo apresentados°
10 5

,

•

FIG. E

=

wEnno x2 182.100 me 1.6 de agosto de 1966,
Requerentes THE d-OODYEAR TIRE & RU= GME=-.E.U.A„
Privilégio de Invenção; "FNEUMATICO"
REIVINDICAOES

Pneumático, de um tipo qUe tem uma carcaça geralmente'toroi
dal, unia porção de band :a"de.rodagem disposta circunferencia/mente em
t8rno e prâsa carcaça e:dotada de uma pluralidade de sulcos que Se
()atendem em geral lateralmente E dita ponto de banda . de rodagem 'e
espaçados oirounferencialmentc dela para definir nervuras de traçãointe1:7=ientss, soado dita porção de banda de- rodagem caracterizadapor uma orelha integral com ela a que se estende para cima, a par .
tir do fundo de cada sulco aa rejao cle ombro do pnewe qUe . se este
do e!-_-:=0 as paredes /aLorule das pr5ximas nervuras Adjacentes noa
Wo2 apertos do sulco, sendo cada orelha espaçada Subetancialmeate-.
do 217.:1.5 mSdio-otrcunierencial do pneu e formando uma configuração .6mave cla. ±táclo ' do respectivo Sulco em uma direç .Slo longitudinal n.o
Oulcavnando cada orelha em sua extremidade exterier,adjacente..
extJamidadv exterioa do respectivo sUict; 8 tendo ama altura subaeeanoicl=ats monor gas.o clexem das pr5xlmme nervaims'adjacentas.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido,,depoeita-.
g0 WiZs r,=rtiOR de Zatenixe doe'EStadoi Unidog da América. ' eii 25 de

J.

9•12. 14

-

Ogbatb de 1965, sob n,13 482,3390
Writ0 89.1 dn total de 8 pontoe apresentados,
, .
14 .2 •

TERMO Ne

182.106 de 16 de agosto de 1966.

' Requerente: =MN DEWO COMPANY LTD.' .- VPXO
Privilégio de Invenção: 0DISTRIBUID01 DE IGNI01 RAU MAQUINAS
CO2BUSTX0 INTERNA COM REGULAÇXO DA 'ERIÇA° Itil BAILA PRESSX0"

D13

REIVINDICAOES

1 - Distribuidor de ignição para máquinas de combastão - intornaj
-comregulaçãdinpobxresH,mcujai h
dispoeto um estojo com -diafrájma, ligado ao tubo .de sucção de motoro
e cuja membrana 'atua, atravée de um tirante, aSbte a plcan da platío
nadw.oscilàvelmente montada na caixa do dietribuidar, cswastarir-A-C
' pelo fato de que o tirante do estojo da diafrajaz ataan . dum ao= cr
tremidade livre em uma peca de . ligagao, que trJX=Mite OS MOITS,MentoS.,
do tirante &Obre a placa ()sanável do platinado, deslocando-se o
gcr. de ataque da poça de ligação . na placa do platinado. ao aumentar.
a , regulação por baixa pressão, ' de um batente disposto sObra a u,ta
plaoa com grande raio de'síração, Para um raio de giração menor,
Pina/mento, a depositantereivindiea a prioridade do cdrreapon,,,
ionte
pedido, depositado-na Repartição de Patentes. do rapo. e_ .11
'
de agbsto . de 1965, sob número 67627/65.
Ponto n2 1-do total de 3 pontos apresentados.

Fig.1

DIÁRIO OFICIAI. (Sego )

Têrça-feira 20

( 045114

Ia 04404 Be

elle91/1 "Par* Se •de eilSato 19011
-Itesereattoe. iiddadd zoam 4414,14,.
d onigniot !§~4*mi CCMICUNTITIO
431121 wau. ta meai" agemánkma cizawelvah És inimi go a

Ide "gasto SOL

&queridas BOBEM 330130! 6.114ate • AgAMit
lPxlvELddtO 4. Inventa wizeroonno aiZu
Zuno MEEI GOE zoes ninou?

Abrd de 1971 1581

t IROU 2I/

JEMPIZIOL.

g

Z lepaelialo d

. Isanç
8111Ulee RaTa notores . 4e.papvaiip xn

bomba injetora e>cora ao alinho usa yalgt inosndencente-tiamajantX

e , pa1. recebendo comlnetrive/ £oraeolão pela bomba de comlnurtivel
.ipor via de ama /titula ecb colmado ün6tioo vat dicpoeta emuma .34
ger. mareio • se projeta ,ao canal de espiparia° domotore ~deferi..
eodo:pelo Sato de que o Gane de combustive4 que ' vai la válvula na&
71êtrica. para a.yetat ti• derivado diretamente do lado de preeregio d!Cboa
eembuetiTcas.eproaute (mei para assegurar que o doretruailive/r
ksa Yormaido seeretardemento lie24. 4 interorgade, no cano me Gr
Vai do giltro di combustíval borebeinlitore, roma vi/vgaisenomitel.
co, com uma prendo de goguelo de ao mínlaso Nd atmeigera.
Tissalmente,..e.doopieenttrelvindioes rgOrif
igh do orrsiege
Gente waido, itelositado na llopect.tigo , de Ntesten M 13it., 14,
cie tOuto 6..s965, ealrffl 3 .03483 .74Á4lat
WoratO 4.1 do total, Ii 3 yontoisprmAtadói.

a.

moVillicelta de dinsberielv.i magoirtioanate easeirmaamise par-epria
imeeridaetro derspoldera de oombavegvel sab • premeio. a. Sim de
elleimeeffir_a vedo ~emante de igulOo' de Álea miotin-a . 44 oocone,„
tlh latemee, :coa lace0a- de ~Ao. , o.seat otemisido .pas asso de . eNle e
Mem , trameaorteriore. a ser labectede pele , Vdiv.ea . e. acha em ema*
°aedo oork a tebriiiederrs. para s lialda6. eibasteoliento.
6 vete do tent
gb ateem41 e. vat..emal:ermaterresto é vate ydemele 34ectitedei.m . de proc.
do,pcodeaererneen
.amnpai4mr4 ene las eareabeseemrto de dereeerree ou de
tansOtsp&o.
Ydinaret.‘", 11~~. ~visai" stArmisatdede de soceeescop
"Me pedikaey ' bepooLtade na IlepawitOe de 3ateaket da ideeems, ar
Aft.de azoado A. 39r45 eob . ne 20.*84 YeiedePt.
. 4~0i:4'1 do -total de 4 /Mau apresern4,40d.
•I;

!ohme

,U1NWR0 /0 1 8 7.39ft l, ( 0 21(0 44 a° 101
:
Reckusalorte I. 30~.114 IA ORAVA J041.8ORROS1V .0S e/A.- 8X0 1Aptu
• Prkeilleio de Invernal° °PRUIEW30 .3 MÁTMRIM PARA PRODuald DESEesIaMANIO
Dl É0SNO06 )itd 03399f0d DO ~rd, ágo CU DO máswia6 240,FlaR0s08"
I,
küriális~

1 . Poocesese para formal° de reyeetimentos de forfalos de zincoon
Iseadaslai aluminio, cadmio , ou ilceli-terroso; em ob .jetos de meteis fea
I 44044 cudo -ferrosos, easecterizado pelo fato de que com utilização de I.
I b4Whoe de ~tos nue /causa camadas verdadeiras de foefatos podem ser se.
tvetadoe ~toe mptAleos oleosos e animosos, cem deeensrarnamento, e lagg
gel antaior, numa'sO °permito. "41e soluçlue foafatigarrbee contem umeetag
001 ! ,181144nt434 MI £014 4 8 4 . 444,4 mettlaiioe. cralinleee catilar-etivos, de.
1444440444 dio-lenleoe.
. /taio'ad 1 do total de 8 pontos.apresentadoee
flink

'Imerlo Ne 115.721 dó 18 de deaeldnia

de

1959

Uq'.rE'nt, 11I WAIONAL gaia musfacoNwarz..1414.
s?Ivs.i4g10 de Invenrão m PROCaSSO PARÀ AMIMA ~fauno le Dá 11~010
11.ouno EIDWTI.0 arn da0
COMUM Réfill~ lidradblehla it
g

IN OBTIDA"

-

itusia"
VM

processo para receitar perticule,

mu ura CEVOU dê Mede

Édréfilo-em-eleo por ecacervag go, eareetreleado per ecepseadere fiem •
leo emulsão pr imáin o. lfauldo bleratilo-sm-c4) contendo um agentemtil

ár.v.I•e g O 118 fase 61eo; formar urel esealelo seemaddrie compreseadeado a dite.
evaisie s rim;ria e Utne disperso aquosa dd páo manoedola cabides *cie*

mo,.

Te:Ites, um dos quais, pelo menos, 4 gelleivel e UM. dOe guete, peie
vw coicSsae isoeletrico, nua temp eratura ceiam do . ponto de gel doo c8*41.
coeccrv: . ntes gliz;vels, para 'm414~442 WM410 eoacervantee
pives assm formar MI meio coacervantel e TUPI' oca 8M 0

'

sa de

P telta n

mira coseervste em volta das partfoulas da dita emulei° olhoundOrie.
A. requerente reivindica a prioridade do :Correspondente.pedido dem*
te.10 na Repartição . de Patentes doe ?Jatados Unidos da £14Mett. ele 3..,2

de de• •

semhrt de 1958, oob 0 a ct 781.920.

fonto n o 1 do totel , de 10 pentee'aMetntadetii

elide Wa 181.994 de 1. 4eetembro de 196O..
learnerantet INt rinzeomm . sum & 1/03BCR colmar+.
Volvildado de iasenglos "Y 2 1 ti 12 .0 I 1 d 0.11
unanzateds •

wur.

D. .. da prnernmdtioe do tipo,radia-4 ireno6 teia carece;
má eali-eerrapante, dulia paredes laterais e dois rebordou aneaares
•caracterisado pelo fato da carcaça incluir corddee cubetancialmer"U para/elaoe e irnectiedvele, dispostos. eob um ângulode 90 11 1,..m
coa a linha de centro eirounferescial do anti - derraranteosendo w....?
•am ' t8rno de cada rebordo, achafse enrolada urna camada dé CoraaS su
betarnsialmeate paralelas, inestirdvais, ficado uma aremto teimi nal da dita camada diepoeta es1 uma parte da drea de parede lotemi!
' adjacente ao rebordo, é em posição radialmente fora ,to mesmo,. cujo
rebordo • drea de 'carece lateral constem em 120, OV4 04t0 S'''' . '' ''
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Abril do 1971

(Seção III)

DIARIO

•
'Àorxenha "con baixo .M6dU10,.8 dureza da qual es t4 compreendida ant.)
0 e 55 na escala A do coalerômetro nora, a com um niddulo compro,'
°adido artre 31,64 e 63,24 k &/cm' sob alongamento• de . 200;5, es'ond^,:

envelope eco da vidros;, de gorma CUstanciaMmte C
tendO , gM membro do dokpo e' uo membro do paul do i'ae0

VO9 a q UAl innUit Uâ

do-ce a borracba, desde a adjacercia imediata do rebordo, atd UG
Aonào itvodo radialmente além da dita aresta terminal, de modo
eu. eiz úllImm fica envolta pelo composto de borracha.
Esivindic:-ce prioridade do correspondente »adies
3cro0:l do ra 11:partici:O de pateneo dos Estados Unido da AsÁrica

et,

rewemerc de 1965. pot, n g 506.45:
.Ponto na 1 de 4 pontos apresen'adoa.
,c

PIG.i

eflRUO Sâ 1 5. 55. ,587 de 25 da outubro de 196:
%quarenta: CONTINENTAL CIL COEPASI

•

.1 1 21,i0 da I nvenqa o t

"PROCESS

E.U.A.

O PARA A RISROLISE et' ALOORt0Os Da #02j$l

REIVINDICA-0ER

1 - Processo paxá a bidrOliso de aloóxidos de elumiuSe;
r (..?0.r‘etsriado eSlo , feto de com.,reendert pOr os alatixides em cortato ema um /
-neste nierolisunte sob agitaglo, em fluxo de contra-corrente, em U9191 340.42/
J0700 do contato; acumular álcoois em ume extremidade da rererkda 04960 /
sanar e produtos da hidróliAie de áluminio na extreelidade oposta depon,sít.
pie Oe nues¡ 9 râTaçCrar álcoois e coitado produto da kide&SAas 4e- ako,4./
ate#
Rejolndisa-so a prioridade do oorrespondonta pe404) dos
ada
Estados Unidos em 7 de novembro de 100 sob- n e 67.635.
Ponto n o 1 do total de. 10 p ontoe evresentados,
i"

(4

ardo -.lembro de corpo tom paredes laterais divergentes, oonve gamento sbosi,
ladas p ara.fora, a se estenderem antro suas extremidades malor 0 manorpc
rier:,r, o de painel de faco possui uma porção St/0a 60 toà.e O do '003
dcc luz , , envolta Por uma poro do sa l a ane larD mij a porção de gpi
la unido extremidade maior do membro de corpo, ao auge do UM l9obr\I
-ela w, ou vedaçâo, normal ao 35=0 geomátrioo dó envelopo, Caraotoripi
por; uma primeira cinta analsr ? externamens a sP ós tes o0M017oUP'
do armas maiores da superadas da porção de saia do painel do 2ace, heir.;
, 1
cicsive co superficial:1 de-juntura . entre. ao p or g Soa d o .0 a 34 o Go tola etLI
ca; ume camada anelar contfnua'de um material resistenta a giapUrog Odct;
rtda a extensas aunerfScies externas no Alue do membro do corp% 00 u 1
A.:ladeado:se substancialmente " integrai entre sun ext2emidado.waaor o co p,v
cão de sala-d0 painel de fax); uma segunda cinta anelar, dAs p ootu Oidàaz:
eente á Ppr9 g o 4e saia do painel de face, o Onvolvendo .,s, cuja COgUnda
cinta anelar abrange rogiBee . anelameR ? adjacentemente dispostme tante .c
da ,oXilasira cinta com& da dita °amada de material resiatánto a 2E436:Vate
um meio para manter a segunda cinta sob uma tone g o continuo paduainda=
essimums compressão maior eM pontes da suporefc24 catcra2 deo 142cdoec
literais do envelope, subjaoentes o estreitamente GdjacentOD 8 EntniC
cinta.
:Finalmente a depositante reivindica a prioridade de ocreespondent5
pedido depositado na Repartição de Patentes doa Botado° galdW d8 ,W-2P2ae
do Norte, oca 19 de Março de . 1962, sob o'na 2.80.490e
P o nte A2 1 do total. de 27 pontos apretoutadoft
wed:d-ae
."\,..)--•.„—, %..,
,:' • - :,,CÁ: /25. 2, .~

:ÁC,

ao

f4)

sa

'tte.,.0 IR Wt159 de 18 de maie Dê 1962

aláquerentos '0WaNg.ILL:R0IO CLASS COMPANY . 1-5,Velça
Uivgldgio de Invenção "APERFBIÇOANENTOS Et.Z pu RBLÉ1,08 A rade OS dA
CATGDIcOs P, VISCO RáM COMO PROCURO PARA ?MIGO., 04 FEUROg5
BUMDMWIL
ápo^_•;:olORMOrá0L5 OM ou reláticos a Mães da roi% 0at8dleos RP
Váeuo, compuendendo um tubo do televin g o . de exploracão visual direta,.

2s,;.,tes;:e rp atuse 4 14 Yd04,9 perds de deo Watt° e0È da&tea &Met .

•

-TERMO Nn 140.020 de lk de junho de 196R
Requerente t WORTHINGTON COSpORATION
,Privilágio de Invenção "DISPOSITIVOS PARA coNvsRTUR UM COMPPSSSOR DE Mn
Gsag g0 PARA UMPRede RUMA INSTALAg g0 Dá RUBIGDRACX0 co g VÁ1UO3 000PRI:480e
R2a"
-"
lnIVINDICAM
..Pjapcaltivos p ara conveter um compres2o? is refrigeração para 0,8
prego huma instilação de refrigera* com Vários compressores, cada comprj%
@ ez compreenda uma carcaça tendo uma divisão no seu interior para dividira
a carona em um compartimento de suogeo o um com p artimento de carter, um .
coMPartiiento do descarga era oadkuma das ditas carcaças, um sistema de o
Xubrificag gc disposto em cada um dos ditos oom pressores e Compreendendo Up
as bomba tenda meia abertura do adnise go e uma abertura de descarga, abero
turas em 086& compressor eroporoionando , comunicação entre os compartimentos
de'suogeo o de carta, em'consequencia pressees essencialmentelguais são.
Mantidas ira ditos dompartimentos, dispositivos de ventilaç g o na divisão o
da cada compressor para a oirculação do lubrificante do compartimento de
sucção para o compartimentado cartaz', caractericado pelo fato de um com%
to de sucção intorligando cada Um dos comparti:centos de sucção sor ligado.
som o lado de 'batia pressão da instalação de refrigeração, um conduto de .
desouga interligando cada ui doo - compartimentos de descarga d ligado comO'lado de alta pressão da dita instalação de refrigeração, um dispositivo.
adaptador 8 ligado OCO cada um dos ditos compretscres, um dispositivo e:e.
tOU 1Ç ligade,00 Goda UM dos ditos dispositIvos adaptado:os ° uma parte de

cie 1r71

20

e

cada um dos dispovitiVas ejetoYes incluineo uma abertura de descarga diseas
ta no interior de seu ceMpressor. associado, e uma outra parte de cada dito
dis p ositivo ejetor compreendendo uma abertura de 'sucção 'disposta na Parte-.
oxtorna do dito disposetiVO adaptador ClUe inclui uma abortara, condutoe:en
toeligando a abertura de oada dispositivo adaptador com as .aberturta de sua
eão do dispositivo ejetor ligadas com o outro dispositivo adaptador, e um
oonoutO om cada compressor intorliganao a abereura.de descarga da'homba----7
daquele compressor obra o eVetor daquele Compressor com o ejetor. daquele
compressor pelo que às ditas bombas funcionam para manter um nivel igual ã.
do lubrificante em cada um dos ditos eompreesoreg.
A requerente reivindica a prioridade, do correapondente pedido depor)
'bade na Pepareigão de Patentes dos Estado Unidos da Amárica, eis 16 de jue
c 'etito do 1961, sob n 0 117.6146,
•.7,":1
Poeto n a Ido total de Tpontoa apresentados,.
.40•

'

40

gifirittWral
Ude° N o 141.173. de 20 de julho de 1962.
MequerentEu SURLING DRUG INC. - E.U.A.
Privilegio de Invemeo "PROCESSO PARA PREPARAS UMA comBINA0co RADIOPACA B.
011PO3IOES RADIOPACAS ASSIM PREPARADAS"
kleIVINDeCAÇOES

1 p eoceseo para preparar tuba conbinagão rsellopaen dotada da ?Oreu.
àà aneuinte.
000-Y-0-R

1553

ro bloco de canto de fiada, uma saIlênc:a longitudinal integra) na face

acji

rior do dito segundo bloco de canto da fiada tendo extrow dadea espagadita Ta,
ra .dentro a partir das extremidades do dito blocos, e dità seguncló1Q-le de é'
canto de fiada cobrindo o dito p rinseiro bloco do canto de 4:Uri

dom a 814.4

disposta na perna lateral do 0.1.to rw'oloaro bioco de canto de
fiada !sois a
perna lateral do Oito segundo bloco de Conto do fiada om nItsgao paralela ao
ci.A

cima da perna longitudinal do dito Primeiro bloco de canto de nada, MOUS:a
do a dita segunda fiada, segundos blocos de fiada intermodidrios cot/opinou
que compreende cada um sulco longitudinal na supezdele superior estendido a
travkls das suas extremidades opostas, incluindo co ditos segundos blocos In..,
terniediários de fiada uma salitmoia longitudinal Integral na sua empar/cio,
inferior, Incluindo a dita saliênela uma p orção extrema eapaçada Para dentre)
de uma extremidade adjacente do bloco e estendendo-se a outra Por g o oxtrOER
da dita saliência além da outra extremidade do dito blocos, estando= «08 42,
tos segundos blocoe intertediários de fiada em alinhamento longitudinal da/
o segundo bloco de canto da fiada Cot o sulco longitudinal na supernal° tdo
perior do dito se g undo bloco intermediário da fiada em alinhamento com a yon
na longitudinal do dito ' segundo bloco de canto da fiada o a poro extrema
estendida da saliencia na dita aegunda fiada intortediando o bloco dispooto/
por baixo do dito segundo bloco da Canto ' da fiada e encostam-te à eaiinoia,
longitudinal ali, outro segundo bloco intermediário de fiada sObre à dito 40
primeiro bloco de canto da dita primeira fiada cor o atice lodeltudina na /14'
sua su p erfície su p erior em alinhamento com a perna lateral do aegundo bloc0"
de canto, P dita saliência pendente ao dito segundo bloco enternediári0 da AP'
fiada engatando escoradamente em ângulos retoe à saliência , pendonta do dito!.
segundo bioco de canto de fiada e una terceira fiada compreendondo Um torce4i
ro bloco de canto retangular da fiada incluindo um sulco cm fora de L na 0,
sua superfície su p erior similar áo no prtmoiro bloco de canto da dita prime4
ra fiada e uma salieneia pendente da sua superfície inferior alai:Uai á no Sí$
gundo bloco de cantada dita segunda fiada, sendo o dito bloco de canto da
terceira fiada disposto , paraleio ao dito primoiro bloco do canto da fiada dee
os sulcos em forma de Z, em relação de sobreposição paralela o Woeo g intenta
diários na , dita terceira fiada iàenticoa nos bloco intermediário da dita 4,/
sepinda fiada, tendo cada um dos ditoe blocos intermediárion ' oa ditmturceso
ra fiada o sulco longitudinal nas superfícies superiores em alinhamento obnuf,
os sulcos longitudinais n laterais do dito bloco de canto da tercoira nada,
estando a saliência p endente de um dos blocos intermediários na dita terceto
ra fiada em alinbamento aos a sEàiênciee longitudinal do dito bloco 40 Ca00,
da terCeira fiada e 'a saliência Pendente de outro bloco intermediária da dit.
terceira fiada encostada em ángulos retos à Saliência peetente do dito bloco
de c anto da terceira fiada.
Ponto no 1. do to,lE4 de 10 pontoo apresentadOed
63
eW ,

1

em l ua Y á umealcoileno inferior e ^ uma alcoíla inferior ou una aleoxl-al
co11a - inferior, caractexizado pelo fato de um halogeneto de di-iodo-benzaí, .
la ser tratado com *ata quantidade aquirsolar ou excesso de um alcanol HO-Ye
e0=h a Uele temperatura de 5045012C.
Reivindica-se a prioridade do Correspondente pedido de,lositado.ma
perttção do: P atentea doo Estados Unidos da Araerica, " em 31 de Aullio de 1961eob n g 125.641. .
Ponto n a 1 do totAl de 7 pontos apresentadáae
IIRMO Na 141.944 do g de agosto de 1963
Requerente: JAMES RAIO INC = = S.U.A.
Privilégio do Invengão1 "NOVO BLOCO OU UNIDADE nECAIWEL, PAREDE CONSTITUÍ.
DA PELAS REFERIDAS UNIDADES OU 'BLOCOS É YORMA DE AB
GAMASSi PARA A ERECÇÃO DESBA

11.
1=2.2sA
l
parede de unidades anosixiiveis induindo uma fiada/
de bete caracterizada . por compreender um bloco de canto retangu1ar dotado de
mel sulco em forma de L na sua euperfloie IpAperiOE compreendendo uma-abertura
do perna longitudinal dentro de uma extremidade do bloco e uma. Derna !atua
no sentido interno da outra extremidade do dito bloco a abrindó hum lado do
bloco e cruzando .a dita porna longitudinal, incluindo a dita fiada de base
um primeiro bloco intermediblo alinhado.longitudinainionte com o dito blood
da canto e tendo um sulco longitudinal na supernal° superior e htroWs d4e/
emas extremidades em alinhamento tOM a perna long itudinal d o dito tl000.do
canto, incluindo a dita fiada. do base um segundo bloco intermedifirio'retangil
lar em Angulo reto ao dito bl'oco da canto e tendo um sulco longitudinal Mai
su p erfície superior e atraves das suas extromidades em alinhamento com a dita perna lateral de dito bloco do canto, lima segunda fiada com preendendo um/
g eaundo bloco de canto retangular dotado do . um sulco cm forma "de L na sua sie
perfIcie superior incluindo uma perna longitudinal e.uma perna lateral comprecedendo uma turma iaval oposta flo dito ga].ga, eM Perna de 3. do di t e primei

F10, I

1

zigwe Na. 146ie72 de 12 de feveriro de 1963
Requerente;.IND3i$T4IS DESPOLPiDORpEOLIO° dX0 PD
Priviiegio de Invengo "NOVO DEMMADOR DE Cffili°
,pravIghiactmo
•
. 1 - Novo deenuellador de cafe,'paracteradc cOeereolidee 33294
almente . um grande tanque do deskuloilager,,eM formata pgsnático rotangdw
alor'igedo, cOt; a superficia de fundo levemente recurvada, e sustentado DOXE
uma amaço suporte, tanque este em eUfe eabecalra anterior 4.prevista Ina
abertura de entrada aeuipada com registro artionlado dieereonadOPe a@Xe
ternamenw à qual
coutada u'a s moega de alimentação; feno leteral posterí
ar do tanque, sendo previste uma . abegeera de gnomo/ RroiLa BglAget,t
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'4adb4WL equipada dom plac•-registg.4 da,p0sigtO regilláyel Egs comando.de tuia
Verpleal, dita abertura recebendo. um curto cundUto externo, cóm trecho*
optreao revirado paga cima, este, sendo detado,de abertura latersr,c Inferk
'Or de saidai com placa raive' de.regulagem; e finalmente, a . superficie de
to:godo Unque sendo provida de uma abertura eem tampão, para liapeze,
ronto n2 1 do total de .5,pontos.apresentados.
,49t •

IMMO Na 155.386 de 3p de Niko de 1965
Requerentet . BMILIO PAOLO CARODI = SXO.PAULO
Privilegio de Invensão "INDICADOR LEMBRETE DE FALTAS DE UTILIDAGRs R GE.
• .VEROS"
1W,PZEDDICACCES.

. "INDICADOR LEMBRETE DE FALTAS DE UTILIDADES E .GENERos", constl

• tuido e, caracterizado por um disco de material conveniente e de tamanhoadequado onde se inditem em linhas radiais os artigos corresPondentes ao
'rol e circundado por: um anel tubular configurando por uma serie de seg
mentos ligeiramente afastados um dos outros.fiCAndo cada espaço no•pro.
longamento de dada linha indicadora do rol e tendo intreduzido em cada .
,vão um bastonete*, preferivelmente de cr diferente, comuna pequena erga
la,fia extreffiidade interna e Um botão na .externa, , botão que 4 de 'tamanho.
suficiente para não penetrar no interior , do vão e interligados por um cg
dei elástico ou semelhante que os' mantem de encontro à face
do disco, de forma que os .botões externos podem ser coloc,Aos ae um.lado
ou de outio do disco mediante 's 'imples movimento de dedos
. Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados.

Ff G:1

-

ommo 1,7 2 148.725 de 26 de abril de 1963
SUIÇA
1Bequerente: GIBA SOCIETEARONYME

Yrivil4 gio de Invenção "PROCESSO PARA A FABRICAÇtO DE MOTOS CORANTES DE AD
INADINONÁ HIDRO-INSOLTIVEIS"
REIVIDDICACOES

Processo para a fabricação de noVos corantes de antraquinene hi.
trOnináolirireis, especialmente de 1-amino-2-ariloxi-4-hidroxi-antraquinona,
GUIO radical arflico está substituido por, peio menos, um grupo -COR-, noR representa um. grupo hidroxila eterificada'ou um radicai hidrocarbona
tido, caraéterizado pelo fato de se fazer reagir uma 1-am1no-2-hal6gene-4.
abldroilanatraquinona com um'composto hidroxi-arflico, que contêm, pelo na

aall e .Pa grupo COR-. nó qual,R tem o significado dado acima.
rinalmente,'a depositante reiVindca a prioridade do correspondente.

pedido depositado na Repartição de Patentes da Sua', em 28 de abrii'de
sob o n2 5084/62..
Ponto n 2 1 do total de 10 pontos apresentados.
aRO N a 134.423 de 7 de novembro de 1963

1964

REIVINDICAGOEA

1 -' Sistema para um aParelho telefÊnico alimentado pela estação, de2
tinado ieÉu/ação aútomátiea da diferença de aelorteeimento de diversos
terminais de, assinantes, em que una resist;ncia não linear, 'comandada pela
crente de alimentação, ' se . achaligada.paralelamente ao ramo receptor ou.
ao .ramo emissor, respectivamente, do sistema de conversação, é em que t) 04
tema de .corriersação corMim na transp4ssor, percorrido, em pelo menos uma.

iPrivil4 gio de Invençró "APARELHO E PROCESSO PARA PRODUÇA0 DE TIRAS Pat
A

AMORTECIMENTO EM DIVERSOS TERMINAIS TELEFÔNICOS DE ASSINANTES"

.das suas bobinas, por pelo menos uma.parte da corrente de alimentação,

Requerente: PRICHETT .& GOLO AND E.P.S. COMPANY LIMITED INGLATERRA

nas

TERMO N2 149./463 de 2.9 de maio de 1963
Requerente: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA
'Privilegio de Invenção 1SISTEMA PARA REGULAR AUTOMATICAMENTE A DIFERENCA DIft

PARTIR DE UM Pd"

ciarão linear.

RSIVIDDICACDES

Ua aparelio para produção .de tiraa ' plileticas a partir de um p6
gafa UMA clamada de p6 4 transportada sabre um elemento rolante sob u.
II matriz fixa que 4 peste em contato com p'S para formar a superfície.
deJsimada emergente, caracterizado por meios para descarregar ar no aele

Pinalmente; a dePosftente reivindica, a prioridade

correaponden

te pedido depositado na RePartieão de Patentes da Alemanha em 30 de inalo
de 1962, pób na 8 79 696 VIII a/21a2.
Ponto 212 1 do total de 4 Pontos apresentados.

h camada de p6 se eproxiMando da matriz, no sentido de facar. ' com que'

Meela camada resulte em um estado de Movimentaqío fluida ao atingir a dita
Mau.
a' prioridade d.o correspondente 'Pedido dep.*
hattojaaaapartigWo de Patentes da Irai:aterra em 7 de novembro de 1962
requerente reivindica

ia

140146.

Ponto na 1

do total. de 19 pontos spreeentados.
12

I

2O.

ca-

racterizado pelo fato de que a queda de tensãO ' da corrente de aliMentação.
mutua bobina do transmissor berve como : tenaão reguladora para a resiatáns

.
17 16

IIRNO Me 157.463 'de 11 de março de 1964
Requerente: FRAJW CORPORATION . RE.Ut
Privilégio de invenção, : o CARTUCHO PARA FILTRO DE dLE0 DUPLO "
REIVINDICAÇCES

1 - Cartucho para filtro de dleo, duplo, caracteri.

Têrça-fz.a

.

A.5.79 do 1971 1555

OF:21.. (Sonão III)•

2.ado . poW comPrcandar U2 olonmato tl.o pnpol Trepando pframopu2:2010
alltranto do tipo da'.fundo, mala° conotando oz dito° alamcnt-on e
F,.mío para pinar 7n-conjunto da m,c1.0 2iltranta unitário aram? 0
entendendo-7,a azialnente, cn. qtto o dito elemento ocupa uma'part.S
;rezam do oco do conjunto nYmIn-C oCn que o dito nai0 oenpa a parle
om forma de arco remanescente do dito conjunto, um par ..d.e gedhos
No vmfinça anularea, , cada qual 2echando cada °extremidade do dito
maio :filtrante fitruceo eido papel pregueado...
P-Mmindica-me prioridade do correspondente poSido
depositado na %paro de ¡atentes aos %todos Unidoe da.America.
do Norte. cm 5 de ulho do 1963, 'sob n g 293.049°
tonto ne'l de 8 pontos apresentados.
95" 29
'Y

0Onsequãncia O MesmO.par O 6it0 tOoalp quanto ao ocaoaao.io ao 2£0
quido de revestimento prooedente da dita câmara, Um eixo tino for.
mando parte da dita vd1vUlit de contr8lo e spro7otando-a0 por aos11,
eamento da dita ocemara atraveço de uma acheta o prota de vasamentoe
. no dito corpo, uni .satilho locanzado £ora da dita citmara e sumula.,
do cum o dito corpo e o dita eixo para atuar obre 8ato 111.timo abria
do wdita vd1vUla de contrOle da dita °amara forçando a dita vdlvu.
,la e feckar o dito orificío e impedindd O em p orranerit0 do dit0 elite
i.no por cauta da prese8o na dita cdmárap
Reivindica-se priOridade do correspon8ont0 pedidooli
•
20sitado ma . Repartiç5o de patentes doo llotados Unidos @rb Wri02 On
21 do mano de .n63, oeb Tid 264.34,
.'onto me 2. ao 12 pontos asreeentddOde

Je

a•

19 23 317149141t

,

5'
.?

niON-f,M.
..•.•2-7-wer ,w...,;_xx,2.
w• (NrNf>,.:R.
vuemi
1533473 1y, , 2.916. .
Figt

)2

F 1

/.9 .4,7 ta AS
.13. 'I

Tramo No 154.569 de .114. do novembro do 2963
Requerente: ANTONIO AUGUSTO DE ASSUNÇãO PEREIRA" .J.PORTUGAL
Privilegio • do InvonçSo "CARNEIRAINDEPENDENTE, FIXA OU PEGUIIVEL PARA OEA
?E1.18°

RnmnnicAogn
a CARNEIRA INDEPENDENTE., FIXA OU IgGliraltaa, zaa.a zaarraz3 tarar .
tarifado, por permitir, sie um Modo atinente, eIonovação de ar do interl
or dou meamos, essencialmente caracterizada 'por 4z:sentare migidenentes
xadasvao longo da sue periferia,bastes'ou 1,tmlnhs resistentes', (aços.
ou °outro material) dispostas no sentido vertical e resUlarmente ealan•
doe.
Ponto nçt 1 do total dO A pontos apresontadoss

TERMO NA . 156.081 de R5 do Zaneiro de 1964
Requerentes ›MTALIMPEX Adi.ÉSITXKULELRESKEDESAIE VALALAW .11UNORTA
Privi/egio de Invenção "PRCCESSO PARA PRODUÇXO SR CONCENTRADOS Dg ALTO a
TEOR DE MANGANÉS, MANIAS nammiTIco. DIOXIDO 8IN2TICO DE MANSANÊS E
SAIS DE MANGANU"
2E/VInDICAÇrQ

1 . Um processo para produção do concentrados de alto teor de nealp
aanti, manganÊs eletrolitico, diOxido sint4ties de manganta O sole do c.
mangahás a partir de . materiaLs contendo minékos de carbonato de manga e
nes juntaMente dom m i r4 r1cs de Oxido domanganes, produtos.iddloa de trilo
tomento de minerlos e/ou' estoreis áe tratamento ati.min4riss, ~uterina
do pelo fato dos- materiais do partido cerca triturados limid0a, a UMA
tidos ser rangida com gaseo residuais contendo 0,2 a 5% cm volume do bl.d
xido de enxofre dou 'com u'a mistura do ar contendo blaxido do enxofro e
na quantidade de 0,2a 5;4 em voluae, cuim . equipamento que assagure
O
contato entre grandes superffciof,.c o teor de mansas da soluOto
do
sulfato mansanoso obtida afiz recuperado..
• .Ponto n12 1. do total de . 7 pontos apresentados.
TERNO NO .158.020 de 31 &azaro de 19611 Requerente: " LADIScH CO., B:U.A.
Privileeio de Invenção "AÇO PARA LIGAS DE usurtricIA MaR-A-ALTA"
REIVIreIcACNS

TERm0 Ne 157.482 de 11 de março de 1964
Requerente: ATIAS.COTCO AKTIRBOLLS - suEcla
Privildgio de invenção: ° „APAR2IN0 USA ASPEESSO 13 NA23RIAL LI
QUITO Ia M,INEsTáázafe SOE ALTA PREssX0"
p_EITIEDICUXIS

1 -"Cm aparelho para mspersão de material líquido de
reveOtimento de alta, pressão, caracterizado por compreender uni corpo tendo uma cámara de líquido, dispositivos para a admissão do liquido de revestinente a /alta pressão na dita aSmara, um bocal de'
esperado em comanicagão com a dita cãmsra, um nrificio • de descarga/
entro a dita cã...mora e e dite bocal de aoperaãO, uma válvula de contr8le aceociado com . d4ái'eeVrifício pai.o 'kedha-lo e abri-lo, e em

1 - MM aço de ligo a p rimorado, caracterizado por consistir esconcioà
aentc de.,z¡,40-0,5555 de carbono, de 0,57-0,93% do mangantia, do 0,23-0,49 %
de silicio, 0,35-0,70% de nrquel, de 0,87-1,230 de =man, de at40,Q10 de
fOsforo, de ata, 0,010 de enxofre, de 1,88-2,27% de mo1ibd8nio, em combina
çãv com 0,49-1,05 . de vanadio; paia produzir earacteristlea da endurecimeg
to secuncterio,"sendo o rtatente,ferro com impurezas incidentais, tendo o .
Metal a capacidade de manter alta resist;ncia, considerando-se o embai:O
teor de ligo, por prolongados periodos de temperaturas elevados, ~P or .
der m.boa ductibilidadc, havendo aus;ncia de iriabilidado quando temporado
a baixas ':peratiaras, tendo eido dito aço de liga austonitizado a 982-1 .
0302E, submetido a u quenW a GelsulY e á subsequente tempera entre 34Q e
5992Z.
-emite ponte apresentado.

•
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°RUMO 12 157.563 ao 13 do marga de 1964
&guarantee o DA:LUISE p,A. ADRiANO OA887 ãÀTJEWOZDAEOWSE%
Iválggi.0 ao ¡nvângeg P. APERFEIÇOAMENTOS EU OU RESATIVOS Â PORRA
PARA FUNDIR E REDUZIR NATERIAIE METLLICON
EARTICULARMFRTE MATERIki$ EERROS09'0
REIVINISICAÇOES

Aperfeiçoamentos em ou relativos a fOrn; para G'

gutur e xoduzir materiaie metdlicos, particuiermente materiais „,
Corr000s . 9 cuja coluna c5 provida de um cadinho de tratamento dota
Ce de nembros adequados .para introduzirem dentro 'do lenhq de mw.
Qa1 . 0inclidomateri41.9 adequados, caracterizados pelo fato de ter
em cascata com o referido cadinho: pelo menos Um cadinho. diante1.0
C2é) TIO (5 provido denteies para retirarem o metal fundido.
Reivindica-se prioridade do 'correspondente pedia%
Gepozitado na Repartigíto de patentes da ltdlia, em 15 de Mai-gQ aí
8963e gol, DA 32.9670c
Nato n, 11:1 de 8 ~too apresentado*

Fadquinaa tdxteis ; uma mangueira de'eucção simples ! , disposta, MO,
Mentalmente, fixada em relação ao referido alojameno do eopranen
'ao, o referido alojamento de sucção e os referidos meios de aciona
rtenop airanjados em reina° superposta, estreitamento relaeiOnada
obre 0,centro 'da fileira de mdquinao, para se meverewlongitaiiiing
XanU .obre• a fileira.
Reivindica-se prioriodade do correspondente podidot
depositadd na Repartição de patentes dos Estados 'Cuides da kiv3rica.
jorte, em 1 de setembro de 1965, sob n 2 484.2980
Ponto nn 1 de íi pontos apresentados°
.373'
-.383
3742

t •

520

FIG.1

74.

.382-

F0G.
maNd Q. 155.629 de 24 de dezehbro de 1963
Requerente. Rosp BROTHERS .(GAINSB0ROUGH) LIMITED- INGLATERRA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS NA MEDIÇA0 DE 6uRsTANOYA8 POR â
.60"
REIVINDICAÇUES

mem= ae , mediçào de substâncias por pds0 9 caracterizado pela
eubmisago de uma dada quantidade da substÉncia à ação centrifugao. de manes
ra a transmitir à referida quantidade um componente radial de .fOrça, cone
rondo-se a grandeza de tal componente radial com a de um dado componente.,
radial de fOrça e detetando quando os referidos componentes radiais são c3
o'ssencialmente iguais 'determinando assim o peso da referida quantidade em.
.

6
e220O 182.552 ,de ao setembro de 1966

ãtoueremtés PARES-CRAMER COMPANY - RE.C70 2rivil4lo de invengdo 8 n APARE:00'DR LIKPEZA MeVEL AUTOPROPUWaa
MADO, PARA BRICAS DE TECIDOS 0

termos de dito componente radial.
A requerente reivindica a priorid ado do correspondente pedido de,)
positado na Repartição de Patentes da Tnglaterra, om.24 de dezembro de 1963
sob os nos. 48 . 555 o 48.556
Ponte n o 1 do total de 24 pontos apresentados.

RRIvIRDIoAQ20,

• 1 ,-Aparelho de limpeza n:.6vel autopropulsionado, pac,
de
tedidos; aparelho lese adaptado para se nmvèr abrO,
gdbricae
@clo,mmnos, umá fileira de Oquinas tftteis e.que combinavrelma em
çasutura unitdria compacta e simples % conjuntos'independentes_para,
2.2mpoza .@or popramento o limpeza por sucção, caracterizado pelo
ato de compreender: •Un, alojamento de copramento simples, disposto
giorisontalmentei provido "de, pelo menos, uma entrada de ar, substaa
°Saimento espaçada acima do piso, para receber ar relativamente /
g24/30 e tendo tamb6m,.pe/o menos, duas caldas de ar; um tubo'fle.3
CIRVo2. para ar de'sopramentop IsOnectado cOmunicantemente com cada
Zue, deu reitridas taddas.de . ar, ficando pelo menos um dos referi
Gão tubos' ionáentes no espago de corredor, de'cadaIado da fileira
ffj Eiouinuq ti/ateie, e tendo aberturas destinadas a dirigirem ar
C0:00pramento no sentido das mdquinas, para efeito de limpeza; um
G9bUloOr de ar. aopmaidnio rotativo; montado no alojamento, em ura
Oino aeomdtrico, vertical ó condo o referido impulsor' construido de
ar de sopramento que fluem, prevenien
Wdb a produzir correntes (Se
9es,das aberturaq nos tubos doar de sopramento, eob.:-i4orddades4•
V0.1x89e euficientoo sara soprar fiapos e eemelhantee para fOra a.

o
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ro. 156.72/ ' de dn de fevereiro de 19

Requerente. PLASTICIRRRS UNITED INGLATERRA
Prs.vilÉgio de Invenção. "PROCESSO PARA A PRODUQX0 ?CEIA% wuramr&
Ur:MAR Et APARELHO PARA ENE PIlf'
• lIEIVINDICAÇOEQ
•
olIn procOesd para a produqão do material MUltifilaMantaPp OCRA
'ilnko p izado pelo fato de ao Tachar, cortar ou Tender uma tira, tubo OU ft)
ap ei de material resinoso sint&tico, orientado num sentido longitudinal 9
Continuamente movehte, Cima pluraltd .ade de tiras, estando tiras addaceno
tos Integralmente ligada entro si am intervalos regularmente distanciam
doo ao longo do'comprimento das mesMas, levando-se ume pluralidade de kW
das . cortantoe ou agulhai, dispostas em relação distanciada, paralela e
Gacalbnada sabre a superdcie de tml thmbor rotativos erarelaaa'BOrtantS
OOM a dita tira, tubo ou falha movente.
Pont0 n a 3. do total de 12 pontos apresentados&

TOO IP MU de 19 eállIXINb ft Watt\
Requerentes TOX0 EMBEESIO PINTO,. IQ % PAULO
P4141410 de ingongo unqua, OU DIseosInVO Remo ,
---wiDicactiza
â, c. Ilifqulna da dtspeeitivo projetor °aderisse° that-mar mi ea •1
ter dlepositivo giratorio em cuja salda o elemento liquido OM gasoso. otto
similar produz reaço dirigida para o centro de rotação G essa :cago. &•,m
opta .a força centrifuga que tende a deslocar essa salda de dlspositisree
siratorlo para a periferia do circulo de rotagges
ROata act 1 dó total de 3 pontos epresentabb
/4 X

TERMO Na 157.889 de 25 de março de 1964
Requerente: TOYO RAM

EABUSHIKI

KAISHA JAPX0

Privilágio de

Invenção "PROCESSO PARA PRODUZIR POLI g $TERES LINEARES D2 Tge
REPTALATO DE ETILENO"
iláivINDIOAcCEQ

EBEN0 TC 157.506 40 12 de Mago de 1964
Requerentes VEREINIGTE UTERREICUISCHE EISEN-UND -STARINERRO ARTIRNGESE4L
OCHAFT AUTRIA

Vrivi16gio da Invenção "CARRO TRANSPORTADOR DE IÇAMENTO PARA RECIPIENTES
.11341RIVAÇO .DE METAIS"
REIVINDICAÇOE4

3.. Carro transportador

de içamento p ara recipientes de,rofinago.
de metais, p articularmente cadinhos de redUção por sapro, caracterizado

Aor um quadro que pode ser apoiado Abre o solo por meio de dispositivos
de pressão hidráulica e pode ser levantado e abaixado na Pu lg ão aPolUda
Quadr esse em que o chassie rolante com o dispositivo 'de sustenta9ão doa
tinado a abrigar o reolpiante de refinação, 4 g irável em sentido horizoa

Oh processo para produzir um poliester linear de tereftalato deo
atileno, a partir de ácido tereftalico ou um tereftalato de dalquila inn4
rior / e . etileno glicol, o opcionalmente, outros componentes ácidos dou cola
ponentes g lieJlicos cw. condensáveis com eles, em que pelo menos .80% om'moo
los do componente doido do poliester são formados por grupos teroftalailao
e pelo menos 80% em moles do componente gliceucedo mesmo são grupos bico
oxietilenicos, caracterizado parque El efetuando usando cloreto do zinco 01
cloreto de manganes como catalisador para a reação de polloondensagão.
,
Ponto n a 1 do ,total de li pontos aprosentadost
TPRMO Na 182.521 de 31 de agasto de 1966
Requerentèt N. V. PRILIPS , GEOEILAMPENPABRIEREK

DE DESCARGA ETRICA, COM ENCHIMENTO GA.*
SORO, DO TIPO PROVIDO DE PAREDE =ALIO&
NO QUAL PELO MENOS UM EZETROIO AAPIXADO

'hão
Pinalmente, a depositante, reivindica . a prioridade do corresponde
Aedido depositado na Repartição de Patentes da austria, em 27 da aetem
bro ia 1963, sob o n a A 7786/63.
'p ata n a 1 do total da . ,8 pontos apresentados.

H:MANDA

Privildro de invençãoÁ " ADEMEIÇOADENTOS EM OU REXATIVOS à TUBOS

DE /TOEIRA BERMETICA E I PROVA DE VACUO

COM AUXILIO ME PEÇAS DE cERAMICA
REIVINDICAÇOEs
3. . Ap erfeiçoamentos em ou relativo a tubos de•dea
carga eidtrica com enchimento gasoso do tipo provido di parede mo

tdlica, no qual pelo menos um dos eletrodos dafáado . de maneira,
hemdtica e à prova de.vdcuo com auxilio 'de peças do cardado% 0

qual em operação atinge a potenciais de mais

de 1

kV caracterizar

dès pelo fato das 'Peças de cerimica consistirem de diodos anularem)
pianos ligado,/ entre ei de maneira hermdtioa dO vdcuo, Anicamontel

com auxilio de um ou mais anais intermedidrioe, cujo diametrz lati]
dmaior que o da abertura dos discos anu2sres de cortmlea A ffiko
jo . diemetro ex t erno 4 menor que o dos discos . anulares, de modo qUP
co forma um intervalo catre oa discos anulares de caraynica atrovit
no

11 )

20

do qual se obtém uma ampliação da pereurs( isolado sôbre a superfj
cie.
Reivindica-6o 'pricrid ,.de do corrz.ope±-de t,.to pedido ,

TEhHO N e 158.083 de 3 de abril de 19CC4.
Reo,uerente: ESQUADRIAS ?. :d)R g O stA. - srio pAno .
Privil4Jio de Invençgo "ApEkt:SIÇOA:ENTOS

depositado na 2ap;:rtç."2"o do pater..,:;.s da Holanda mm A do sotzm'cre/
de 1965. ob 112 6511568.
Porto s e 1 do 5 pontos -1pre.,7antados.

REIVII\DICAC.UES

1 - Aperfeiçoamentos em janelas, caracterizados por compreenderem

in-

cialmente um grande quadro retangular dé armação. tendo altura aprosimada.

mente dupla com relaçâo 'as usuais, e cujos montantes eu batentes lateraic.
são providos internamente de tres zylas otr trilhos longitudinais de deslij

salbento para Ires fOIhas-corrediss,. sendo as duas mais Interna, uma do vt
dro e outra de tela, e a ultima, com n:erturas vencaianas, ditas f011las ten,
do dimensães iguais-à. metade do espaço interno da armação, e tquipadas na.
turalmente' com dispositivos conjugados ou inde-cndentes de comando para O
seu d)slisamente, com possibilidades da oscu l a em altura desejades'ouais

suar.
Ponto 1 :e. /,do total ef

ponto arresentade3.

FIG,1
2ERM0 NQ 158.045 de 2 de abril

:F I G. 1

19É4-.
Wiequerente: JOHN ANTHONY SKELTON e ANNA GOMES ELTZOP qne tambám tisrce.Atna
dê

TÊM Ne 162.818

m 24

P rivil65io de invanc5o1 "

ANNA GOMES SKELTON HÃO PAULO

SAOAULO
APEI2EIÇOLNENTO5

''.:7:WZI:os A

M/STU-

RADORES E ECHOGENIZADOR2SUPAI/AS

Privilágio de Invenção "NOVOS .OPX,RFE.I0=NTOS EM CALDEIRAS"

MAS,PARA I1ASTIOOS 2

RIRIVINnICA0nE

1 - Novos aperfeiçoamentos em daldàras, do tipo objoto do pedido de
,atente . tarn5 151. 195, caracterisados per compreenJerom uma serpontir.a ou
nn conjunto de tubos montados no interior do corpo do zertdor, formando Um
ámico tubo gerador prOpriamente dito dcc ;sor, tu'co aLiment.ado polo. água proveniente de uma c'.2taramisturadora, o comosta ror uma mistura de
água de r,, tOrno da salda da serpentina e água fresca, dita alimentação seg
do provida peo intermedlo do duns bombas do acianameno contlnuo, Uma vopl,
ranao água do cilindro seParador de água e vapOr', e despejando-a, pelei ' c .Rara misturadora, na entrada do tubo gerador, fbrmando circulação forçada.
na serpentina, e a outra aspirando Lrea tr, câ do tanqUe reserve g. tia, emquantidade dependente das rffeassIdadet a vi-baNtó 'ealetr; e a elUndroseparador estando oqn1,.pado inrorlontento otra Nata 'alrdla de dettertt cont
vntral4N ao sais tOO fresca do que a ___cesn4rta
L4.Oan .¡So dê nwAr.
411£ f.r.sse oonslareda uponas
Mis do água, obril:.ando a

Ponto m52 1 de total de 2. Nratba dvrétCtados.
"44 ib.

3

000000000000000
ObeiNfot,b00,t/b
ObbtnOob00000
0000300000000000
02100.1~2Abótsb

da re ,tam:bro 40 1964

Requerente: CARLO

-&9

-

R2IYINDidACUS

1 Aperfeiçoamentos em ou relativos a m/sturadores
e homogenizadores de matérias rimas para .pli, stieos, saranteritole
por .ecm9reender&a-zsspà,,,11.-,A vánara da leisturaaor 31sr briaamItZ 4a
to, ventoinha em cujo canal é disposta resistencia e14trita u8-

bre tal canal :saraiva ao passattra eIA YIKati .rd/Itts ta 1444wrinr arian
do de depóSito superior, com J'e4sCarga controlada zpar inAstro man.
priado, sendo que no interior A citara 2.1t llomogenização o plaoti.
fic,anto . Pré -a ç;gac-tab : inzoossa.naTmeml. ztormSbrstd. Octoics 'Ag yas-

sagen do ar equezi'do4
5,011to „ta de

2 Imantas Aprovenvradraa,
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TERMO El 162.891 de 24. do oetembro de 1964,
Reverente: .A. 8. D/= com:gr 2rivi16gio do inyen~ APARtHO E PROCESSO PARA REPRODUÇA0 DE 4
MÁGENS PO .MIO PE 28 201000NDUTOR
jaEIVINDICAÇOPS

epargho pqra reproduzir uma imagem luminosa,
saraoverisado poeo fato de compreender um subetrato Condutor; uma
yluralidadth de partfaulae de pd £0to0ondateras . coierindo a e.uPerf£Cle
do dito suDetratoy tua diapositivo destinado . a aplicar uma carga ao
ditas perticulas de ixt sun diepoeitivo-destinado a aplicar uma iate
gem luminosa Go partkcalaa ae. p6 zebre a superffoie do referido aub4.
trato, MAi0 pelo qual ae . partfoulas que recebem lua da citada ima
sem luminosa eaó tornadas condutoras em conaequtno sia do que aXo rem
Inovidan do dito eatotrate deixando lama imagem dg p6 da menoionada

magoa /amimou
Relvinica-st prioridade do oorreopongum pedido, de
peitado ma RepartiçSo de patentes . dos Ratado.: Unidos da Am6rioa do
Ikra, - ta 19 demove:atro de 1963, sob 11.2 324.629,
ton't2_ jia ae pOntos ai).reaantadose,

re g componentes da dobradiça serem dotadas, cada qual, e em seu lateral tertio.
e externo, de um recorte central, com uma orelha interna repuxada, conjunto/
te I
tate completado por u t a mola laminar e arqueada; disposta transversalmen
dobradiça, ao nível de seus recortes laterais medianos, e tendo as extremida
es dobradas para dentro, formando pequenao linguetas encaixáveis e ancora./
-7as nas orelhas repuxadas daquela.
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados.
.0
1

FIG. 1
TARRO Ne 1634367 de 13 de outubro de. 1964
Requerente: RHELLMAR EMBALAGEM MODERNA 8/A x.= SIO PAULO
Privi16gio de Invengo: sAPERFEIÇOAMENTOS NA PABRICAÇA0 DEMOS EM 23P/BAIM
pEiuNDIcAchEs
. Aperfeiçoamentos ta rabricagh

de tubos em espira/4

em:Postos de uma pluralidade de tiras de materiais diversos, caracterizado:O'
pelo fato de dobrar as Urdas das tiras, na preporOlo que ir necessária, de
modo que á borda da tira seguinte cole obre alerte aedo: dobrada OUVIU&
da.

Ponto se 1 do total de 4. pontos apresentadoSe

CREMO 22 42.998. do 29 de sateMbro '&ei 1984e.
Requerentes OEDAEMIXO SIASSI
Wrivi3.4aiO . do InvenoZo: Hánn yziçoAamos Em nom conoo
PEIVINDIOAQUEd.

Aparfeigeamenton em rOlha corta, earaoterizado pato Gato
Supernal°
superior da mesmaeataciproviat'oarebaixoa e sai*
age na
lindas anularas limitadas eiternamente perua auloo que se prolonga.
Madialmente an dois rumos paralelos atingindo o restante da r8à2,141
alusivo a saiu carregada.
Imoto na 1 do total de 2 pontos ap;080ntadoa
1.

Z

esmo 160,/01 de e de julho 8819 64 .
Requerente: AEMEGESUISCHAEM 2211 'VOE MOE I DORES 21812111ERICS
tiaÇA.
CONCASI AG.,
INSIARAQZ0
DB 281,1DIgQ DE RASTRO 1*
Yrivillgio de inVengt'oa 9
REIVIU DICAC OEA

/ista1ag go ae C.:adiça° do . /astes, 'wovida dam
1n
drma curvar montada amaaalatanoa o suscetível da osoilaggo ao 29
arco, fOrma mig a esfriada por um agente de esfriamento, ota
racrerisado pelo Tato de que, pelo menos, uma das oanalimagtes para
o encaminhamento do um agente do tratamento se mota prevista tare.
go de um

tarida alavanca.
psdidol8i
Reivindica-a e prioridade dwoorrespondento
ulho
de 3.961
puitado na RepartiçEo da patentes do Culça as 12 de
oe
respeotivamonte.
mag
e em, 15 de adieto am 1963 sob n2s, O 7250
Tonto 212 1 de 9 pontos apresentados.
eAamo 112 163.268 de 8 de outubro de .1984
Requerente: .11ASZ& CIA /alam a Ráo PAULO
ftjvilágio de Invençáo: WERFEIÇOAMENWOd 2ti ESTUO MA :8W SIMILiR82*
1EIVIi4D1cAODE4

Aperfeiçoamentos em estkos para jau e sial1arani
base e
tampa da caixa o' u estOáo prOpriamente dito, e formada a, partir do usual par
lepequenas e delgadas placas retangulares, con;m: dos laterais maiorsa pro.
Vido dos usuais roletas alternadamente encaixáveis, e receptores do pino
GO de MUI:lago, caracterizados pelo fato de as referida3 placas retke:guis
,
.
Compreendendo essencialmente 'uma nova dobradiça pare; á articulaçio dá

rit.n12:0 OnCAL
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AHI de

1)r,

;c g vsatiCa, dito processo sendo'caracteriado p d/o fato de compreen..,
2EBMO V o 178436 de h de abril de 1966 .
Requerente. RUDOLPHO BENJAMIN OTTO. e ALEXANDRE DIAS YURO JIVANKBaHA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO 2m E REFERENTE á. ReAULAW HORI
VZWAL DO CABFWS DE geiumus VIRADEIRAS DE CHAPA"
4.124On2
W. "APERFEIÇOAME1T 0 03 , E M REFERENTE á BEGULAGEM HORIZONTAL DO CABEQS
TO DE MÁQUINAS VIRADE1RAS DE CHAPA", compreendendo ' a sincronização de .
mevimentos.entre Os parafusos de controle de recód e avanço do cabeçote
e caracterizado pelo fato de ambos os jarafusos serem ,,rovide de pi.
ahão denteado acoplados à uma corrente que os dolidárisa quanto aos mo.
vimenton;
Ponto n a 1 do total de. 5 pontos apresentados.

e

der os etnpas de P prover uma superffcie sem rim para definir uma P a r .
çâo de configuração transversal do produto; mover a "suPerr cie ab•laago
se uma trajetOria sem fim; localizar um oriffeio de extrusão adjacente.

'traj e tOria da. superfície móvel; transferir material de revestimento,.
em estado plÁstico, do orificio de extruAo "oara eepositar uma camada .
le material do'revestimento . sabre a superrJ:c10 rAvel, camada esta que.
1.1—forma. da por.pressãe para um determinado lar , vra, espessura e conflgm.
ração, controlando-se a distancia *entre o orifício de extrusão e a su,e

perfície mover material em fio que ti mais estreito do que a catik
da ao longo de outra trajetoria tendo uma porção adjacente trajetárit
'da superfície móvel; controlar a distancia da supordcle movei do material em fio, de modo a p5r um lado do material em fio lateralmente ene
engajamento de pressão Com à camada de mataria/ de revestimento, em ee.
tado ploistico, de um dispositivo apliCador adicional para uM outro lede
do material em fios, sob pressão e de maneira a depositar, sare o mata
rial em fios, o.material de revestimento, em uma camada de espessura, otl
configuraçãe predeterminadas ode uma largura maior do que a do matorit,
01 em fios, para Prover um produto composto incluindo material de revejo
Umente de configuração de seção transversal predeterminada, tendo DA19
completamente embutido o material em fios.
À requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depk:
Ditado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Am6rioti em 13 oa
abril de 1965, sob n a 449.386.
Ponto n a 1 do total de 17 pontos apresentador
FIG.1
to

a.
(30

TERMO po 178.711 de 14 de abril de 1966
'Requerent e: SEALED POWER CORPORATION "- Raia.
Pgivilógi e de Invençã o fi ESPAÇADOR DILATADOR"

Vol-Úggaça‘k

forma de um anel eireunforencialmen1 Um eaPaÇadorellatador na
te não compreesfvel, adaptado para ser Usado com um trilhe em uma reina
ra de anel de pistão, caracterizad o pelo fato de incluir argaee paia

Na

posição axial em relação as eueol.
porta4 o . trilbo em uma predeterminada
orgãoa para !lecionar radialmoa
•41
:deles axiais limitadoras da ranhura,

e ;mira fera sábre.
te dito anel para aplicar fOrças que atuam radialment
referido trilho.
À requerente reivindica a prioridade do correspondente

pedido 60ft

altado na Repartição de Patentes doe Soltados Unidos da America em i4 de
•ril de 1965, se b o n a 448.059.
Ponto n 9 1 do total de 39 pontes apresentado.,
79'

19 de sibril 45 1964
' amor MIegumai“ irr"ViCUR amua com
MAMO TN 104694 45

"tivilleio

Immik, ~HO 1 MIMO ~à ~BUA UM

man isigeno ag io a

aba°

COA

FITA 35110.155r

~CU.
Yeanuraturar
-um produto:, ~at a tranCseo. erri roT
'
pnesoao
da
â a tbi

kemetzt~ tomi

5

wie

tomagiO
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TERMO N a 178.763 de 15 de . :abrit de 196,

Requerente: IRVIN EARL NUTTER e DALE EDWARD /RITTER ...
Frivilágio de Invençao "UNIDADá DE PRATOS OU BANDEJAS PRÉ-biONTADAD.at,'
TA/á 1 INSTALAÇÃO:EM UMA TORRE PARA CONTACTO ENTRE FLUIDOS"
RuvIlmicacoNs
..
1 . Unidade de pratos ou bandejas prÉ-montadas, adaptada D. instala
gh,em uma tOrre para contato entro fluidos, caracterizada por emprega
der: uma pluralidade de pratos ou bandejas de .'contato, dotadas de aberm
turas para os fluidos; tendo cada bandeja uma parte de borda perifárielit
doai define ui rebaixo anelar que se estende* circunferencialmente; zaa'
Los para Suporta de !amar destacável as ditai baxidejas, espaçadas uma&
taelma das -outras, no sentido . de immarem um conjunto unitário, por‘m sé,
parfivol, que Inclui membros para suportar as bandejas, os quais se as s
tendem no sentido transversal atiav4s.de cada limadas mesmas; membros m
dietanciadcres, existentes pelos ditos membros de sisporte, e destinado&
al Meterei as bandejas adjacentes espaçadas unha acima da outra; meios pjek
Mangar de forma destacável as. bandejas e os membros de suporte em suo
fia posigtes relativas de montagem; e um anel resiliente, capaz de expea
alo radial, montado dentro do referido rebaixo anelar, cujo anel apre a
55nta, tornada em 5124 periferia, uma folga destinada' a 'acomodar o cem .
atvinanteradial dentro do rebaixo anelar, entre o seu estado contraído
durante a Instalação da unidade de bandejas pr4-montadas na.dita t5rre$
e um estado de expansão radial, para alinhamento lateral e para ~aças
da parte de borda perifivica de cáda bandeja do conjunto unitário em rg
lação dita tOrra, mediante o que a aludida folga passa a delimitar
sarna passagem para 08 Iluldcs, e qual se @atoado catre a eludida pegti '
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de borda periferi% o a tórCe.eM questh,
• Ponto na l'do total de 4 pontos aprosentan0Ds

rue gerais dá-dados que interconectam dito registros, uma unidade 4rjt.
metiOas sensivel a alguns de ditos registros, um sistema de contrólO'd0
armazenamento do leitura semento, para controlar o fluxo de . dados entre
ditos.registres ' e dita• unidade s aritica em. um modo Substitutao de em
cação., um circuito de armazenamento conectado a pelo menos uma de ditas
barras ' gerais de dados, um programa de onjetivo hão natural armazenado
ém dito circuito de armazenamento, e uma pluralidade de 'tabelas de convoraão armazenadas em dito circuito de armazenamento pelo que dito programo objetivo nkanatura1 4 executado por dito sistema de'contróle com
çoferencia a ditas tabelas de conVerSãõ.
.peiviádieo,se a.prioridade do correspond4nte pedido depositado naliepartiçãO de Patentes dou Estados Unidos da.America em 10 de maio de .
3A)65 sob 0:n o 454.325.
Ponte.n a 1 de total de 7 pontos apresentados.
.
,
.
•

.FIG.1
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uERHO N 5 178.842 de 19 de abril de '1966
Requerentes , xnRcix coRPoRATIox - E.U.A.
Privilegio de Invenção "APARELHO E PROCESSO oB . PoniggIO

21eame

MIVINDICACHES.
1 . Aparelho e processo de formação de imagem, 20tbss'Obbeitetà20
caracterizado dito aparelho por compreender um pr iM e iro . olotiod00 Ai%
mente transparente, adaptado para sustentar' uma fina CaMaft, &Item ange

TERMO N° 3.79.038 de 27 de abril de 1966
Dequerentes XUEOTA TEKKO DO BRASIL . INDUSTRIA E COMÊROIO LTDA.- EIC
.PAULO
•

pensão de forMação de Imagem, um segundo eletrodo, melo pare ummy

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM MICRO-TRATORES PARA A FORMA.
PÇO po CAMALHÃO NA PLANTÃO° DO FUMO"

'to segundo eletrodo a uma suspensão de Image,: em dito primeiro eletrotte
sendo dito meio de condição Odaptado paia levar progressivamente dito o;
segundo eletrodo para contato com dita .suspenso, manter lima pende bis
a,de
dito eletrodo em dito contato e então desenrolar sue entraMidade de
•

•

1 . Aperreiçoamontos em micro-tratores para a fonação do damalhif"
na plantação de fumo", caracterizados pelo f...to de - compreender um tan e

puxamento de suspensão, meio para expor aquela porção de dita °espoado
sob dito eletrodO de contato â tóda a armação de uma lasseis a aeP Pop%

que cio adubo montado na parte superior da caixa de engre ndiens.do Micra
-Trator acionado polo eixo da roda atravds das . engrenagens e correnteisil.

duzida com radiaçio eletromagnetica actfnica o meio para aplicam me ORR
po eletrico atraves de dita suspensão durante dita ekposig ge por melo c3

um cano condutor de adubo disposto na extremidade inferior do.mesmo, ç
na parte dianteira do centro das enxadas rotativas curvadas, cujos 11,..ca

de que:uMa imagem de alta qualidade 4 rapidamente produzida SE gta !gê

esquerdo e direito estão voltados para dentro; um formador de camalhão.
com sarda de terra em forma de trapezio,.de a forma de camalhão da pis%

meiro-eletrodo.
A requerente reivindico a prioridade do correspondente peado doik

taçãb do fuma o que d disposto na parte traseira das enxadas rotativasuma roda traseira dupla colocada na parte traseira do dito formador de.

sltado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos én Ambical, em 5 de
maio de 1965, eob n 5 452.651.

Camalhão, e dois marcadores de linha-estendidos para os lados esquerdo
e direito do micro-Trator, por dOlsbraços-de cano de forro o suspensospor correntes.

Ponto n5 1 do total de 9. pontoo apresentadeae

(23

,

24 --

Ponto n ía 1 do total, de 2 pontos apimsentadoss

—

1211)40 no 178.951 de 25 de 0)2, 4 do 1560
Requerente. iNTERNATIONAL MINES HACBIN28 CO113ASNONcSdb2b
Privilegio de Invenção "SISTEMA DE PROCESSA21MM DE DOW
RIMIRIA9311.
i l.. Sistema de p rocessamento de dados, eareinteriElblOMMOWEEn
Compreender uma pluralidade de reilst..?os de com ponentes fideoco O
Dluralidade ' de :0212tros de somente@ Jffidelea_ne~92a1~
•

1

11):;',R/C O d
r -,.`!AL

Tc':'xçc4c;;Az

(Seção)

RRRUu Wi 179.129 do 29 de cbr5. Co 19,13

TERNO Na 177.953 da 17 do Mano de 1966

áequarentet ÓENERAL ELECTRWCWANro

?voarentes No Iro PHTLIPSIGLDEILAMPENFABRIEKEIToSOUtDâ

,'Privilegio de Invenção !'APERFEIÇOAMNTO
-ccp

CAPÁCYTOR

Privilegio de .14venOão "APERFEIÇOAMENTOS 2O1QT RELAfiO3 COMIRSORUL,

6=0 1111651co..

DE COOU,
AE [INDICACUso

RETWODICACiegá

o Áp orfoiçoamento'em capacitor de Oxido médico saco, compreon
Wend0 um eletrodo de base metal o f etTicamonto condutor tendo uma camade

1 . Aperfeiçoamentos em oU relativos a conversores do cedisos de,r;sn
nados a fazer a converoão de-ma serio de ihpuIsos bivalentes que. eir

.21oletrica de' Oxido formada ansdicamento ;Aro o mesme, um contra-eleo
etred0 oletricamente condutor 4epoà.tado sebro dita canada diel
j trica, O

decorrencia de miam presença ou ausencias caracterizam um sinal i.nformag
vo e coincidem com uma serie de impulsos cronometria° aguldintanteç ex

Um lido terminal afinio !. dito contra-eletrodo, car acterizado por'uma..
banda ou cinta interposta da material resinoso não «condutor elj trico o
3ntre dita camada dieletrica o dito c ontra-eletrodo, dita banda inter o
posta:sendo localizada por baixo da área de dito contra-eletrodo onde o

tuna s4rie de impulsos trivalentes, Ousas componentes do espectro são or,

primidas no espectro de impulsos, caracterizados polo fato de comprooroo
der um dispositivo de transformação de impulsos seguido por Uma ràdC 0
dotada de característica de frequencia semelhante àdo dispositiva de CO3
binação linear, ao qual os impulsoo sà0 aplicados diretamente os tombem

dito lide e afixatio.

atraves de uma redo de retardaMento dotada de período de retardamento

Yinalmente a requereoto oeivin&lca a prioridade do correspondente.
Dedido dep ositado na RepartlçSo de P atente° dos E
stados Unidos da Arojrj,
@0
. , do Norte, em-3 dee moio do 1965, sob n e 452.839

C,

longo que um período de impulso e corres p ondentoa um multipla

mais

período do Impulso cronometrfco, proporcionándo o transformador do impai

Ponto n a 1 do total dd 5 pontos. apresontadoso

sos precedente os im p ulsos de saída formados pela combfraaçãO.dalD6duloo
2 dos impulsos de entrada ao conversora de c j digo e os Impulsos do Barde, •
do transformador do impulsos que foram retardados de uri Ospage do tempo
igual ao retardamento.da re' de retardadora, na vede qMO co sOou2 .0,0 Uso
positivo de transfOrmação de impulsos
A requerente reivindica a prioridade do correspbndente pedido aeng
iltado na . Repartição de Patentes da Nol anda, em 20

(

de marga de 1965s sú

0 - n2 6503570.

Ponto n a 1 do total de7,pOnt00 apresentados°
e
7
3
.9 56

o

ERMO N a' 179150 de . 29 de abril de 1966
no qfflo;ente: áPERRY RAND CORPORATION - N.U,4.

a

*IV:J.4'cl° de Invenção o eizeuLAbens ucTaO::Iczz"
.Pmur7M7aA01.:5

tu dispoSitigo de contrâc de vírgula destoa/ para

calculadora
Obtrnicos que prop orcionam sincronizmoÈo da im
p ressão da virgula doei
'nal c aracterizado por cOmproondor diap
ositivos do impreJsZo para iMpiz
Uaira e lotricamente sObro material olo tro. octor:vel do re
g istro, „incluindo
'31ma cnbega.de impresião atravdc .
do reforido matorial do registro Oin umlovimonto continuo d de maneira altcrnédp, dispositivos detectores para
2 geração de'un sinal el jt.rico ri rospost'a a dotocção
dos ditos disposÂ
'avos detectores para a geraçãO de no, cl:nal elj
trico ou res p osta a'dete
egao dos ditos disp ositivos de i npr:c osao'cm U=C
p ociçSo pre-selécionada
O dispositivos de ajustagem para a ajustagem do ditos dis piositivos de«
(,:xictores para selecionar a posigé dos referido ispoOltivOs de improg.
a0 na qual o dito sinal el j trico devo ser .gerado.
requerente . reivindica'a p rioridade do corroop
ondente pedido depg
atado na Repartição de P atenteo dos Estbdoc Unidos

ar,il de 1965, sob n a 452.218.
NntO n 2 1 do total de 22 pontoe éprosontadós.
256

da America em 30 de

a,

TERMO NO 178.136 de 24 de março do 1966
Requerente.INVESTIERUNGSANSTALT IDEAL . LIECHTENSTEIN o
Privilj jio do InvengSo "PORCA ROSCADA PARAS. Ming° DE TUBOS BOS AOTOY'á
DAÇO"
BP.Tv7NISTWeRN

2. - Porca roscsda, prOpria para catabelocev a J un ehop Zej taluwidaLS
ç g o, entro as e):tromidadOS

de dolo tubos mutuomento enc aixados) eia Otte‘o
uma rGsca externa, caracterizada polo fato do a Cl
mencionada porca apresentar um' anel provido com rasca não contfnuas sers
do que a parto do anel não munida com rasca se acha firmemente ligadQ,
com um anal interno que se estendo na direção da roca, anel interno é'n
se construido o disposto do ta/ Modo que, co ar aparafusada a porca.ce
o tr'his ezterno possui

roscada, soja enchavetado entre ar oratremidados dos dOis teOS de tal
maneira que rosul:to uma junção firme o horm j tica doa tubos)

co

Finalmente, a deposáanto reivindica a prioridade do corrospendent4
Adido depositado na Repartição do Patonton da Euiga, 014 2d de maio de.
1965, sob o na 7396/650
Ponto na l'do total de 6

palitos apresentado,

Fig, g .
a'
TERMO Na 178.205 de 25 do março de 1966
Requerento: ASAHI KASEI KOGY0 KA&SHIKI KAISTrA - 3AP/a
Privilegio de Invenção "COMPOSIÇãO DE BORRACHA Az PoLIBUTADIWOu
REIviNmicAeOms

1 - Una composição . de borracha de p olibutadieno,

tendo processaSno

/idade melhorado, caracterizada pelo fato'de'compreendor de 80 a 99%)
peso, do 'borracha de polibutadiono tendo 20 a 50.' de eis 44-estrOturao
o menos 'de 40i" . de 1,2 estrUturs, e 1 a 20%, e0 P3so de

um 1201£0P0 Geo
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MIMO Wo 179:552 do 51 do março do 19È.6

lecionadti ao rum, eupl g'tltdo RollibMelsolfmoTp de alrt.olo21nn, tbhdo

Requerente; GRAY TOOL COMPANY - E.U.A.

um peso molecular de 200 a 5000 o a fOrmula geral;

Privilhio

de Invenção "VÁLVULA DZ GAVETO
-112.12.M.Ç.tin
RP

,

c

1 . Válvula de gaVeta, caracterizada p010 fato do compreohden um

corpo, sendo o referido corpo provido de uma passagem do fluxo atrav4s.
dele, uma armara receptora de gaveta no referido corpo interceptando e
(4na qual 11 O R .' são selecionados dO. grup0 consistindo de radleias alqUl
tendo menos de 6 átomos de carbono e radicais aril tendo menos de 7 átd
Mos de carbono, ou um de R ou R , pode ser um átomo de bidroge.nio), copo

referida passagem intermediáriamente ás suas extremidades o transversa,
ao alio goodtrito longitudinal da referida passagem; dois recessos ang

11mero da dita alfa olefina ou uma- mistura dos mesmosp
A requerente reivindica a 'pribridade do correspondente pedido dbpo

uma junção da _referida passagem() do referido corpo; uma sede anulo, da
Válvula recebida em cada um dos referidos recessos; uma abertUra atra ma
ves o referido corpo dentro da referida ce' mara nan extremi
dade da cUil,
ra; uma gaveta que inclui um par de placas de gavetas oposta a recebida
na referida cámara . atraveS a referida abertUra e es p açadas urna da outra
na direção do eixd geometria° longitudinal da referida passagem; melo@
expansores de gaveta que incluem um par de pernas alongadad pendentes ao

pitado na Repartição de P atentes do Japão em 25 de março de 1965,,sob.
• n u 16.955/65.
Ponto n u 1 do'total de 5 pontos apresentados.
SERMO N'cl 178.405 de 1 0 de abril de 1966
Requerente. ¡MENTI() AKTIENGESELLSCRAFT - SUIÇA
Privilegio de Invenção 'uDISPOSITIVO PARA A OBTENÇXO DE PARTIDA LIV44 04
SOLAVANCO DE UM .ACIONAMENTO ELETRIc0 cOMPREIO'RECAMICO
REIvINDICACCES.

s
1 - Dispositivo para a obtenção de uma partida livre de solalranbode um acionamento com freiPmecÊnico, onde antes. da suspensão do freiomecânico o mesmo á aliviado, por um momento de torção efetuado por um motor de acionamento, caracterizado pelo fato de o aparelho 'apresentai'ursa ipstalação de medição de carga'que mede.a carga nacabina eievadora.
ina etapas rogulaveis e, a qual, com:c-freio de parada fechado, transfere as grandezas elátricas correspondentes as escalas de carga em função
como valor teórico a uma, por si conhecida, instalção ajustadora de momento de torção Para o motor acionador..
requerente reivindica a prioridade, do correspondente pedido dou'
oitado na RepartiçãO ' de patentes da Sufça em l g do abril de 1965. sob o
n 1461;3/65:

Ponto n u 1 do total de 3 pontos apresentados

lares no referido corpo, circundando cada um deles circunforencialmente

dentre da rewerida cámara, ursa adjacente o entro cada uMo. das Placas',0
de gaveta opostas adjacente . às bordas laterais de Cada placa d:egaVa:t:
uma cunha alargada descendentemente em cada uma das referidas pernas
longadas adjacentes à sua extensão inferior; uma passagem de I'luxo ato'
vés da refcráda gaveta; meios para mover a referida gaveta transvorsoz,
mente à referida passagem de fluxo no corpo para alinhar seletivanentse
n pass a gem de fluxo do corpo e da gaveta numa primeira posição da game
ta.e para fechar a passagem de fluxo no corpo em uma segunda posição da
gaveta-, maios na 'gavetaengatando deslizantemente cada Uma das referidaq
pernas, os 6/imos meios mencionados engatando as referidas cunhas quRDS
do a referida gaveta 6 movida nu referida primeira posição para a rente
rida segunda posição forando assim as referidas placas do gaveta A a w
fastar-se uma da outrá . e engatar vedantementa com as referidas dedos,
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido de positado na Repartição do Patentes dos E stadoa Unidos da Aralrj,

ca do Norte, em. 24 de mai° de 1965,sob n g 458.190
Pontn n ul do total de 18 pontos apresentados.
—
r--/ze
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NAHS
LEu n.' 5 441 DE 28

tql) )E 1968

i:'4?senho da Bandeira Nacional, em chrea
Desenho modular da Bandeira Nacionai
— Tabela de Correspundencus$ das Estria' Estadoo

3

Hino Nacional
=== Parte para mane
Partitura para orquestra,

t MnfrittP

.= Partitura para orquestra a

gin g es Matai'

,=== Música para Banda
Poe

rzi

G, Desenho das Armas Nacionais. ein cAres
ep

liesenh,• das Convenções Heralcia‘em cid@ Ar ao Nado 6*
t-,71

Lkesenho do Sai, Nacional&

DIVULGAÇÃO N0° R.050

IPRECO8 Cr$ 48

VENDA
Na Guan buis
Seção de vendam: v. Rodrigueo Abres, $
Agêscflz h Ministêtrio da Fazendp
Atendepac a pechid,sia pelo Serviço de
nC

embôdao Pooes11

!amiba

Na Sede do' DIN

~w,7greac:u
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