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REVDSTA DA PROPRilEDAD,
dNDUSTROAL,

N9 638.020 * - Ferci - Ferel ProExpediente de 15 de abril de 1971 paganda
S. A. - cl. 8 - (Indeferido em face do R. 269.507 em vigor
Notificação
até 26-3-71,' marca Ferci, de terceiro,
na cl. 8, para o mesmo artigo)
•
Depois de decorrido á prazo de 60
N9
646.909
Karibê
Karibê
dias, a partir da presente data para
recurso ou impugnação se nenhum S. A. Ind. e • Com - el. 8. (A prointerssacio do mesmo se valer ficam teção reivindicado não tem relação
notificados os requerentes abaixo men- com a atividade da requerente. Incionados para comparecerem a êste defiro o pedido de registro).
N9 646.919 - Karibê - Karibê
Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final, dentro do S. A. Ind. e Com. - el. 21..- (A,
proteção
reivindicado não tem relaprazo de 60 dias, contados da data
em que tiver expirado aquêle prazo, ção com á atividade da requerente.
Indefiro o pedido de registro).
de recurso.
N9 689.797 - Molaflex - Fada FáMarcas Deferidas
brica de Arames e Derivados de Arames Ltda. - ci. 21. -- (IndeferiN• 6-16 805 - Miralux - Luminosos do era foce do art. '76, n9 16, do
IVIiralux Ltda. - cl. a. - (Registre- CPI).
N 9 698.384 - Comercial - Auto
8e1. 563.306 - Hercules - Artefatos Posto Comerciai Ltda. - els. 47. )lercule.s S. A. Ind. e Com. - classe (Indeferido em face do art. 76, nú16. - (Registre-se com os exempla- meros 2 e 5, do CPI).
res de fls. 10-13).
N9 422.280 - Festival de Modas
N9 052.544 - Vel-Lastic Cia. Nacional de Veludos - cl. 31. - (Re- - Dedal de Platina S. A. Inds.
Reunidas
F. Matarazzo - classes 23.
gistre-se .
32, .33 e 36. - (Indeferido em face
N9 653 190 - Grajau - Modas do R. 268.947. Festival de Modas Grajau Ltda. - cl. 36. (Registre- cl. 32).
se com os exemplares de fls. 10-12 e
N9 453.698 - Ahi - Sylvio de Anexclusão de macacão e calçados de drade Bastos - cl. 42. (Indeferitôda eapécie).
do em face do R. 252.935 - TAI ci. 42).
Marcas Indeferidas
N9 530.231 - Mundo Ntivo - Be.;
neficiadora Mundo Nõvo Ltda. N9 563.928 - Lübarsa - Lubarsa el. 38. - (Indeferido em. face do
Lubrificantes Bardahl S. A. - cl. 8. R. 407.098
Nôvo Mundo -- na
- A proteção reivindicado não tem cl. 38).
•
relação com a atividade da requeren- . N9 540.716 - Emblemática - Late. Indefiro o pedido, de registro).
nifício
S. A. - clasN9 541.899 - Top 011 For Valvue se 25., Sulriograndense
- (A proteção 'reivindicado;
Upper Cilinder Lubrication - Bar- não
tem relação com a . atividade do
dahl Manufacturing Corporation - requerente.
Indefiro o pedido de re47. - (Indeferida em face do gistro).
art. 76, números 2 e 5, do CPI).
N9 545.853 - Universal - Elétrica
N9 541.909 - Top 011 - Bardahl
IVIanufacturing Corporation - cl. 17. Universal Ltda. - cl. 38. - (In- (Indeferido em face do art. 76, deferido em face do R. 378.907 Universal - Na cl. 38).
números 2 e 5, do CPI). *
N9 563.476 - New° Mundo - BanN9 542.028 - Top, Oil - Bardahl co Nelvo Mundo S. A. - cl. 38. IVIanufacturing Corporation - cl. • 17. (A proteção reivindicado não tem re- (Indeferido em face do *alei, 76, lação com a atividade do requerente:
números 2 e 5, do CPI).
Indefiro o pedido de registro).
N9 542.037 Diesel Top OH - BarN9 576.215 - Guanabara Indusdahl Manufacturing Corporation - trial - Aurele Serban - cl. 32. 01. 47 - (Indeferido em face do ar- (Indeferido em face- do R. 408.835 tigo '7(3 números 2 e 5 do CPI).
Guanabara Industrial - na cl. 32).
N9 542 039 - Top 011 - Bardahl
N9 585.867 - 2-2°- Sabores do
Manufacturing Corporation - classe
47, - (Indeferido em face do artigo Brasil S. A. Ind. e Com. - el. 42.
(Indeferido de acôrdo com o ar76, nú.'n"rcs 2 e 5, do CPI).
76, n9 2, do CPI).
N9 a46.803 - Top Diesel - Bar- tigo
N9
585.868 - 2-2 - Sabores do
dahl lanufacturing Corporation - Brasil
A. - Ind. e Com - clascl. '47. - (Indeferido em face do ar- se 42. - S.
(Indeferido de actircio com
tigo 7(3 números 2 e 5, do CPI).
N 9.02. S0 - Super Test - Super o art. 76, n9 2, do CPI).
Test
A. Ind. e Com. - cl. 6.
N9 594.469 - 'De Dia ou de Noit.•
- (T. ''feridoem face do art. 76. - Drogaria Araújo Ltda. números 2, 5 e 14, do CPI).
2 - 3 - 33 - 48, - (Indeferido.

de acôrdo com o art. 95, n9 2, do
CPI).
N9 608.472 - AFP - Aços Finos
Piratini S. A. - classes 1 - 2 - 3
-4-5-6-7-8-11-15
- 21 - 32 - 47 - 50. - (Inferido de acôrdo com o art. 95, n 9 6,
combinado com o art. 76, n9 2, do
CPI).
N9 628.597 - A Brasileira - Del
Nero & Cia. Ltda. - el. 42. , (Indeferido de acôrdo com o art. 76
n9 5, do CPI).
N9 634.225 - Minerim - Irmãos
Zaga & Cia. Ltda. - cl. 43. - Indeferido em face dos Registros números 315965 e 342.747 - Mineirlnho - el. 43).
N 9 636.114 - Sivel - Sivel Soc.
Imobiliária de Vendas e Empreendimentos Ltda.. - cl. 25 - lIndeferido em face do R. 305.585 - Civil,
na el. 2).
N9 644.330 - • Kiper - S. A. Brasileira de Tabacos Industrializados
Sabrati - el. 44. - (Indeferido em
face dos Registros números 252.831
e 283.733 - Clipper, na el. 44).
N9 644.894 - Emblemática - Pucci
S. A. Artefatos de Borracha - classe 41. - (A proteção reivindicado
ção reivindicado não tem relação com
a atividade do requerente. Indefiro
o pedido de registro).
N9 646.237 - Wall
Wali Publicidade Ltda. cl.' 32. - (A proteção reivindicado não tem com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro).
N9 646.925 - Karibê - •Karibe
S A. Ind. e Com - el. 32. - (A
proteção reivindicado não tem relação com a atividade do requerente.
Indefiro o pedido de registro).
N9 648.259 - Bom Dia - Emprè.sa
Indl. Garcia S. A. - cl. 32. - (A
protecão reivindicado não tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro).
N9 652.106 - Record - E. J. Regert & Ciá. Ltda. - el. 41. - (Indeferido em face do Registros 'números 314.339. para café, prorrogado
até 1970. R. 282.210. para farinha de
triga e 279.951, para ba l as e bom.
bens) .
N9 670.298 - Elge - Elge S. A.
Administração e Participações classe 38. - (A proteção reivindicado não tem relacâo com a atividade
do requerente, Indefiro o pedido de
eaistro) .
N9 671.731 - • Santacoaatancia Tecelagem Santa Constância S. A.
el. 38. - A proteção reivia'"^-ia
não tem relação com a atividade ca
reouerente. Indefiro o pedido de "eraaro.
N° 475.283 - Bola Mágira - -z.""aan
12 A. (Inds. galimenticias, - el. 32.

- Indefiro o opedido de registro requerido.
N9 675.406 • - Guaraná Maués rCildioar. utaria Pará Ltda. - cl. 41.
Inderiro o pedido de registro regueN9 683.401 - Kibon - Kibon S.A.
(Inds. Alimentícias - cl. 32. - Ino
defiro o pedido de registro requerido.
IV 683.622 - Tangarás - Mattos
R.; Cia. - el.42. - Indeferido em
face do R. . 398.280 - Angora - classe 42.
N9 687.767 - Aresta - Emprèsa
Técnica Construtora Aresta Ltda.
- el. 25. - A proteção reivindicado
não tem relação com a atividade do
requerente. Indefiro o pedido do reaistro requerido.
N9 689.371 - Teresópoiis - Teve.
sópolis Turismo $nd. e Com. Ltda.
- cl. 38. - Indefiro em face cio
art. 76 n9 5 do CPI.
N9 693.682 , - Unifranck -t Unifranek Lebensmittelwerke GMBH -.
el. 41. - Indeferido em face do R.
n9 404.407 - Franky - el. 41.
N9 697.135 - Transcairo - Transcairo Transportes e Representações
Ltda. - cl. 38. - Indefiro o pedido
de registro requerido.
N9 699.821 - Temnerit - inds.
Reunidas Vidrobrás Ltda. - cl. 15.
- A p roteção reivindicada não tem
relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.
N9 727.832 - Romano - Planofa.
teia Paulista S. A. - el. 9. - Indeferida, face ao art. 76, n9 5, do
CPI. •
N9 540.330 - Corder - Rep rescntacões Corder Ltda. - el. 36. - indeferido em face do R. 408.978. da
28-12-70 - marca Corder para os
mesmos artigos na cl. 36, de terceiro.
N9 671.240 - Tricostyl - Ind. de
Modas Tricostyl Ltda. - el. 23. A proteção reivindicad anão teto relação
com a atividade do "equerente.
T1 'ç;,.,
p^dido de registro.
N9 672.199 - Anjo - Lanifício
Kurashiki do Brasil S.. A. - cl. 31.
- A p roteção reivindicado não 1(;ni
relação com a •atividade do seque.
rente. Indefiro o pedido de re gistro
N9 673.939 - Torman - Ara na..
qual. ° de Jesus - cl. 36. - A pioterão rei v i.ndicada não tem rehalo
n om a atividade do requerente. fil..
defirn n Medido de registro.
TV 679.565 - A - São Paulo Ninar,-atas S. A. - cl. 11. - A protarar, r^ ivird l eacla. não t a m relaa'in
e om a atividade do requar-nle. Innedido de registro.
N9 (laa . 8"a - FI - Fi aã
"a
S. A,
e1. 12. - A p raNa.;-ai leiv i nclacacia não tem relaaa Paul tt
g tivid , cle do requerente. Indeliro o
ae dida de registro.
-,‘10 Ann .84 1 - Inr10" 9, a
r ear• a i ndiana S. A. - el. 12. - A prole.
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8-'1 datilografados diretamente, em
opinam oA maça° Od MEDAÇÃO
espaço dois, em papel acetinado C04[120 oc> seuveço ou PUOLVI3AÇ6ED
aperganzinhado, medindo 22x33
• FLORIMO GUIMARALS
ceptímetros, sem emendaié ou ia- Jo S b DL ALMEIDA CARNÉIRO
:uras que dificultem a 6uck cora:-ireensào, em especial quando conED)CÁRIJO OFOCIAL
Curem tabelas'
SEÇÃO lu
Serão admitidas copias em tinta
escaçClo do pua:Met.:g /zoo do ottpodionto onoponoomonto
9rêta 9 indelével, á critério . do
Wootawnot 00 Propriodado traduotrUzu do OCO otôr0o
N.
dm' 1. 7,45ot:rio e do Corn6roSo
pertinentes
reclamações
8) As
loorecom eco oficineo ea 0w/erten-imo
ImPreriGe cdceltinwi
6 matéria retribuída, nos casos de
aaAstua
(9rro ou omissão, serão encaminhaí..as, por escrito, à Seção de Redap quinto dia tcH.1 subseASSINATURAS
c liente d pziblicaçâo
RSPaliTIÇÕEs PARTICULARES
FtniiCIONAtuoo
d) As assinaturas seta°.
no D 1.N O transporto' por Semestre 0.0_0 O O 000_0 IZIA.02) Cre 30,00,Semestro
tas no
a 00. 00_0_0.Q.S1 Cr$ 22.50
via aérea será contratado sevarada'inente com a Delegacia da Em- Ano 000000000•000000,00 Cr$ 60,00 Ano •
• o • 1.
Cr$ 45,00
?,,Grêsa Brasileira de Correios e TeBxterior
ateria,
Végrcfos em Brasília Esta poderd
a: encarregar também de encamiCre 65,00 Ano • • 0 0 O 0,1
Cr$ 50,00
o o.om,o o!? op_q0000,
nha? o pedido de 'assinatura ao
Neste caso, o assinante
PORTE AÉREO
ao D I IV o pedido d9 assinatura e o pagamento do valor
Cr5 e7.00 1 Semestral Cr$ 102,00 1 Anua/
Cr$ 204,00
ecwrespendente, .d0 item Mensal
coguinte.
NÚMERO AVULSO
5) A renteSs0 de vaioles para.
Êssinatura, que será acompanhada
não eselarecinzen-Á3s quanto á çua
--plicação. será feita sftiente por
ção reivindicada na 3 tem Teircão
cora a atividade do reque -cente. indefiro o pedido de registro.
Cumpra o art. 73 bem como s'ia.
inscrição no C. G. C.:
N9 346.715 - Soc. Vinícola de Andradas Ltda.
N9 401.387 - Irmãos Salton Ltda.
N9 408.581 - Panificadora ('rês
Ltda.
N9 427.041 - Editorial lerugaerra
Li da.
N9 472.543 - Stamp Peças de Msta is Ltda.
N, 507.844 -. Editora nelta S.A.
N9 595.939 - Armando Fuga Lagol
N9 598 .687 - B F Utilidades Doai 'esticas e Brinquedos Ltda.
1n"!9 621 .448 . - Luiz Xavier 'da
Costa.
INT , 624.131 - Ste. Ribeirão são
Paulo Ltda.
N'9 659.914 - Bar e 'Restaurante
Bierhalle Ltda.
N9 660.199 - Hotel San Remo Limitada.
N9 676.227 - In ri • Cem. e Reprisentacões Astor Ltda.
N9 676.550
- Com, e Souia
fild
Ltda.
N9 685.756 - Fridel Administração e Empieendimenbs T•tda.
_ N9 687.619 - Getrade Com. Internacional S. A.
N 9 535.246 - Redlimit S. A. Equipamentos Industriais.
N9 587.045 - Ind.
Anta ;Pecar
.NGN Ltda.
- N 9 537.834 - Mirnesota Mamara' tureira e Mercantil Lida - Torno
sem efeito a exigência de 1'5 ,. 75 !rase tratas' de firma clomieillatia
•
,
Arq uive-se em face da ar( , -, 519
51 29 do Códigir. •
•
N9 687.270 - F:re.;
S.
Ltda.

c'e /971

DIA/R10 OFICtAL (Seção III)

- O preço do numere avulso figura na última pagina de ea da

exemplar
- O preço do exempia p atrasado serd acresc2do de Cr$ 0,01
se do mesmo ano, o do 09, e 0,01 po7 ano ao da anos anteriores
N9 680.006 - TV Globo Ltda.
Ns. 689.022 - 689.023 - C89.020
Globo Ltda.
N9 659.137 - Martins & Cia.
N9 659.165 - Midas Propaganda
3: A.
N9 659.211 - S. Ba.uer St Filhos.
N9 659.393 - Eletro Domésticos Jo[ice Ltda.
N9 659.395 - Eletro Domésticos Joace Ltda.
N9 659.396 - Eletro Domésticos Joa.ce Ltda,
N9 659.414 - Diyolks Distribuidora
:le Peças e Acessórios Ltda.
N9 659.437 - Rhodes Mercantil
3, A. Represetnações e Importação.
N9 659.475 - Athayde da Silva
N9 659.535 - Tibor Oeutsch.
NP 059.591 - Frigorifico Sparta
3. A.
•
N9 659.597 - Emmanuel & GobensteM.
N9 659.615 - Fujisawa Pharinaceutical Co. Ltd.
No 659.619 - Sesal Com. Enge.aha,ria e Saneamento Ltda.
N9 659.653 - Cibra Cimentos Bral leiros S. A.•
N9 659.673 - Rómulo Maiorana.
NO 659.677 - Alfredo B. de Sou.
N 9 659.685 - Pan • S. A. Publicidade ir núncios e Negócios.
Nr 659.690 - Falesi & Cia. Ltda.
NO 659.692 - R. Monteiro & eia
N9 659.725 - AcImlinistração e R•ev esentarão Covemar Ltda.
xrk) 659.758 - Eletronvolks Ltda.
N9 69.759 - Invesco 3. A. Io;''mentos Crédito e Financiaveento.
No 659.894 - Chiara Cia. Neelonal
Refrigeração.
Ns, 65 .5.9e9
Ser5r-ailst
'nro . de Plásticos Ltda.. ••,• • !f r.!
N9 660.001
Merval Marque
s
2 ui:heti°.

N 9 660.007 - Protege Administra;ão de Bens Ltda,
N . 660.015 - Cia., Brasileira de
Conu:rdo Internacional - Impo:tação e Exportação.
N9 660.019 - Cia. Brasileira de
Comzlnio Internacional - Imocri•ação e Exportação.
N9 660.031 -r- Polo Norte R•ep .:eserte eão de Extintores Ltda.
660.039 - Brasileiro Lanches
LtN9.
da
N9 660.040 - Indústria de enea•-•
dos Noitegala Ltda.
N9 660.050 - Organização Nncaonal de Vendas Júpiter Ltda.
INT9 660.053 ' - ESbral Livraria e
Editóra Sul Brasileira Ltda.
N9 660.056 - Alvorada Comtnées
e Representações Ltda.
Jaconi & Cia. Li 'a
N9 660.060
NO 660.081
Aval Aplicadora de
Valores Ltda.
NO 660.062 - Erroleixos Engrenagens Rolamentos e Eixos Comércio
e Importação Ltda.
N9 660.070 - Etelen Confecções e
Tecidos Ltda. •
N9 660.071 - Comaru Rolamentos
e Ferramentas Ltda.
No 660.072 - Representações Cornstru Ltda.
N9 660.078 - Madeiarte Indústria
comércio Ltda.
N9 660.079 - Guaira Comissões e
Renrec_entações Ltda.
N9 660.126 - Randi & Pinguhera.
-N 9 660.422 -, Octacilio Tavares
Ar d-:e
N9 660..430 -" Continental Auto Peças. Ltda.
N9 660.438 - Reipei Indústria e:
ienicl:;n dé'acio de Artefatos de Pa pel Li- :
•
rzY 660.454 - Casa Comarca (ie;
- riais de Construção Ltda.
No 660.480 - Manoel Ambrosio
Filho S. A. Indústria e Comércio.

cneque ou vate postal, em avo2
do Tesour *ro do Departamento do
Imprensa Nacional. Quanto
contrato de porte aéreo, em leMii
da Delegacia Regional da L7e0W4
Braelking do Correios e Te',"&e5à
em Drasilia.
6) No ceio do porte eCno

localidade satío servida po7 42J:•.1
meio e..1 transporte, a Dcic..g6,2
Regional da Emprêse Bre-S".2ÇCA53
Correios o Telégrafos em Dra.oCT„íé
se obriga e Completar o cyaca';.'3,
7thamozto ao destinatão
outras vias, independenter-,
acréscimo no preço.
7) A Delegacia° Regional ez4
Emprésa Brasileira de CO-rra08 G
Telégrafos em Brasilia reserva-se
o direito de reajustar as seus procços, no caso de elevação de taKa;
comerciais aéreas, medianile avitcprévio aos assinantes
• 8) Os prazos da assinatura poderão ser semestra: e,e anual c. r3(3
iniciarão sempre i,o primeiro dia
útil do mês subser..iiente O Na-2o
de porte aéreo pc;:erá ser mensal,
semestral ou an^it' i O prazo de
assinaturas para o P:,..teriGr O câmente anual e o'rio 17(17'etá
porte por via aérea
9) A renovação ri, , ". C.,/ sei- solicitada com c17224.,....*: j iiCia de 39

dias do vencimento fla assinatura
e do porte aéreo 1/ P ncidos, serão
snspensos ind^rrne,-qemcnte
aviso-prévio

101 Para reeeb ni 03 suplementos às edições c't's orgdos oficiais,. os assinantes ( 7 - pertio soliéita -los no ato da n
a fura..
N9 660.623 - Forma Cor e Artes
de Tecnicas Ltda.
N9 660.642 - Comhariaia Cervejaria Caracu.
N9 660.677 - C:- . club-asil S. A.
Fábrica de Guarrile&-s ci e Cardas.
N9 660.688 - TV Globo Ltda.
Egavip
No 660.742 Indústria e Comé rcio Ltda.
No 660.771 •
cios N.o João Ltda.
NO 660.821 - Tracli• -t !a e Comércio de Material F l. tio
Ltda.
N9 660.855 - Bri . lol Mye:s Company.
N9 660.904 Hlasa.
NO 661.043 - Ined-tria Eletro Mecânica Selmann Ltda.
. N 061.059 - A Fmbeiezadora do
-r Decorações' -e Vitri F i cações de
ocialhos Ltda.
Geraldo Borges.
NO 661.250
"e '-da Irstant ._ ial
NO 661.292 Rotex Ltda.
NO 861.333 -13-xm . ,aa & Cia. Limitada.
No 661.380 - are ernantadora Moderna' de Vendas S A.
No 661.397 - Tu na Comércio de
Material Elétrico 1 tda.
Serviços de
NO 661.406 Eletricidade e Hr d :hl len Ltda.
N9 661.524 - (*o' , ror.a . re:al Ope.
rações de Imóvei s T tel a
NO 661.534 - Fn e clii S. A. Emprêsa Nacional da
N9 661.641 - T1r 1 -b' Ilda.
NO 661.868 '
dos Fox.
NO 661.987 - Vir e V a luras !Nacionais Ltda.
N 9 662.040 dada Ltda.
Cabalei:et- N9 662.046
ros Ltda.
Cer.alista BandeiNo 662.052
rante Ltda.

DIAPJO

0:-iata-f1 . . a 22
NO 662.060 - Ortema S. A. Comércio e Indústria.
N9 662.093 -- E. Mosaic S. A.
Estabelecimentos Vinícolas Indústrias
e Comércio.
N9 662.096 - E. Mosaic S. A.
Estabelecimentos Vinícolas Indústrias
e Comércio.
NO 662.100 - Eneaga Som e Eletrônica Ltda.
Trator Alba Ltda.
N 9 662.101
• N9 662.147 - Fábrica Nacional de
Rances Helimar Ltda.
N9 662.162 • - Humaita Mecânica
Industrial Ltda.
NO 662.366 - Açoprima Comércio
e Indústria de Ferro e Aço Ltda.
N9 662.367 - Pistões F. N. p.
Indústria e Comércio Ltda.
ICAEL - Indústria
N9 662.385
a Comércio de Artefatos Elétricos
Ltda.
N . 662.386 - ICAEL - Indústria
e Comércio de Artefatos Elétricos
Ltda.
NO 662.491 - Benedito Duarte
Costa.
NO 662.551 - Elidrisol Instalações
. Hidráulicas Ltd a.
NO 662.562 - Samia S. A. Modas
Confecções e B azar.
NO 662.596 - Indústria e Comércio de Móveis Alameda Gloria Lininada.
NO 662.597 - Diesalmar Comércio
de Auto Peças Ltda.
N9 662.606 - Guscoq S. A. Importação e Comércio.
N9 662.612 - Eniac Indústria -e
Comércio Ltda.
N 9 662.624 - Datam Comércio e
Indústria S. A.
N 9 662.649 - Tct.wisâo Excelsior
S. A.
N9 662.700 - Sebastião José Reis
N9 662.715 -a. Tibai Indústria e
Comércio Ltda.
NO 662.755 - Dettori (íz Civtor Sobrinho Ltda.
NO 662.840 - Ineorporadora e
Administração Centiolar Ltda.
NO 662.787 - IPAL - Indústria
de Papéis Aliança Ltda.
NO 662.845 - Imobiliária Belsolar
Ltda.
N O 662.907 •- Otin 1Vi3thieson CheMica' Corporation.
N9 663.017 - Magnetica Paulista
Indústria e Comércio Ltda.
1‘1 9 663.076 - C. D. F. Máquinas Operatrizes Ltda.
N9 663.077 - Sido Empreiteira Pater Ltda.
NO 663.104 - Mat Som Rádio e
Televisão Ltda.
N9 663 120 -- Cairia Comércio. e
Indústria de Materiais para Construções Ltda.
N9 663.125 - Jotaefe Marmore e
Granitos Ltda.
NO 663.131 -- Fernando Teixeira
Basto.
N9 -663.133
'zernanclo Teixeira
Basto.
N. 663.148 - Ary Moacyr Mari.
No 663.161 - Morcing Cabos de
Aço Ltda.
NO 663.173 - Pranctieta Arquitetura de Interiores Ltda.
NO 663.196 --- Benedito Ramos cie
Lima.
NO 663.211 -- Per l atex Indústria
e Comércio do Tarados de Confecções Ltda.
No 663.219 - 7 Mopasa Sociectade
Paulista de Montagens Industriais
Ltda.
N9 663.221 - Mearim Imóveis e
materiais de Construções Ltda.
N O 663.254 - Brazão • Engenharia
Indústria e Comételo Cada.
NO 663.285 •
Instalacd ra Sintra
Máquinas Lt•ta.
N9 663.373 - Potpax Ltda.
•
N O 663.421 - Saigon Magaian
Roupas Ltda.
N9- 663.425 •- Zwres acuo.% De-curt.wlies Ltda.

N o 663.478
Craditomor Auto,no
veis S. A.
N9 663.578 - Spectra Produção de
Cinema Ltda.
N9 663.670 - Intermar imo. de
Máquinas e Rolamentos Lt d a
•
N9 663.677 - Maimendix Laandeiras Ltda.
149 663.730 - Brasperola indústria e Comércio S. A.
O 663.782 - Construtora e' Insta'adora Mente Limitada.
n 663.785 - Studio Artístico 4,
Centenário Limitada .
Q 663.801 - Coque do Brasil Litnitada. .
N° 63.832
Tec. Madeiras Ltda.
N" 663.907' -. Rural S. A. Pisci•
nas e Saunas.
N , 664.002 - : Labor Lenho In.
dústria e Com. Limitada.
N

1 1°

N

No 664.051 - Lojas Rivo Sociedade Anônima.
N° 664.063 - Lojas Rivo Sociedade
Anônima.
N° 664.128 - Comercial Assuamção Ltda .
•
N° 664.129 - Comercial As sumpção Limitada.
664.144 - Emílio Cury.
N o 664.165 - Radial Oeste Oficina de Automóveis . Limitada
N o 664.333 - Frizzo .& Filho LiN°

mitada.
N° 664.351 - Steyer Michel Roger e frio de Mecleireiros.
n 9 664.354 - John de 2alduondo.
1 1

N Y 664.403 - Soutiens e Cintar
Darlinq S. A.
N°: 661.455 - Galvano Ouimier •
Brasileira Ga!quibras Limitada.
N o 664.630. - Laurence Ernest
Vogel, Elza de Araújo. Alberto F.
Kowarick.
\ 9 664.713 - )osé Miguel Pitz
í'.•' 1 Companhia Limitada.
No 664.724 - Cirnafer Comercial e
Importadora de Máquinas e Ferramentas Limitada.
N o 664.725 - ABC Livraria 'e
Editõrzt Ltda.
N o 664.769 - Angelina Ginotti.
N' 664.806 - Vemag S. A.
Veículos e Máquinas Agrícolas.
\ 9 664.807 - Vemag S. A.
Veículos e Máquinas Agrícolas.
NO 664.945 - J . L. Bize e Com.
do Vestuário Ltda.
N° 664.999 - James Kung
Li.
N" 665.045 - Waldemar R ecchi.
N° 665.076 - Eletro Técnica São
•
isaiv.no Limitada.
1\1° 665.085 - Irmãos Almeida
Santos Limitada.
N° 665.086 - Irmãos Almeida
Santos Limitada.
9 665.117 -..--- Ind. de Meida Ma!ui S. A.
N o 665.142 - Ind . de Móveis Estofados Art. Técnica Limitada.
1 1
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de anotação de in.an , tf . por falta d.:
Rota pri):t, Gesellschaft Mit Beaa
annprunentot . das exigencias publicaJas ..dreaankter Ha dung (junto no tarrna
235.966) - Junte a p rocuração ou
no D.O. de 24 - 9 - n.
ac,rcio
ni Éi art. 162 do 'CPI.
EX igt'neia
Gunther Wagner Pelikan-Wera'e
(junto ao termo 263.906). - Jun Ia
p rocuração de acôrdo com o art.
Pirelli S. A. Cia. Industrial B..asi
162.
do CPI.
leira omito ao registro n" 228.336
Colauto Adesivos e Massas Ltda.
- 1) Promova a autenticação da fotocópia de fls. 16. 2) Declare o n' dt. (junto ao tãnno 378.774). - 1) pioque Ind. de Cola. Colauto Ltda.
inscrição no CGC. 3) Prove o ramo
Je atividad ede firma incorporador -I) ancerrou suas atividades perante a
Junta Comarciad - 2) prove a quaProve que os signatários de fls. 17 lidade do signatário do documento,
têm poderes para outorgar. procuração de fls. 25. perante a sociedade ceem nome de Pireli S. A. Cia. :In- dente e que o meair.o tinha poderia)
para alienar a marca. -- 31 pague
dustrial Brasileira.
mais uma retribuieão relitiva á. traria
Interfprint Bonnier. Impressora
cieedade Anónima (junto ao registro l'eraMcia de Ind. de Cola Cclauto
Ltda. p ara Com. e Ind. Holt° Ltda.
o' 235.261) . - Declare o número
Varia AktiengeselisChaft (Junto ao
de inscrição no CGC.
Deca S. A . e Com. (julho ..ta rmo 408.484). - junte a procura..
ao registro n ç' 248.230) . - Declare o pio de a.córdo com o art. 162 cio
CPI.
n° de mcscrição no CGC.
d onfecções Wanmary Ltda. ajunto
Sonogesso Reicos S. A. Indúsao termo 491.460). - 1) Consicietria e Com. (junto ao registro núme- iando a a p
resei-lin:10 da procura..
ro 263.441). - 1) Atenda as alíneas
com a pcilçao 51.UB-71. 000TIT11
o e b. .do item 1, da Portaria 30/70, dentro do prazo previsto no para
de 1 7 -9-70, com relação ao anexo arafo único do art. 161 do CPI, ter.
contrato de explo.-ação. 2) Preste no sem . efeho e des p acho de fia. 28,
esclarecimentos tendo em vista a clátt publicado no DO. de 15.3,71 --- 2)
-ula 4. do contrato em causa. 3) ?nave a quali d ade do signatário
promovo a tradução das legalizações nocumento da cessão, de fls. 18, !;erente a cedente e. que o mesmo tini
de fls. 10v., 4) Declare o n° de ins poderes para alienar a marca.
crição da licenciada no CGC. sy com.
Ind. de. Alimento Supor Chet S.
-rove o ramo de atividade da mesma. A. (junto . ao térmo 549.968). •- Proa
Lee Produtos Químicos e Farma- mOva a autenticJeão do alocumeota
rie fls. 27.
cêuticos Limitada (junto ao regiseo
Laboratórios Frundost s. A, Irais.
de inscrição no CGC. 2) ,, Prove o Farmacêuticas (junto
ao térmo
nO 268.142). - 1) Declare o núme- 592.174). - p romova a autenticava»
ro de atividades da cessionário, 3) lia fotocópia d a lis. 24.
Apresente o' original do documento de
Di.versos
cessão, de fls. 13: 4) ProQe a quall&-de do signatário do documento de
Merck & Co., 'Inc. (janto ao re.
cessão, de fls. 13, perante a cedente
218.930). - indealro o permiti
:t que o mesmo dem poderes para gistro
cie averbação de contrato (pet.
alienar a marca. 5) Prove a transf. do 35.376-67), eia que, de acordo com
licenciamento do produto no SNFMF. a informação da Seção de Prorrogado nome de Lagboratório Farmacêu- ções, o registro não foi prorrogado.
tico Acionon Lida, para Lee ProMerck )1; Co., Inc. Ajunto ao re4, ttos Químicos e Farmacêuticos Ltda .'; gistro 222.285). - Indefiro o pedido
A

•

Shell International Petroleum Com
ny: Limited (junto ao registro n9
268.168). - 1) apresente instrumento de procuração com os podéres exigidos pelo art. 162 do Decreto-Lei
1.005-69. - 2) atenda as alíneas a
e b, do item 1, da Portaria 30-70, de
17.9.70, relativamente ao contrato de
exploração junto do R. 284.467. 3) declare o .n 9 de inscrição da licenciada no MC. - 4) comprove o
ramo de atividade da mesma.
Laticínios Novo Horizonte Limitada (junto ao registro 278.464). Declare o no de inscrição no CCrC
Ind. Sul Americana de Metais S.
A. Isam (junto ao registro 315.925)
- Declare o no de inscrição no OGO
The CocaaCdla Company (junto
ao registro 396.316) . 1) apresente
instrumento de' procuração com os
noclares exigidos pelo art. 162 do
Dec.-Lei 1.005-69. - 2) atenda às
• alíneas a e b, do item 1, da Portaria 30-70. de 17.9.70. com relação ao
Seção de Transferèncias e
contrato de ex ploração anexo. - 3)
Licença
declare o n o de inscrição da licenciada no OGC. - 4) comprove o
ramo de atividade da mesma.
Em IS de abril de 1971
The Uplohn Company (junto ao
Exigências
registro 402.241). - 1) apresente
nova procuracão em que conste os
Oito l.4 elts de La Roca ( junto à noitières exigidos pelo art. 182 do
nat. MU n° 6.574) : - Apresente o Decreto-lei 1005-69, porém, sem cioriginal do documento de cessão de tar a legislacão. - 2) apresente
aditivo ao contrato anexo ao procesi Is. 22. e prove que o signatário do so do R. 206.593, incluindo o n o do
mesmo tem poderes para alienar a pa- registro e o nome da presente martente.
ca. - 3) atenda à alínea b; do ibam
1. de Portaria 30-70, de 17.9.70, 'atam
Diversos
relzaa'ao ao mencionado contrato. -4 declare... o no . de tnser(ção tia tiCGC. - 5) onniprbve
Riepe Werk ( j unto à pat. PT núme. ~al ada
Arquive-se o pedick ramo 9i si atividade da mesma.
rei " S O ) .
1 1

1D71

de averbação de contrato, formulado
com a petição 35.377-67, eis que, de
acôrdo com a informaçáo da Seção
de Prorrogação, o re g istro não foi
prorrogaab.
West Riding Inveatmants Limitar]
(junto ao registro 226.676). - In..
defiro o pedido de averbaaao de
contrato. de exploração )pe l.. 69:32ã68), eis' que, de acôrclo can) a hiforinação da Seção de Prorroa,:eõis a
registro (ião foi prorrogado.
Centenary Distillers Limited (jun.o
to ao registro 297.901). - indefira
o pedido de averbação de contrata
de exploração, formulado com a pe.
tição 34.954-67, eis que, de acorda
com a informação da Seção de Prorrogações, o registro não foi prorrogado.
Winco S.A. Industrial, Comercia
Flanceira, Imnobiliaria Y Agrope.
cuaria (junto ao registro 322.363).
-.Arquiv.e-se o pedido de anotaçãe
de alt. de nome por falta de cumprkmenta de exigência publicada nia
D.O. de 14.9.70.
Petronasa Petróleo Nacional S.A.Ind. e Com. (junto ao registra,
403.524). - ArquIve-ae a petição!)
48.919-70, em face do parágrafo
co .do arta 181 alak CPI.
American Standard Inc. (junto
taram 256.455). - Sem objeto a pea
tição 49.318-71, eis que a alt.
nome para American Standard Ince
Já se encontra anotada, de acôrtlf
com o despacho publicado no D.O.,
de 20.8.69.
Riepe 'Park (ftanto aos ténnot)
629.503 e 539.504). - Arquiva-ale
pedido de attotagio de trartaf„ pot

falta de cumprimento da eciatecita
publicada no D.O. de 11).9.119.n
•
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limites mais estreitos de temperatura.
La Flore.stal Inversoaa Y Financiara S.A. (junto à pat. PI n ? 72.077)
- Preste esclarecimentos, tendo em
vista que há urna ciiveraancis ertre
o nome da outorgante e o que consta no final da procuração de li.;. 71
laaola.reça, outrossim a cliveraaacia
entre - o se u nome, La Islore.stal Inversora a?' Financiera S.A., e o que
consta nos documentos de fs. 31-32
e 37-39 - La Florestal Inversora Y
Financiara S.A.
Pennstalt Corp. tjunto à patonte
PI - termo n9 147 .083) . - clo na- te o original do documento de fõlhae
37-39.
Wallace-Murray Corp. (junto à
Qat. PI - termo ri 9 156,553). Apresente os originais dos documentos de fls. 50-55 e pague as reeribuições correspondentes a duas
transferências e urna alt, de nome.
"te Bouchage Mecanique
(junto à pat. PI - termo niiiner(2
158.559). - Preste esclarecimentos
tendo em vista a divergência entro
o nome da depositante, Societ::
D'Exploitation de Brevets Utilitaires
S.E.B.U. e o da cedente, na
documento de fls. 33-42, Socleté
D'Exploitation de Brevets Utilitaires:
PR CaaUla AD-ORIA Clla R AL
Deca S. A. Ind. e Com. (junto
a pat. MI - termo IV 180.673) . Exigência
9romova a autenticação da fotocópia
Frigor Eder S.A. Feignrifico San- de fls. 53.
Attilio Fuser S. A. Ind. e Com.
to Amaro (titular do regisno 252.251
- Diga sobre o pedido de caducida- (junto à pat. PI - termo número
215.255). - Apresente o documenle.
to de cessão firmado em 25 de maio
ele 1970 a que se refere o documeoto
Republicação
le fls. 23.
Piesidente - Secretarias e Serviços
Oposição
D.O. de 13 e 14-4-71
Metalúrgica Heleny B. A. Ind. e
Com. (opoente da pat. PI - termo
Ern 15 de abril de 1971
ri o 170.540).
l'eWdos de Prederáncia
Recurso interposto
Lorena° Z•aro (no pedido de pse•
Acf Industries, Inc. (no recurso
atoe ica tia pat. PI termo 205.23(1).
nterposto ao indeferimento da pat.
- sncie,fird o pedido.
PI - termo n9 172.877).
Cratais Hering S.A. no pedido de
pica reacia os. pat. DE 212:500 Diversos
JJi termo 212.501 - DI termo 212.502
- Di termo 212.503 - DI termo . Móveis Praia e Jardim Ltda. (jun212.(394 - DI termo 212.712 to à pat. MU n 9 7.082). - Arquive212.713 - DI termo 212.895 - P1 se o pedido de anotação de transf.
termo 21.3.126 - DI termo 213.127 por falta de cumprimento da exigên- DI termo 213.128 - Dl termo cia publicada no Diário Oficial de
213.129 - PI termo 213.217). - In- 14 de outubro de 1970.
Insta. Químicas Anhembi Sociedadefiro o pedido de o/Wel-arraia.
de Anônima (junto à pat. PI número 53.677). - Arquive-se o pedido
Notificação .
de anotação de transf. por falta de
Ficam notificados eia requerentes cumprimento de exigência publicada
abaixo mencionados para convarecer no Diário Oficial de 20 de outubrd
a este Departamento a fim de efe- de 1970.
Viriatus Equipamentos para Lubrituar o pagamento da taxa final e 'da
primeira anuidade dentro 'do prazo ficação Ltda. (junto à pat. PI número 58.662). - .Arquive-se o pedide 60 dias:
do de anotação de trans!., por falta
de cUrApribriento da exigência • publiPrivilégio de Invencdo Deferido
cada no Diário Oficial de 20 de ouN9 165.549 - Aparelho e processo tubro de 1970.
para aquecimento de objetos MetáliForam Mandados arquivar os procos - Lee Wilson Eneneeri ng Coap- cessos abaixo por falta de pagamento
pany, Inc.
da tua final:
N9 170.594 - Snia Viscosa Società
Transferências e Alterações de Nazionale
Industria Applicazioni
Nome. do Titular de Processos:
Viscosa 8.p.A.
N9 170.761 - Snia, Viscosa Società
Foram mandadas anotar nos
Indústria Applicazioni
processos abaixo mem/orlados as se- Nazionale
Viscosa S.p.A.
guintes transferências e altaaações
N° 1T4.651 - Dente Donato
ale nome do titular de processos:
- (Arquivem-se os proFrigotronics, Inc. (tasslasf. Oara cessos).
Ateu nome da pat. PI n° 89.851).
Foram mandados arquivar os processos abaixo de aceirdo com o artiExigências
go 145, uma vez que a- procuração
" ar 161.94 - Dow Comina Corp. apresentada não atende ao disposto
- Pica sem efeito a publicação de no ai‘. 162 do CPI.
00.3.71, por se ti-atar Cie exi.gêncla
N9 202.514 - Ga! Corp.
técnica. - Atenda às exigènsias de N9 203.727 - 1.VTS. Noonneo
ae-ivindicação como aperfeiçoarnente
Limited. •
(título e pontoe característicos) e 0 o N" 204.577 - MOS Colp.

Baumer Equipamento Médico Hospitalar S.A. (junto ao termo 660.963)
- Arquive-se o pedido 'de .anotaçãc
sie alt. de nome por falta de cumTorimento de exigência publicada no
D.O. de 29.1.71.
Instituto Vital Brasil S.A. (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos
e Biológicos) (junto ao termo 661.32',
- 661.328). - Arqrave-se o pedido
de anotação de retificação de Muno
por falta de cumprimento eia exigência publicada no DO. de 29.1.
71.
Certo S.A. Ind. e Com. (junte
ao termo 661.940). - Arcluiae-•se o
pedido de anotação de alt, de nome
por falta de cumprimento de oaiganeia publicada no D.O. de 29.1.71.
Sadel Sociedade Artigos Domesticas Elétrico a Ltda. (junto ao. termo 666.045 - 666.046). - Arquivese o pedido de anotação de alt, de
nome por falta de cumorimento cic
e: loancia publicada no .0.0. de 29.
1.71.
Riepe Werk (junto aos termos
692.819 - 751.765). - Arquive-se o
pedido de anotação de transf. cor
falta de cumprimento de e:agencia
p ublicada no D.O, de 16.9.70.

Abtil de 1971

Na 204.603 - Toe National Cash produtos comestíveis -- S. A. IndúsR @gastam - Company. - Arquivern-ae trias Reunidas F. M.a r MO
Pontos publicadas em 18 de março
praceaeos).
de 1971 - Depositado cai 4 de mato
de
1954.
Retifieacão de pontos
N9 158.947 - Válvula -- RoN9 157.436 - Aperfeiçoamentos em bertshaw Controla Consoany • - Ponou relativos a instalação para a re- tos publicados em 18 da março -de
o-cilações ultrassanicas 1971.
proatteao
- N. V. PhilioseeceladimenfabrieNo 159.079
Proc 'aso para
:e.n - Pontes publicados em. 18 de refinação de hidrocarbom :as iasamarço de 1971.
turados - Universal Oh l Products
- Pontos publicados em'
N° 15 e .513 Proc sso para em- Company
março de 1971.
ba.aaern e peça em bruto desatonevel 18Nde
9 159:658 - Engraditeo --- Reinou dobea(el para realisar o dito oro- forced
Plitstic Conta l ner C rp. V.T. R. G•race az Co. - Pon-:esso
pubiicados em 13 de março
tos publicaaos em 12 de março de .aontos
de
19al.
- Prioridade n a 279.570 1971
rota' de 19 pontos.
N9 1a0.486 - Compo.sicoas de po1\1'.3 155.405 -- Samo termo plástico iiamidos ou poliésteres - F.'. Ou
Colou Carbide Corp. -- Pontos 90- 20n 1; de. Nemours and Company blicaclos ern 18 de março de 19 71 -- /Sontua publicados can 13 ca s março
3rioriciaaa ae posiiada em 26 de de- de la n 1 - Fica reli/O:acta a leu mula:
-ombro de 1962.
N 9 1•15.7 o0 - Conat s oeão de Asee.ntos - Molas NO-SaG S. A. -dento; pisara:idos em 18 de marre
.
• Na 17b.607 - Sistema de protacia a- a evo ,:imentos de estrados d e ro, agem Westinghouse Air Pralce
a onloany - Pontos publicados em
'3 dte março .de 1971.
1
NY 111.235 - Processo pe.ra a 11011N9 1511.771 - Processo de preparamerizacão
e
copolimeransea
t: oleao do uma ciclo-bexil-ainina -aa'con Piternadonal, Inc. -- Fon- finas Solvay A:. Cie. -- Pc,11.,s
ca'e-5-.).1
18
de
março
de
-3971
as publ icados euh 18 de março de
N9 171.319 s- Junia, para ta l ho, com
:971 .
Ns 1.77.514 Precasso peca, pro- - solamento elétrico - Poor a- Com-.
caução de materiais fibrosos não te- oany - Pontos publicados em 18 do
cidos. -em -lençol- - Imperial Chemi- ,naiço cie 1971.
Pontos pu- N9 178.168 - Fracasso e disimsitivo
cal laidualleas Liroited
oacaúna um 18 de marco de 1971.
para eliminar lixo de onalourr natuNa 157,556 - Dispositivo caiador reza - Cari-Herman Helso - Ponaara maquinas cortadoras de cigar- tos publicados em I9 de fevesoiro
ns cio tipo cate apresenta uma Jaca 1971.
-ajo gume é excêntrico ao eixo de Na 1e5.91a Aperfeiçoamentos ema
fasta:cão do cortador, sendo também dispositivos de travamenta pa :IS mina
de forma substancialmente
longitudinalmente deslocável em lapi- Molins • aaachine Company seiras - Jacob Ritter KG.
- Pontos publicados em 18 p ublicados em 10 de fevereiro dePantO8
1971
rle. março •de 1971.
- Depositado em 24 cie janeiro de
'952.
N9 157.711 - Processo para metaazar telas luminescentes - Rádio N9 150.316 - Aparelho e processo
Corp. of América - Pontos publi- para gerar metano de estamo - Lua
cios John Fry - Pontos publieadoit
cados eco 18 de março de 1971.
N9 157.897 - Processo e dispositi- 17 de março de 1971 - Depositado
vo pára regul a.gern do torque de en- ern 1 de julho de 1963.
trada dc uma transmissão hidráulica • NQ 163.597 - Dispositivo para rebarrilhetes Societe Anonyme tirar mel as ou artigos tubulares de
Andy° Citroen -- Pontos publicados malha.ern máquinas circulares de maem 18 de março de 1971 -- Deposi- lharia - Kurt Rossler - Pontos anaalica'dos em 5 de março de 1971.
dtdo em 25 de março de 1964.
79 173.841 - Processo para resma
N9 1.57.940 - Processo para a
areparaçáo de um catalisador não ver um tecido fibroso de orna supermagnético ou magnético e processo fície giratória que suporta o mesmo
aperfeiçoado para a hidrogenação e aparelho para pôr em prática esse
cata/Meta de adiphnitrila, utilizando procea-o - Johnson ,S; Johnian êste catalisador - Monsanto Com- Ponteia publicados em 5 de março de
pany -- Pontos publicados em 18 de 1971. - Total de 9 pontos
N° 172.379-- Aperfeiçoamentos
março de 1971.
dispositivo de contrôle de tempo N9 158.030 - Processo de fabrica-. José Cândido Oliveira - Pontas pução de calçados constituídos de ma- blicados em 22 de março cie 1971.
teriais plásticos - International
Vulcanizing Corp. - Pontos publi- N9 173.078 - Di spositivo para ,erbet
laçar, mediante um fio retrátil, veios
cados em 18 de março de 1971.
N° 158.034 - Forno para aquecer de algodão, em particular deatinadoa
Max Baermann à formação de tampões e para fazer
peças . metálicas
- Pontos publicados em 18 de mar7 nós nas extremidades do fio - Dr.
Carl Hahn 1KG. - Pontos publicaço de 1971.
N° 158.044 - Aperfeiçoamentos em dos em 22 de março de 1971 - Depositado
em 13 de setembro de 1965.
Calçados - Ind. de Calçados Nelson Palermo S. A. - Pontos publi- No 161.555 - Gabarito CurvelineD
cados em 18 . de março de 1971 - Variável - Nelson Parizotto - PonDepositado em '2 de abril de 1964.
tos publicados em 18 cio InErço
N9 153.433 - Processo e aparelho
nara produção de calcio -de alta pu- 1971.
151.010 - Processo de fabrica.,
reza -- Dominion Magnesium Limi- Nade
Dihidroxi-Fenil-Arnirin-Antrated - Pontos publicados em 18 de ção
substituidas, dific i lmente somarço de 1971- Depositado em 14 quinonas
lúveis em água - J. R. Gel ev S. A.
de abril de 1964.
- Pontos publicados em 22 de marN9 158.628 -- Dispositivo para o ço de 1971.
estudo térmico de uma amostra - N9 153.003 - Aperfeiçoarrentos
Comniissariat a L'Energie Atomique ou relativos a processos proas a pre- Pontos publicados em 18 de marde polimeros de formaldeido
so cio 1971 - Prioridade depositada paração
- Tenneco Chemicals, Inc. - Pontos
;In e6 de abril de 1963.
N? 158.888 -- Emprego de PVC publicados em 22 de março de 1971,
iiclo Atóxico nas embalagens de N9 178.836- - Máquina pr ra. Des1,1,-osuirusa
aconcliaionaineuto de ()leoa e outros corticai Fibras Texteis
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1 1kemori Ltda. - Pontos publicados
, em 9-3-71'.
I N° 179.140 - Processo de Produção de uma Linha de Retardo Eletroacustica Sperry Rand Corp. Pontos publicados em 9-3-71.
N9 142.139 - Composição de Cloreto de Sódio Cristalino Granular
Paraíso Industrial - International
Balt Company - Pontos publicados
em 9-3-71.
N9 147.675 - Processo aperfeiçoado e Aparelho para a Extração de
Água de Lençois ou Telas Úmidas,
que se movem continuamente, na
fabricação de Papel - The Mead
Corp. - Pontos publicados em 9 de
março de 1971 - Fica retificado o
19 ponto: 1 - Processo aperfeiçoado
para a extração de água de lençóis.
ou telas úmidas, que se movem ,continuamente, na fabricação de leapel,
compreendendo a passagem de uma
tira continua através de um par de rêlos dé prensa juntamente com um
feltro continuo de material transferidor de líquido orientado para passar em tôrno de um par dos ditos
rôlos, e um tecido continuo relativavamente imcompressivel poroso a ;1quidos orientado para passar em
tôrno do mesmo rôlo de prensa e
disposto entra o dito feltro e o dito
rôlo, dessa forma o dito líquido sendo transferido da dita tira continua através o dito feltro para o interior do dito tecido pela pressão
dos ditos rôlos durante a passagem
através o dito passe, e separando-se
a dita tira continua do dito feltro
e dodito tecido após a passagem
através o dito passe, caracterizado
pelo manter-se o dito tecido em contacto com o dito rôlo através unia
parte da periferia do dito rôlo após
a passogem através o dito easse, e
subseqüentemente removendo-se . o
dito liquido do dito tecido ou do di•to tecido . e dito feltro num ponto
afastado do dito passe e do dito
rôlo.
N° 181.034 - Máquina Colhedeira
para culturas altas '- Massey-Ferguson (Austrália) Limited Pontos
publicados em 16-3-71.
NQ 152.801 - Envoltório para Aparelho Elétrico - Standard Electrica
S. A. - Pontos publicados em 16
de março de 1971.
N9 154.454 - Processo para a fabricace,o de novos Azo-Corantes Ciba Societe Anonyme - Pontos publicados em 16-3-71.
N° 157.173 -•Mecanismo Desnuda•
dor de bobinas aperfeiçoado, bem
como tear incorporando o mesmo Leesona. Corp. - Pontos publicados
em 16-3-71s
NQ 163.647 - Processo para a obtenção de Corantes Monoazóicos
Insolúveis em água - Marbwerke
Hoechst Aktiengesellschaft Vorm.
Meister Lecius & Bruning - Por.
tos publicados em 16-3-71. • N9 172.068 - Secador de Aeria
-- Alvaro José Moutinho - Pontos
publicados em 1-4-71 - Depositado
em 4 desoosto de 1965.
NQ 171.119 - Processo de Produzir Azo Corantes Cationticos - J. A.
tleigy S. A. - Pontos publicadas
em 16-3-71 - Total de 3 pontos.
N9 178:340 - Processos de Pie
para çf),() de composição Poilinerie
para Revestimento e Respectiva
COmposic,!5 o Polimérica - Continental Can Company, Inc. -- Pontos
publicados em 16-3-71.
N° 178.e40 Processos de Preparação de Composição Polimerica
para Revestimento e respectiva Composição Polimérica - Continente!
Can Company, Inc. - Pontos pa
blicados em 16-3-71.
N9176.159 - Composição para O
Revestimento de Superfície de Açu
com Alumínio ou Liga de Almninici
e, Processo pira este fim* - Ronco Ora Dutta, Prof. Tarun Kumar . Gho-

se e Registar of Jadvpur University
- Pontos publicado em jfr 3-71.
N9 170.765 - Processo para a fabricação de Monoazo Pigmentos - Ciba Societe Anonyme RÉ-tos publicados em 18-3-71 - Fica retificado a fórmula;

deração de acôrdo com o art. 146
do Código, uma vez que termina por
solicitar, seja "reexaminada a matéria", tendo sido manifestada no prazo legal, para o fim de tornar sem
efeito o despacho de fls 8/10 verso
que deferiu o registro, prosseguindose no exame do pedido inicial.
Marcas Indeferidas:

N9 166.839 - Composição plástica
de Organo Polissiloxanas que por
ação da água se convertem em
Elastômeros - Farbenfabriken Aktiengesellschaft - Pontos publicados
em 18-3-71 - Fica retificeda a fórmula:

N9 427.880 - Bolsilivros - Luiz
Hortal - cl. 32 - Indeferido em
face dos RegisSros 211.491 e 338.470.
; N9 644.472 - CREFISUL Banco de Investimentos S. A. - classe
30 - A proteção reinvindicada não
;tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de regis'TO requerido..
N9 641.481 - Ao Gaucho - Francisco Sprovieri S. A. - cl. 2 -- Indeferido por não atender ao disposto
no art. 76, n 9 5 do CPI.
N9 663.811 - Emblemática - Laboratórios Andromaco S. A. -- classe 3 - Indefiro por contrariar o
disposto. no art. 76, n° 6.
N9 663.812 . - Emblemática -- Laboratórios Andromaco S. A. - cl.
3 - Indefiro por contrariar o disposto no art. 76, n9 6.
fransferemias e Alteraçõá de Nunic
- do Titulxr cie Prmess%

Foram mandados anotar nos
processos abalso mencionados as seguintes transferências e alteracões
de nome do titular ds processos:
Fiação Esperança S. A. (alteração
de nome do titular na marca EspeN9 165.583 - Processo continuo de rança n 9 336.642).
revestir eletricamente objetos condutiros e aparelho para uso em tal proExigências
cesso - Ford Motor Companl Pontos publicados em 18-3-71. Chimica Baruel Ltda. (junto ao
registro n9 184.973) - Preste esclaRepublicação: Presidente recimentos, tendo em vista que a
Secretarias e Serviços
marca Ppeumovican, em apreço,
não consta do documento de folhas
Recbnsideração de Despacho:
15-21, .junto ao Reg. 180.109..
Heberlein & Co. Ag. (no recurso
Produtos Alimentícios Kelloggs
interposto ao deferimento da marca Ltda. e Kellogg Copany. do Brasil
Vistuetex têrmo n 9 666.362) 1. De (junto ao registro 382.717) 1) presacôrdo - 2. Recebo o pedido de fls. tem esclarecimentos, tendo em vista
9/10 verso como pedido de reconsi- que nos contratos de exploração anen••••n•0111.1....R.,

C

,

PARCELAS PERTENCENTES AOS MUNICIPIOS
Divulgação ao 1 MI
MEÇO: Cr% 0.34

A VENDA
Na Guan'abara
Avenida Rodrigues Alves o. !
Agéncia
Ministério da 14azei,da
Att“de-se a pedidos peio • Servic ) de Reernhtlise Poqal
g ni Brusili
Na e cri e do

' N. .
./•n•nn•••••

xados ao prbcesso do registro 390.169
não esta relacionada a presente mar.
ca - apresentem instrumentos de
procuração oom os poderes exigidos
pelo art. 162 do Dec-lei n9 1.005-69).
- 3) dedlarem os números de jos.
crição das liceiniadas no CGC
N9 588.329 - Arvic Ind. de Artefatos de Plástico § Ltda. - Cumpra
o art. 73 bem como sua inscrição 'no
CGC e apresente novos exemplares
com exclusão de puxedores de água
para uso doméstico.
Condomínio do Edifício Gurupy
( junto ao registro 213.764) 1) declare o n° de inscrição no CGC. 2) date e assine a petiç io de fls. 62
Grupo Gente Nova (junto ao re,gistro 399.044). 1) declare o númer0
de inscrição no CGC, - 2) prove O
ramo de atividade da cedente e da
cessionário.
3) prove que o signatário do documento de cessão, de fls 12, tem
pcderes para alienar a marca em
eprèço.
N9 521.453 - Zeiss Ilcon A. G. Apresente a prova de que a marca
continua em vigor no ords de Origem
e procuração de acetrdo com o disrosto no art. 162 do Código.
Agfa Aktiengesellischaft (titular
do têrmo n 0 652.617) - Cumpra-se
o art. 81 e junte-se erocuração da
acôrdo com o art. 162 do Decreto.
lei n9 1.005 e pa g ue-se a taxa de anolaço devida e juntr-se o original cbil
documento de fls 16-20.
DiV ET

s'gs

Laboratórios Biosintética S. As
(impugnante da marca Thiosporin
termo 512.232) - Arquive-se a bisa
otignação.
EDIMA S. A. Com . e Ind. (imrugnante da marca Edima termo
ta 555.132) - Indefiro a Impugnação.
Perfumaria Sandar S. A. (impug!lente da marca Gold Star têrmo
n 9 649.536) - Argui') e-se a impugnação. Press Propaganda Ltda. (hrob
pugnante da marca Video Som ter.
mos 620.454 e 620.43e) - Indefiro a
1rnpugnoção.
Manufatura de Blioquedos Estreio S. A. (impugnante da marca
Puppy termo 119637. ?65 - Arquivese a petição de impugnaçáo.
Laboratório Josolin Ltda. (no pedido de declaração da caducidade da
marca Masffit têrmo. digo registro
334.248) Declaro a caducidade
do presente registeo ti"! 344.243.
Olivetti Corp Of. America (no
pedido de prorrogaçao do registro
247.488. marca SuncIstrand) - Intefiro o pedido de rroreogação feito
:ela petição n9 42.4/1-71, por *er
sido prormeado o preeente registro
:)ela petieíto n° 18.514 70, com vieencia até 30-6.80.
654.623 - Fortiodede Ind. de
Arquidaixes de Papelão Ltda.
le
ve-se de acerdo com o art. 105,
dr CPI
Foram tiandaclos aie . livar os
--recessos anais° em lar 3 do art. 99
2" do CPI:
N 9 694.792 -• Metalúrgica Odin
Ida.
Ne 695.371 - Etege Empreendimar ; Tee e t cos de Engenisaria O
estudos
S A.
't
N° (177. '104 -Motts Maio Turis.
mo Lida .
I,afe Comercio da
N9 683.077
Embalagens Ltda .
N' 684.692 - Bausche
Inc.
N9 685.tee - Ascona, Televieõest
I ida .
N 9 515.157 - General Motora Corp.
N9 654.715 Norton Publicidade
S. A. - Arquivem-se os processos.;
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llS11COS DOS PELWDOS
S NALGO

'557P10

xora para dentro, o de conJu g ar; casar ou encaixar ac dobras Ca312 fo/..taa cao"

2.60.4,76 40 a9 ao ;junto ae 1964

uorcate: ABISMO LOREIZO AtVARE2 - SIO PAULO,
.CÇAIXUCIfflO Go ftsvongotdsenagoAram os eR oll Iam4IVJd A C2rOZA
D2 ROSITO PAU RECOHIMEN20 1)2 ri22615 °

morem enroladas as tiras para formar o tho
Ponto n o 1 do tola) do 5 Pvnt o s sPreSs0tadaGe

atrmszontias .
a c, Ljen'iagamarsto ca ou relatived R, odulao ao i'Or
':,-19 •jr;,2 in24~5 ~to C mQtais, f8rno esc° Sareeenta kla7--(
0,3 g:3.1J C22azo GO .,-.1u0a0o Wáat4r2aa, porta90r22 ao resiethciasi
I2D D.9..WW:40 O d%CrY5O'iMaSst20t2mente, contra es statunao ;lixais&
2113ú qI2z2c R t2deo Gosteeveic e p-ovidas dIS Wao ao wRago?
1
aW.11:2=7:a w2x2aaas por circulaçao de 4guar: pwovnJtocg aaãeapot%
', 11.12;120 p:n' 3"—claan e caida de gr-U lie cEmerau, nrnotOxlEnCoo • G)0
W.-4r,D S;n1) 2ato én vo ap tampas ou %ases 00 apeamitale
owt0a,2 9 preeitivehnontel oiroularo C an gen WrOas co
ã'. ,. CEtsz"..aaac Wienica Ca peça bibulgy• Feíkr95olt0nt0 de 890
2-.-ãs71-e' r -7:11- j 2-as'ágo r..-powlomaenteB na int:iriam dd w7.2%u*parana0 ,
GY.st2toc ao L:2.3c3o. e wrzWIlo 'lm segunao ' tateo Cate Glnao 0
In.úB ItUaaa pw clmentoe 2cmovlivei0 D. taimp C3 ,309 08E-4.-17R1
49 eTss 11,11o£3 eÉraarÀ-draottlar que se cot-n.14oz com o --c35.,072 Np.
Vi'ri:a.3 el;cotór3 na Llaca in2en:"Ior l cotanao o 'tubo 2127kr010 NOV3.90/
r
.O.
23 2atcJia aadlante WmAisa w.~1 o verticeirment0 (:57.ad6'
elP On:::.ta pw.a acin-124b Ca e20
2anto ng a ao ,5 gutas apresentadoGa

22R14O HU 163.370 de 13 de outubro . de 1964
Requerente: SHELLMAR EMBALAGEM MODERNA:S/A

SZO PAULO

Nivil&ado de invençáo: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCES 'SO DE FLIBRICAR TUBO2 n:.ra
PIRAL"
REIVINDICAÇOES

1 . - Aperfeiçoamentos em processo de fabricar tuboo GO g2
pâwal compostos de uma pluralidade de tiras de . matcriaic aivorcoa o cm C3
bobinas do que saem as tiras para formarem os 'tubos giram em tOrno do UM. ono
.quo forma determinado angulo com °F eixo do cilindro aa ralo em oUe GG Woo /
80 enrolem para formar os tubos, caracterizados pelo fato de deslocar o 0120/
Ra bobina do TIS Sal uma das tiras para que o mesmo forma, coa o. OiE0 do di.k
dl:ladro ou rOlo,.um ângulo diferente do ângulo formado entro c Cluo dee Cc.!
BeAn bcbinan . o o eixo do dito cilindra; ou 1-51o.
i'onto ' n v 1 do tUtal dá 4 pontos apresentseeD.

2130 DO 163.413 de 14 de Outubro do 1964
E.U.A.
RequerOntel INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY
Privildele de Invenção: 'l iSTROTURA.1)E CARROCEEIA DE =mono 11 1-Z303

rn•

EUA MONTAGEM"
REIVINDICAMS

1 . Estrutura de urrar:cria para veiculo motor oal CijAâ,

samo .

P O /f3.368

de

13. de outubro de 1964

Remuczcntc, rarLue,R muLAorm MODEM; s/A =0 mr280
~2,,c dc InvrncEo: "APERFEIÇoAmENTos NA FABRIcAg0 90:0 tã ramsw
riEl'TLNDIC j.

- Aparfeicacmentos na f abrieSÇUS ao tlie
- 1,á
r3

Ga vasasill

Éê taa p1ur.11dade de tiras de trater ' iaiS diVorsos, ocgaotorXeadofd
fair cc.dobrAr

ukS

terdes de cada tira em um sentido, co Was..40

ÁW,a5_1!2U zçvn, e 4,E kor.Uat de 5.C5m4 tira em so~ ~aitogjet3

ÇOD do sumi e motor apoiado sObre'a parte dianteira da armação, ocup2con,/
doado o pta combinação um purificador de ar adjacente ao motor e que fulieleZa
ligado a tio, caracterizada por consistir de: um envoitOrio para o notar O O
purificador de ar incluindo uma . estrutara de caos suportada cem orticulagEol
oboo a oragh, dotada de movimento ' giri. io em terno do um oiro horiSCRW
' ta Ç3O2
ta dis p osto no sent1; lateral, entre iiMa posição norma/ abaixada
fica cobrindo o motor e o purificadorde 'ar e outra posião inolinada PRP8
~Ma ~G.: MO aam1

e notei b ' o, Paftficedor

de ar VACU tk3tQC,Rib

d
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eludido op ta oatrutura um painel com formato substancial de U.InvoRttd0a
fROLOO para conduzir o ar pelo lado de baixo do referido painel tendo pole Ma
MOO uma extremidade provida de uma abertura para a entrada de ar situada ESS,
Rodo de fora do envoltario e tendo Uma abertura paro a sarda do ar no lado 1.
RO dentro do onvoltario quando a estrutura do capa estiver na Doação abaiga
LBe dlopoaitieo da vednito ligando o conduto para o ar com o purificada/7 /
arDa2, OessiEo do funcionamento, para prover comunicação para o ar,onts9
bondes e o purificador otroaaa da sarda do caudato sempre qUe a trata:atura tf
RO sag) GataTer abaixadas em posiçpu normale
Boivindica7.co a prioridade do correspondente pedido do.
gOaítadO 243 Mtadoe Unidos da .Amarica 00 14 40 outubro de 1965 sob na 05680

Abril ' de 1971 1571

donjunto apreCutor uma Caixa, de pequena altura, tando os dois do sous .
lados opootoa Oi usuais 010jaMentos para guarda das pedra5, os quais seaa
Vita& uma área outra 00M sallenclas de ap g ie parA o tabuleiro, ;sto ui.
timo provido de orifícios dispostos et pontos correspondentes aos lances,
determinados peta) regulamento do jégo.
Ponto na 1 ao,totli le 3 pontos apresen'ados.

o

0794

Ponto 11 2 1 do total de 11 pontoo aprosontadOSo

..F IG.1
•RÉRMO Ra 1&5.53]. de 27'ae janeiro de 1965
Requerente/ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPOR,f.TION''a SE.M.
Rriatilísio de InvenodoC" APARÉIHO COMPENSADOR DE DESGASTE si
REIVINDICAÇOES

Ra 163.427 'de 14 de outubro da 1904
WitTs compANY = =
%kr-tald5 de Znvenotiot HPROCESSO PARA AGLOMZRAR 13 TRATAR KTKINIS2kaanami.11
DE &IDOS NATURAIS"

2LR,K0

&fomentes Tià

pEaVINDICACtas

/ . ta processo para aglomerar um minério de axidO, ama
introdogão em um forno motalérgico, caracterizado .Por(A) mistirar Intimamente um ninerio de 6xid0 e Um Batia
rial carbonaceo fluido tendo um ponto do aorta de
•
4820c 1
(0) formar pelotas da mistura de minério e material OMW
tonaceo fluido; o
(c) aquecer as pelotas a luna temperatura menor que ..a,
649 Q0, Para' coquificar o dato material carbonaceoa
Reiainaica_se a prioridade do correspondente Pedido de. •
gositado nas EatadOs Unidos " da América em 15 de outubro de 1063 sob na ...e .
tan de

1 - dparélho -iara compensar @caguete e Beatenalit00 ew
.polo WU09 1 Um Mecanismo operdvel para controlar o movimento do um
membro mével, a aartir de tesa posiçéo normal, caractorizaao Por ne
=amo mavel e uM membro acionado. por dito mecanisMo; um conjunto do
• embreagem que intorconecta o acopla para acionamento dito membro act
onado e dito membro mdvel; um conjunto de livranpto para liberar /
dito conjunto Ro . embreagem . qu4ndo dito membro acionado ó dito membro
móvel são movidos, a, e alcaçam, pelo menon, uma pooição pré-nolecia
:nada; e um conjunto de enviecamento conectado dom um de ditos caem .
broa opardvel para efetuai, mo7iaanto relativo entre ditos membros /
quando dita posição pré -selecionada é alcançada para compensar untou
sulti.eamente o desgnete e semelhantes, .em dito mecanismo,
Reivindica -se . prioridade dó correspondente pedido,dea
positado na Repartição de patentes dou Estados Unidoe da Amários da
Nor4e em 30 dm janeiro d.e 1964, sob n e 341.245.
Ponto no 1 de 8 pontoe apresentadou.
fio.;
•

r---

yl6.359-

Ponto no 1 do total do 14 pontoo noresantados.
-

to

o

duo na 1664i8 ao 4 de fevereiro de 1965
jteamorentes OFFIca CENTRAI DE usTION ET DE CONTROLE n0.842.064°
- :FRANÇA
Privilégio de Inveneae ' t GUINCHO HIDHÁUSFO IDE MANUSULAR 12Mb
To-Aparo
•

em

l6.97 de 33.4e , dezedzro.de 1964
Joat _BUCLIDES BOELLI SIO PIOU •
@kix~e.de Invénçâo "APRarsiçoimEnTen RN Ze9vo"

febiorartatea

•

•

hoIvinDICACM4

11, °94900.014aaWas taa Qa ti cniçfo. ggglWt4 lud e8 DalloJrgito4la o

REluvuisiedn

1 - . Guincho kidrdalico de muutdítulas çbauto-ap@mti4
compreendendo .twaa nana/bulam de aaad-aparto, Madel para proas&
Os deslocamentos dm ama das mandbuleas em relagh tl outra e na*RO
para produzir o aperto e c afrouraaento doo referidas nlaildibtahro
guincho caracterizado .-elo fato de lua a mandíbula efivol alrlde
numa . extramidade da baste de ao menos um macaco dr arrastamento
enquanto a. mandibu/a fixa estd dispotda na eatrot:cade opoota
te macaco, o que permite realizar uni. ani ucho'rebact0 8 as lrgasto
atravemamento •
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.nemenewsCrwldere.

Reivindica-se prioridade do corrooponaento peaid00

eoponitado na Repartição do patentes da França cu 4 de fevereiro
de 1964 g 12 de janeiro

RO 1965,

-

1r-umente,

sob ag 962.649 . 0 16.36, respe04

:ponta 110 1 ¡ia 1/ pontoe apreeentaaaac.

10
frlai
FR-R/40 a g. 167.02R de 10 de outubro de 1964

toquerente: OSCAR SINGER . 6X0 PAULO
Privilágio de InvencÉo "APERFEIÇOAMENTOS IN2RODUZIDO6 EM PROCEsSOS OR
CÓPIAS Em LivR0s.cOMERC/A/S"
aE/VINDIcACOS$
, - APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS ER PROCESSOS DE OBTER C0P7AS se

UVROS COMERCIAIS, carácterizaão por compreender .* empa4go de =papel qq
pintiva especialmente Preparado, de forma a ser dotado de uma camada Miga
p ente superficial, oca. cuja composigão'figura.uma resina ou matáMla plástl
se, Como o Ethil ou Mothil celuldse, pôr exemplo, e o solventealecessário
para que a camada, apis a aplicae g o, esteja quase seca, coo o &Ido de a&
licio especial, por exemplo, e um plastificador capaz de dissolver parcial
Rente os corantes dos copiativos usados na p renaracUo t!la matriz, coM0 poio

ozemplO, o Dibutilftelato.
Ponto n g 1 do-total de Ypontos apresentados,.
atuo Ng 167.199 de 15 do fevereiro de 1965

411a dl 168.475 de 8- de ffi3r1.1 40 1965
Requewentet . REV4 :MU comum
Yrivd16gie de xaweatioi 0 ARRANJO PRVRÉSLM D2 9WVIIM iR4 0D2
Nan ARTIGOS DE Mll% 4
giiri*DicAçtfEs
c, 3nan2.0 reversível de mstquitr, parajaoldar aWtSo
.
or
oaracterizado por compreender UM reoapUnte prdpriOD
gen
' pare reee'ber mia suprimento ao Éassa do polpa 9 moldes 200°1142mA,
40 polpa coca'superfoieJaborta montados para weeetonanovinento]
ao longo de um trajeto que penetra o sai do reservat4drie a g i() coa
assoa 'de polpa,. moldando ou artigos por meie de suog go 0 de pos/P
o go da polpa abre Os moldes t uma c gmara de secagem com dispoolt10
vo 'transportador cl leva De artigos modadoe de polpa para dentro,
da referida cascara, Hades ao transfer;ncia coa superfície slerta,
watados para girarem seguindo outro trajeto que, vm determinado.,
ponto, 4 coutiguo ' ac trajeto dos moldes recolhedorce O ucc outra 1
ponto estd situado em cima a pr4ximo e camintando na mesma fftrerlá
timo O transportador que vai â c gmara de o-coages:9 para retixarem co
artigos moldados doe moldou p ecol}sedore e deposita-los sabre • 'a
aiopoeitivo transportador da °Amara de secagem, une.° este arranjo
• ajustdvel para entregar oolotivamente ' os artigos:Joe/dados do 'yolpa
ao dispositivo transportador da cansara de secagem com o IMO do
artigos que ficava voltado para o molde voltado ou para cima oU
ws baixo, tornando possível produzir desta maneira diferentes ertj,
EP° de polpa moldada que exigem orientado diversa pura sepageN
~MO O arranjo reversível citado,
Reivindica-se prioridade do eorrespOndento pediRO
depositado na Repartiç go cie patentes eoe Estados Unidea' de Amdr5o47
AO Por t e, Ow 20 de abri1d0 1964, sob n Q 3610300

Requerente: ROcma ANSTALT . WECHTENSTEIN

'ante ng 1 de 4 pontos apresentadOM

Vrivi/égio Se In,:ensào: 4 PROCESSO PARA A APIPC.40 £51 CONTWO

:13.Jc)t

)
#41

REVESTIMENTOS PROTETORES OU mementos 0
MIV/MD/cAOCES,

klietl574P
I ,./%1/10
e >,

- Processo para a aplicaçào eq colrKnuo de um re

veatimento protetor o acèorativo em painéio ou elementos de painéis
ágidoe ov semi-rígidos, caracterizado pelo fato de ttleg
e. se faz desenvolver um paindl ou uma sUcess g o de Paio4da or4s,

~
—
wisankasemeinere, a

%.,0 471

entadoQ sencive1mente verticais entre mico de guie apropriG
dos,
se revestem Co faces do pain41 ou de elementos de painéis 44
'ea retina .adesiva.
. se desenrola esicontinuo uma faixa de revestimento pobre 011.0

Ont

1

•

TuRno

a

- 20
ur.om de // de fevereiro de r9x55

da uma dag faces 0 agites-se as referidae faixas eeá A Ajuda

Requerente: THE BEM= CORPORATIoN E.u.A.

de 1.12 ollindro que exerce uma fraca preesEo e,
se projeta ar com uma temperatura oompreendida entre a 4empál
ratara ambiente e 100g c, em cada uma ame saem asem Tave5.

Prbilégio de Invengào "APARELHO CALIBaADORd

tidas para manter as faixtio, aplicadas no painél ou co elea
tos de painéia, por pressào leve, para polimerizar, ondurecer
e ecoar a resina adesiva.

Reivinaica-se.prieridade do correspondente pedido,Ag
aceitado na 2epartieào do patentes da arenga, om 13 de fevereiro do
1964, sob n g

963.635.

Ponto ng 1 de 6 pontoo aprosentadoe

À

aB/viainsAcOaS
. Um médulo que constitui o principa, componente de um aparelho
41Cador ' empre g ado nos circuitos de calibragem pnepi&tica, O dita %ando pra
vido de um dispositivo de entrada de ar sOb press go o do um dispositivo de
Boda'para ser liaado a um aparelhamento do calibragem, onde o fluxO do al

to ar 4 controlado, do acÈrdo com a caractertstiaa do um produto que ect‘
Bondo Medido, o dito m6eilo compreendendo uma uaLdade quo sie estende lona&
tudInalmen-to, de dimensão transversal li'llitada entre as suas faces latera10

e adequada pua uma montagem vertical, um tubo indicador traneraronte manto
do ao longo da faca dianteira da dita unidaie a possuindo um flutuador ino
dicador CWO posição ao longo do dito tl.bo depende do fluxo ee ar dirigido
de baixo para cima; uni primeiro dispósitivo de passagem a>resentado na ditil
unidade para a ligo do dito . diJpositi vo de entrada de ar com e extremia
dada inferior do dito tubo . , um dispositivo de passagem adieJonsl situadoo
entro a ettramidade superior do dno tubo e do dito dispositivo •io.
careácriedo' pelo fato de cotireonJer u.o passagem de st . :, r ,r,otJ ,d ar .
q1.10 se estende transversalMente atI . A. s da dita 111.52 ,adc, abr: ,.z-3-

na extrend,Ldes OpoStoa, nas faros letrrois O• e ,-Isv'Vea l,:•ulte

Paro
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wasrge." meten amuam% Ota oo ceerenence atuam% go mela
enrolho°
• .
isidadloanda, a prioridade Co derrasponeonto pedido dopultaÕ
Ea.partiglío de Patente@ dos Estado g Valeu da ttrioa$ ta 14 da.Soverdro
.96L& sob WI544.8948
Pot:Leal Ca tota/ de e Pontoe opreeentaaege

1

Seção III)

Abril de 1971

15731

fEMOSO 171483 de 14 de Julho de 19d9
Sequerentee nus IL JOHsOh EZ.trth
Privi1840 80 InvenNo; n PROCESSO ME =VIAM nu Momo
%OMS bi"IALIOOS g gata man=
2SSE PROCESSO la
. REIVINDICAWES
Processo de lixivlapão IMPO

:empine vazam mie

material portador .de metal !? mediante Ca oiroalla"
toos de
a partir
go do gma puta fluida do mataria/ portador do mota? aAmavds anni
ett de preedo, caraoterizado pelo fato do compreender

f.

no.1
9k1So St gB,909 64 12 Ao abri] de 1965
asemeentes CaRTA 22INRICR RAGU (que tamb4a &nina 0,9.Rhge1)...AV4Afflag
mvWegy) ge aventh/Jf PROCESSO 2 INSTALAW PARA A ARRUMAM .79
MA nrTIR4 CARGAS r!r ZDIPICTO DE Vka
PIOS. PISOS COM COXPARTIMENTOS DE-ARRUMA0,
O DISPOSMS olgtrrr.à.rrtybr7m
REIVINDICACOES

.

g 0 WOOGCso Para introduzir e ' 434krar os4as ruam
SÈficio de vdrios pisos, posaaiodo compartimentOe ao eataoionameno
dlopOztoc Anelarmente, para co Nuai s as urgiu são levada° WP
8010 Ae,em diepooltivo do elevação Oiraterio, sendo as da rSue 101%
Ra@ pera . o diepoeitiroo de elevao g o por Moio a0 instalaCOec automê0
aa (drogo eadial ou numa direch parndela a asta o estas Wffl
48wadae ao diapositivo ao elevagao aepcia de orientadas para o coa
cortimento Re Oetaotonamenio dewejedo, oAracterisado pelo rato de
C, dispo-0033o de elovag go Go deslocar eme pic;.a helicoidal ao 10a
e0 doe compxtimenton do arrumaçâo.
Seivindión-ve prioridade do sor;espondento pedido ,
ítOPoe0odo Da 5partigNo de Patentes da duatrie,

e aperfelgoem
aletto que condiste em introduzir uma pasta fluida de portiou/ao
referido material portador de mota1 mu um vaho do reage sulatanoãm'
&Imanto vertioa/ que d rapaz de tuportar temperatura@ o prosam ao
2evadam oiroular uma mistura ao cie e agentes liquides da 1.521vial
o aocedentemente atravds a referida pata fluida do partioulee 8A8
weforido material portador de lutá no referido vaso para ~arpa'
ventar 9 2.2211ViraE :lu referidas partdoulas; coletar e Mover do 22
ferido vaco pelo moo. g,rte das particulas levantadas atd no tbo,
do referido vaso pelo oito griR o pelo dito Uquido lisAvienteg claro
2ifioar uma parte do lido de lixiviaelo no 'rapo ao referido IIROW
remover e liauido de lixiviação clarificado do tOpo do referido Vam
.80) mistur&lo 00111 mae gris o recirculd-lo asoedentmadnto aturda 011
pasta fluida de partículas no.roforido vaso; o dosoarregar Ao Ak3
to vaco c incem de @do de modo a manter no referido vazo una pr
th.de g4o sUbstahcialmente superior a loro 004-0 atnoef4r,'Yonto no 1 de 8 pontos apresentados.

eu 1.3 do abri,J do

§0964, sob A 3186/648
Yes12o 1 Ao /4 P011iar Ppvtaenftaa0a.
Fig./ •

?ERRO ne 171.2)„1 de 4 de adoto de 1985
Requerent04 aRMI. BIDRAUL/05, INC., c SE.61.
ef invene.c. :o 00Usndçâo DE VASO Me
It/Mrket
• Uma 'bexiga deformEtvel, de ineitiOrS4 eldtvetzõ
eizadA paro foto que ela tem. uma 'btios de dikart+ND FinnOP
à
Via O diâmetro mdximo de dit'a bardo., um divo a0 matOia% u4grati
tendo U44 haste axial,
haotc tendo 1=4 primeira e segunda
teu adjacentes cilinlrica,, tajacenteo ao disco, n primeira parte
cilíndrica tendo
do que a 9.13-anda, coda lioa de.
n iod0 ou ',malte
cut,e Uvo tood0 amo relatpUOD

" 1574 euinta-feira 22
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OFOCIAL (e0,0

at sua auper£Icie de cila entre a sua oeriferia utarna e a yrimcii
5011
Parte oilindrioa, dita ro:.atrândia defininao uma orla pari:Carla
1
ca-45.2.calo alsm :Ii.:.:,0 licanla ro,tioionado boa
u:
do dita bui A
f C2djacimtrm C, dita pyrts oiIindrica c Oto ankure anular oondo UP
' eadam ma mamas g arco= dc dita . "coxige na parte 8a mama ligg2m
Semente yara Unira da Ilerifierlale dite aluo gond° mador do e.110
, Cs exoesuwa do dita priaeira parto oilndyioal mi adsoe opagadon8G
411,torial eldg tioo circundando a cogàda parte oil£hdrioa de EMB..
&se% gto disco eapaWar finando ligada um aut., sodeu0 gsrte'
'e.10 4wh'ioo l dito dica° °apagado.' tonas uma parte elularMolativam
-,
Qa gama na eua eurerUcie inferior g djaoente a eus pari geria 2ntg2
ES adaptada para asseniar no resualto do dito primodra pawtectilág!
tios n) Usando /igada no mesmos dito Uno magna= 2iesn80 tagel
14D com pelo aenoa uma rartd da g urerUoie actarna CO dite ,
• .íàaltipefflacente 4 sun b8oes uma parte ao dito alude esp lagMOr pa9
a 2ors de dita parte 4,1111P4' ficando inclinado aldn do 0.C2D 0 ag,
gzto Anular plana, ato disco espaoador tenda im landa analUz.
eus puriferi interna na gupergíois dome= opoot2 a ditava-P=3
,ail aná/ar plana o estende:nac.-as alWds ressalto anular ao dita 0
:(3G-SMada. rarte cilindrica t e uma -parto de dito disco ospag adw . aeP 1
-‘3 aparte rlana do mesmo e. a parte dnolinade ao amo Uma*. er,
~M. a com a orla anUlar porifdrioa de dito disooliddlo.
/ento ndoeno 1 (tu 2 pontoe apvc000tadoRo
afik
!..12
tgg,

ferfi,
..5_

AZOU&

r0 do 1979

figo

CMoçZ23 Olt3 so&) ento . 0t) grzc C=3 :C3 G.SW gn,3,
C-0 tdonooduas CidO Cl3 faste3vkq-dc soWo Êtrart)
Edieso mlucâQ312532-7n ã one ctb PC,9 C R" e2 eRn
c3td C3° Ge..41.
` ''Cr5"3 6.520 SUICCSteo,
e
G3

G:KM
C;) W54 C3 ao G=UG 84 1Vp
Ve...=1,C=1A17Q E059M-s 133. V3 a a E0WaS,
clj2 PROW-20 PâR3 momn mine Rgui..
2211DOCP
pgruusicAcezn

/ w p rocesso para predaste arti&fi Wk230.EGU:362
fa&igo YarAta wa ooMpletamento ospumados, de aedo doa o g proccagUltG0
gffiwamffloi, CaraoteRásado porque . pelo merios , durante parto CO D2-712003OG CO
UMecgràg toa mistura intima
do um .matorial tormoplgstioo glaamallt0 â2vPfig
OiEl 'monto do sopramonto finameote dtridido g introduzida 2n UoMOD ÇZO
egt4840 11 do kora, a uma temparatuta tal gme g suta mutua &dm 004dw
22PB &u./ 01e3-mistura fundida ospumada t dentro do (21,to moláGo
nalvindjea.sa a priosidado de oorrewanda:t0 gneW,A
gaw:kes moa Cotados 0115.dos da America em do tworbP0 dn
ob EA gear

4A04149.
do total do e pe.too aprasontaádlro
o

\?:

A

FIG,la

Flato

í,
.J
e L966
W1,0 N 179.730 de 2
LTD
LNGLATou
Weperentee RUTI. aia3ees42aZ wans
EUVW4to de Inwmga. 0 "APERFEIá0AYZNIOS en TeARW,
(j ç 3 de setenarc de
P23 2:g IT• .7
emente: AEROQUIP À.n. . tDIÇA
' vigaio de invenção "AC6PUEENTO lã: coNouTop,
..-

.DICALP.0
.:
IIE'
-Jr112-----r
. viso conexao auto-vadante do extvocidade Je condut,c4, oerceten.1
460 00/0 Lato que elea compr sande, em eomblnaggo,
e) um membro do corpo tendo um furo definido no mesmot
111, dito furo tendo uma extremidade aberta e uma estremidade -oi3O4ta
adarteda gera acenai= comum mel. de fluido uob prersão Tu

in de condutor no qual dita conexo fica ligada,
um ausento do milvula aLtlar definido dentro do diteifus ,40, •
a çn d.brula or f aemento desloc&vel dentro de di t o furo entre ditix
Gstreadede oposta G dito assor+-4 adaPte d a paro c ontatar dito »
Wrapto e 'vodar dito fvo PDPt7 ,12 .r . flu.:.:o do -Tinido atra74s do .
Wsluol, e

d, eles

e enittalt.444 da 4.1,v1

oke tk-. , nnefil,e. af;sociacios coo

. Aperfeiçoamentos Ont teares, do tf.,po em tiG 5. trama 8 alAmontade
DOU'danelac diarostas fora da cala, jmco;lado-a na oaláá passando.,a UNI a
eg G tia disp,oditiver de £relageli montado entre a referida canela G e ekem
peiit • o tramador, que exerce ama fOrça de retengâo Dr&aeterainadU 8 dêne
Serrizadoa pelo fato de te manter a £Orça ret:Altora do g iog DA dispogitiVla
@fiamado,',, inferior ao ponto de raptora do mosmo, provo/189. ga um watontos a
ugu3kel acetado x.o disposí t ive de freiagea e 'incluir-so um dispositiva a
eentrolMor da SO'rça de .rstensh do fio por meio do dispositivo de ggo2.cta0i
A requerente reivindica aprioridade do correspondente podido depos
todosae aapartioão de Sulça em la de Junho do 1 e65, sob 0 oR 85 571 Po.

Pe,vtoale 1 db total de 2.5 pontos apresentado
te. • a W

42

3

ao

3

•

33

23 41'3
44
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EI r nO NA 181-817 de 3 de ccEeto de 1955
rugusuus METALULGICAS, INDUSTRIAI, CORequerente: OTTOPELIO
ARGENTINA
naucIAI Y 2INANGISEA
.1"*ivdtégic de invens,..Iot " DISPOSITIV O VALVUIAR PARÁ OPERAR POR'SEX3cSSX0'"
BEIVINDICAÇOES

1 Diapoextivo valvular para oper'er por depreaeg0
cqu•cedorec d' g gua, dotadon de calefaCio a gge, care.áerizado poP
Compreen der uma cãmera eubdividida por , intermédio de diafragma Ma
dCao aubcamaras independeutec, estindó uma delas asseciaaa W80
nburu anular de depreo:são de um tubo venturi,vinaulado aos condUp
tos d'dgua a aquecer, enquanto outra cetd asZoolada à vélvula de/
son'Ale da paroagem do gg e, send,, o extremo da barra de •1ement0

1575

tré'a azocomponentes diveltos da t6re -u192 terCIP
. CO . CRà &CO . ..s
CR3 CO . 002 C0*- PR . R4,
Ceade . que um azocomponente correspondente BI6101214 .0. MU/Onda Sob del
tonos acta outros azocomponeutor correspondem a tionolonadadelaa g
e deN
` 4à42 5.aldnlglea un radical feni1e, ev entualmente substítnido par .g
ru ps
: culla uu alceai ou Amos de cloro ou um radical neftiiO C It4 UM iellifflajk
20MAtleo ou ' lleterciefolico,•ventualmeLte cubstitui0
vel;IDO
poa. ngohidrosaolubl4sentes.

4

.

.R1nalmente, a depositante reivindicas a prioridade de candeponataiS
pedido depositado na Repartige de 4tentos da Bluarenbaà ta 2058 sihigpaí
de 1965, eob np 1:46 949 /Ve/22a.
•
Ponto no 1 do total-de 2 pontos apresentadoue
TERMO no 182,522 de 31 de nezt6,dc 1965
•
Requerentes x. V. ENIIaRS i GíOEIEAíPENEABEIEKEN . RUM&

Ao feoba4ento da menma diretamente vinculado à face óerreepondeam
te de diafragma, .
2onto n R 1

Abril de 1971

de 12 pontoo apresentadoe.•
Rle

Privjléié . dn ínvea4o4 o APERFEIÇOAM:IMO ENOU em CORTOU Wia
0EIO2E5 rArk WO EU CAT0205 AQUECIE05
DIRETAMENTE, musallos VOE UMA QAMLIML47;
tnNSIST1NDO EREkER82E2EPTE SM âIMMENCULP
•

1TRA r COM D2d4 CALUDA WCURL CONSISTIRÁ
01542g$TURA DE pART ICULAS mwarDoW
mtmato . 2 YdR.UCULA5 DE es VAIO Mara

EA ! •
ImIVInDIOACM

• T21MO N e. 313] .823 ie. 3 de age:3U,
Requerente: SNOZO ORAI

1 - Ap erielcoamentoo em ou obre cupoe 4tue0C502OG'
pari usemm eatodos agymoidon indiretamente / EreYentidOo 00221 Uma cghl
DABe consiniinde prefersatemente de alumina lura 0 . com
Uma camadoPs;

i966
PAULO

le de invenção. " 0'570 AqUECEDOR POR RJUOR SOLARES OOM OU

SEM SISTEMA GIEATOPTC

O partioulue de oOr maio escua:carecterizedoe porlUe to parem% 00,

REIVINDICACOIS
1 - Sóvo aquecedor per- ;aios nolaree soa OU sem eia

tema giratdrio, caracterizado por se formar de um aupo;te.(1): .dM
material térmico loolante, inblinado e oventuainwate artioulado
tuna baste giratdria (2), suportando um tanque (3) coberto por

escura consistindo de uma mistura de- part3ou1an de dxidoe Metd3.i000

UM8

tOlba (4) de pléniice transparente, e dotado de duns tubu1a98e0
para .
15 e 6). a primeira para entrada da. égua fria e, a segunda.
mo4mda 4 dCz içaqueáda pel 'oe raios sobres.
R"a+a ap 1 de 2 poritoe apropentadoe.

1as de &rido de metal tem substariciulmento as, twom o' e diminietfee 0119
es portfoulaa 'de eer alie secura.
.Red.V indioa-eelprioridede do correepoodenbe ped3.60 3.0.
geDosite. do na RePart'içffio de patentes da Bolande, em
4 de goteado%
de 1965,
.
uob ne •65113572.
Ponto na 1 de 9 pontos apretentadose
.22ano R e 182,345 de le 'de netemlro de 3.966
Requerentet STANDARD EOLLSMAN INDUSTRIES ICC.. . MC%
YeRivilégio de /nvenegot 1 coonefaip oRES CORENSADORES •
ligivINDIOACCiS

1 - Um oondeneador oomponeador o a racterioado polo atik'
14 4m4 Ele De/aprende UM aluoq oom uma -camada metdlier Meada. Me
um membro 'tubular em naa camade.metdliOa externa ligada ocos
' dar camadas qo atuo, e meios Dera a,instig a oapaeitheie de MIO
membro tubular.
Reivindica-ao prióridade dc oorteupondanie pedidO,Aft
:Quita d o ma Npartigito de'patenten doe Retadoe Unidos •mdrioa do
Norte, co 2'de setembro de 1965, sob n a 464.561..
•
'mak
HMO Na 182.226 'de 19 demststo de 1966
14brene: FARM/EME-HOECHST AKTIENGESELLSSHAFT voem. Oal6OR 1/U01138 .
,=: ALEMANHA
DEUNI
Vrivilégio do Inver4-ga u *PROCESSO. PANA. A PRB8ARAÇXO DE DI8A2p..00fiffinte ywAg
L?vEIS 133

árPJA Ir,
REIVIJDICA0EA
. .
,.

r.~ p ara a preparação de mdeturau de disa,-).7 eoranGes ANOW
.egme em 41'04: oe;aemerisado pc,.0 gata de ar 009919r 1 Mel de 4)11'.0áRfla0.
-3 9 3'-dio1orediaalla te199gc9, 4a946 eorr a mol 45 uma m41, 19 1 nglp phOe

Ponto ° 3. de

•..

e

q

DIA

• 2

O OFCAL

ç

(

O)

*

AbrH de 171

117o116 UWd/&.e do

tEi tES.E s?

t4gie . «e twa

'i

O

9

gOA*NO

Rla

1TIT'S(1d. «9 WWo

do »REOR

O

rXOd0

fr-

dE /0ho.'R@ ;ds

d

Va »Eoeo9aeeEa t .tSLOU
opaoq ea
eoe* t nsparndLae (dLVo
OO 63O2.2m
a'Sos O
os etapM 'Se d.iumtn .o
emara.de telovie
q uqdson iluminados paES 1
i luoaa'edOd, pÕOld.L3tanteda
«O&m
co

øpndnt
&zoerente Eeivdtaa a t'3.(3aTe do .
d
flE Es Etto e Pattts 'Se .trS.ca do fdul oo
96 soh fl g 63/L66O.
?onto na . «o total de Upontos apreaedõ5a

lTd 4.6i9 do 2E (30 citabr do 19611
qierootG

TEI3 RXUS8 TOOL CO1P!WZ a a E,U.lte

PLv &Lg «o up enoe ?ROCT3&$O E APABL5IQ Pt9k (3O

JE3O

EOEVEUDICA(0E5

cortar tuboS quo Qoip2O33O Cl O?Q «3 &
onentrada
longitudtOalmeflte
em pontoíi oo»ZÇ(3OU Q PodQ0 «5Y
rssQ padimi
atl 090 co oo o't. qu 3
dita
roaso
jntermttentement
tubo e aum3Rtaodo a
a t1n »r003aao para

09 63,9l8

ÇQC

roUtla'Se do pontos do c1ivaai.
Eoivin'Sica-Ee prioridade do correspfldehtø o&do

de 19 de outubrO de 1964.?.

E2ROA1d5RLO LOUVRE LTDA./SO PAULO.f
do Iunenç&o: Pt&DOR DE CONDU3ORES PARA EOEt9A9 LTRIOAS.

kus

0stdoU

Unidos da Amrica em 22 do novembro de 196 oob m0

Ponto

fliviadicaeeo

°

o.lto(3
h69s

td total da 20 pontoaOsQfltOd3o

'ixador de condutores pars tommdaa elftricae, oaveo
'Laad

pOmUmA eeera alojada em Uma abertura do corpo da tomada

%tt 6GO5fl'SO £nipu1sionad.a or mola de
A eoa'pG e eohando a dita abertura.?

eococr*

a

um

etpaitan

Ponto a5 3. de eotal de 2 roritos aprasecotados./

O .p44

0 l7O,3L9 de 1 da junho do 195

•

Reqneventae P0RVIR LIMITEO - INGLATERRA

NA 168.257 'Se 14 da decembro de l)6h
querenb0 UtDZ CORPORATION - ÀLEMA
ejvilgio de Inveno "PRENSA DE ALA?

Privt1g10
5C1uS PMU COmEO 01 casos

ELE -

do

IVDÇaO "PROcESSO DE FABEIAÇXO DE UM .MA

Ai4 I(ICEDPQEÇJ

DO DE PÔLR'
TtEIVINDICAC0E

-

1 Procsso de fabricação de um material microporõsõ e fOlhaS,
Prensa de alavancas paro conex de cabos eltricoa 1 puE meio de
•

lhe OpUcados numa bucha de uniSo, caracterizada pelo fato d ser-

G iatttuda lo uma terrammta ento','odora que, pai ttndo de duas alavan-.
'Osa e, pøE meio de dois excEntticos, um trinco e una roda volante, par-

•

a tP AhrnflLsso da f6r6a n'ias relaçlo da ai6 l 600, entalhando umaUoha de uniao de fOrma tol, que, acionando-se uma alavanca, o teinco

Í3OntadO o2lat'e o exc6ntrlco ira 'S roda volante dlsr,osta sbro o segundo
Occntrico, impeiirrioun dos dois tordentns SO dlreço ao outro, opor sno assim a huch ancloada.
A raeuersnts reivindica a nrtoriiode do coreeondents etdo dopo*

o2?3

Et10 material de abalho, caracteriamdõ por incluir e adiço a um Mata
riml p1.stico natura au stnttioo, o materii, de trablho do.uflmaborL
ai. peitidulado formador da poros lixiviavel veduzido uma torgeis:Qe -traitedft tamanho da particulas, e de uro solvente do material de abaitio

e

inqo5pativel com o matrlal formador de.poroa mas capeo de foqas

na gol com o material de trabalho, a quantidade do solvente OOndo.

ufLv

iante paro assegurar que a nitura total feita os ditos ingrodionteo
rorma usa massa 500sa, suguindo-so a mtstu... completa do moRnos para tommago do massa em mas lamina, o aquocimento da laminO tOiO tospe
turase por tala perCodos que natios substancialmanto a rosuqdodo tcdO'
o4
O sOlvente e ao mas'-. . tapo ubmet
lautina a uma tmot
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MIM!

1877 .
~NU

de choque t4rtico, substancialmente maio alta do que gsrequeridM para
reduçãOeubetrOcial, do todo 0 . solvento, kimersão . de lilmina em um banho

TÉRm0 Ra 171,18d ao 23 de abril de 1965.P

,pquono para 11)dvier.0 Material formador dea.,Per og e. e. gecedem da 1;miza
L requeremta reivindica a priori d ade d o cOgreeP ondenta Podido dePoe

)1equerentet MEIAS BEINRICHEÃES =SERMO 210àDi

vitado na Repartição de 'atentes na Inglaterra, em 12 de junho d es l964,
snb n g 24.576,
l'onto.n p 'l do total de 33 pontos apresentados.
KV

/IPS
"
Ag.,1 1°3

.ReivindicasEeaVo
" 1 NeCipientes de fdoil a/Agl./2month foltm ‘IDGMB221a
p1datic0 ou de entro qualquer aprepriadop earaoteriandoo 302 tarfgl"

110

t6 40 36
161
43 41'

102

Yrivil édie de Invenção: RECIPIENTES EM WICIL mm1~ 'ffinr
DE mATERIÁZ PLÁSTICO OU DE OUTRO QUALQUER APROYAIADON,

'130
•

deus °arpoa ea gdriooe e facetado om quatro ()landa puten aquidin eg)
tontos. localizando-ao numa das partes sami-eadrioas DA YoEGOOtiVeri

Vaca° ou 'bicos, e diepondo-se de açaí) recutrantee ora pebtfic &Na

20 1WS

;fie ou semi-eaf4rícoad
440'

krws

• ,itÁ

fffil 31`8°-.F

Tonto n o 1 de otal de

2 stan O

sweriemedoef
riG.

_
-Wv-tg Ri4

47 43 '60

TaS,O ia 167.481 de 25 de fevereiro de 1965./
Requerente, CIR114.0 MOR5UZZI./SX0 211110d,
Modelo Induetrialt NOVA CONFIGURAW 411 OWIDA a RSOOVA8./

Reivindicaáeed
/ Nova configuraçgo em cerdae de coo8vas, do tipo feita
Proferentemente em material pldetiéo, caracterizada por 'ser *resada/
eno8v4
a partir de feixee de quatro oerdaa, previstos 114 lado
esçes de peoçtio transversal ovalada, guardando tua lualaca 00"
paçamento intermedidrio, e dispoetoè de tal ' forma que aa linhas ao /
,00ntarno externo dan - que:tro cerdae compien conjuntamenie UM *hera*/
envoltdrio; e por sua, vez cada feixe 4 formado a partir de uma haeo
to cilíndrica, que 6 subdividida nele quatro ~das, através de Xela /

eetampo axial, de p ecção transvereal cubstancialments'anadrangalar
com oe ladoa fortemente dl/cavos; tudo *;ubeteocielmeate como deseri-.
tu o ilustrado moo desenhoe anexos.
Wnico tonto apresentado./

ramo R o ..115.902 do 23 Od tetombeo do 19d,
Requerente* ROISON REMA, ALTANIR MEN PERU e ÀBRER PURA o plo Pfinf)
Pri v l sgelo de Invenção "DISPOSITIVO TUR110-PROMLBOR P014 URGOW
psuarnowAcOWA

.V DTSPOUTIVO TURRO-PROULSOR pARA numa% oorootocIEW Çanote
demite por,tma tubulaçao curvo em angulo do aproximadaMento 90 D 9 dit0
tubulação compondo uma entrada de t'lgUa p Oeicionade na linha d03111100 80
barco, e vala.saida dieposte na horiDontal ex.diregao uontrNa i1.3.10.144Er
de pra; pelo fato ainda de referida tubult.
4o, na mama 1~,d0 lognél
dispor dê um a ponto superior no qual 8 pgssanto o eixo antor gaç pr8:42;
mo À abertura de entredejorta uma alice 5 .0 finalmente pe1,O 2at0,00
na do oafda da tabnÚ;Xo, ser tronco - dnIca eord ao . bor dee 007148manflOo
acne anular convename-centra un o 'U va di r e c ional. dita R eina anUNAY €1,
tendo,,Internamente, s peletae radiais,
Ponto n° 1 60 hotel de 2 pontos apresentado%

11,04'
OÉRMO da 167.01 de 19 de março de 1965./
31squerentet CARLON ANTONIO FURTADO DE MENDOEÇA./IsTA10 DA WAMAMARAp
Wivildgio do InvonçãorCOIRTE DE RESIETENOIA YARA Imequat./

Reivindicac5~.
1 Um colete de resistencia pará pescaras,, caracterizado
por ter constituído de uma cinta gradukível, d tendo de cada lado uma /

alça, unida, entre si por uma baste gradudvel, tendo Alo meio um gax?,
obc de metal./
Unica ponto apreeentado./
TERMO 'tq c 175.859 de 21 de dezembro de 1965 •
Requerente BORG.WARNER CORPORATION . RE.M.
' Privilégio de Jnvenogo "2MBRCAGENR DE DISCOS movri p alt Ou ar ~À
DR 01
PRESSi0" .•
/
um dispositivo fricionei, ceractoritado pelo fato que 1O ooMprk
onde um volante anular tendo Unia tece da frente e uma p erlanla radiam
mente externa definida por uma superfície c ircular . cliindrioe, dito voo
lente apresentando uma primeira superfície fricionnl plana p aralOa cora.'
o plano de rotação de dito volante, e uma chapa, de cobertura do obePfie
ie motel tendo uma parede dirigida

*C8)

\

• /. •

(2)

•0

\

i
(P)

de um iodo geral radialmento . g uma ibn
parte cilíndrica assentando 'folgadamente e conc Ontricamento em volts da
superfície cilíndrica de dito volante, a periferia interno 80 dftn ao*

1578 GhAnta-feira 22

W

de 1571

DIÃRIO OFICIAL (Seção Hl)

Cilíndrica de dita chapa d n cobertura ficando subste.ncialmente igual

#3etro CoM a superfície cilíndrica de dito volante, .um conjuntojacionado glraterio tendo uma pluralidu,Je de discos dispostos para um movi

0 .Wi? 176.368 de 14 da janeiro de 1966 •
,
Requerente* COMBENTAL CAN .CONPAN7, INCPriv11410 de InvençãO e'APWIF4IÇO.ANEC3 EM TLKPá D2 ENCAIà KieFUNDS
Tan

Oraite axial limitado; cada disco tendo uma periferia externa ligeirameu
te menOr no Oimet.ro do que o Ji gmetro do dite superfície cilíndrica do
Vulante, e um conjunto atuante tendo meios associando acionadamente di
to Donjunto. atuante com dita chapa de cobertura, dito conjunto •tuantecompreendendo ahapas'anularss de pressão levando superfícies fricionals
tendo cada uma periferia externa definida pela parte radialmente surtesna de cada:tema das ditas chapas que fica lizeiramente menor do que dií

Metro da superfície de dito volante cilíndrico, meios reagindo entre dl
ta parede radialmente dirigida *de dita chapa de cobertura e polo • menos
Uma des.dltas thapas de pressão pare aplicar uma f grça de engate de prol
aão eficiente Para trazer dites diversas superfícies fricionaiade dito
Volante,,discos o cha .)a zs de prJJsão juntos entre si para promover.uma,lo
taçãO.cOnjunta, e meios acionedamente associando dita chapa de cobertura
e volante e fiando dispostos substÊncialmente na superfície .externa do
dita parte de chapa de cobertura-cilíndrica ou radialmente para dentroda mesma.

A requerente reivindica a prioridade do correspondante pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 30 de dezembro de
ee 1964, sob , o n o 42?-182.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentados.

PUVINDICACM3

1 .-. ..AperfelgOa*entoe em tampa de. encaixe profundo adaptada p ara 8411C
aplicada . por presam:a , um recipiente, caracterizado uelo fatO.0 o ditO
.recipiente ter uma koca anular relativamente larga formada por Ma Dee.
da angar, “dippositivo de x5Jca moldado abaixo da dita borda e,tui.opeX.,
vedador. pontingA . moldadonadito recipiente abaixado dito dieppeAtIvem
da rãsce, a dita . tampa incluindo um pinei superior estendido Abre *R.,?

dita 13°°41. . 0 -P9A 3PigkIlga .çaie anular pcndente.da . borda marginai.do gtg$
painel . EdiPerPg .9.. Peride 'ada p tada para estender-. e, scibT0 0 . 40 Á.Sgspoffill
tiyo de S S s e 44 0 a4:to *149_ 11m. es p açamento, um•sulco . applax s ite409 Pli4jN1
sala aqual.se.abrejporg . dertrae Jpara cima, Pm_d1.rgçãO.40.4/tO.W40.14
superior t .leakgaXPte PantXnua preba hermticamante.no dito kg9O.~11010
p adaP t ada_Para, manter_oantato de vedação . com o dito e.n.1 q41.
t ar e ciP0A04 0,tlie de permitir a.OedsçãO da.dite.tem paAno *MAL 4
bor de.ear ginaI.inerier.da d1ta saia, e um elemento 40 yeda00 &erten%
to. e gtr..4 'Oda 09.4ito_r e e i Plon ta. o .9 ditaJal uel_sePOTIg 44JageiMm
àdita_g g ia,parkeetaPelecer . uma . segunda vadação.com , a boV44 dstalgolra
aipisnte,,ovitando que o cont4udo do recipiente atinja o ditO diepOSitti
va de X$P90
BO,Vindiege?geA . pripridade do correepondonbe.peOido clejeeeLlisaelle
p aet10o,d, /"atentep doa Botados Unidos da Mirim' em 4 44 joeh0. 445 e
1965, - 30) 30...44.39F
Ponto n o 1 do total da 11 pontos apresentada*.

TÈREO Pie 177.354 do 24 de fevereiro de 196e
Requerentes JOSÉ LUIZ DB MENDONÇA COSTA Le NÉLSON LUCAS De MeNDONO. GOSTA a m
W2RMO No 177.209 de 16 de fevereíro de 1966
E.U.A.
Requerente: THE SINGER COMPANY

Privil‘gio de Invenção: "DISPOSITIVO CONVERSOB DR ALIMENTACRO DO TRADÀLHO Pà
- .

RA le'QUINAS DE CO",TURA"
REIVINDICA'ÇDES

1 - Dispositivo conversar de allmentação do trabalho para máquina
de costura dotada de armação e de um mecanismo de acionamento da e/iment'ação
do trabalho na armação, .tendo o dispositivo conversor de alimentação dois e.

GUANABARA
Privilégio de Invenção* oBISTENA DE TRANWORTB INDIVIDUAL AUtOK4CICO*
sBEIVINDICACODA

1 Novo sistema de transporte, caracterizado por

UR Ved0U/56

elo/

funcionamento elétrico todo automático, que corre ininterrUrtadVN/WOUSA
pista apropriada, substancialmente, como o descrita.
Ponto AR 1 da total de,-3 pontos apresentados,
iNsTpu.ii wassruí
toiiaea

ItTÁNOt. AVIDAttt;'

e1 -omuiveeee

lomentos de pega do trabalho tig(dos , a0 mecanismo de acionamento da alimenta
(go providos de Meios para segurar o trabalho Acalizados um ao lado do an - /
troe paralelos entre si, caracterizado por dispor de meios para aJ uotar e 1
distãneia lateral entre as duas superffcie3 que seguram o trabálhodkos ele,/
ZMIX

sentas de pega do trabalho.
Reivindica - se a prioridade do , correspondente pedido depositado
11albtadOe Unidos da América em 18 de fevereiro de 1965 sob n o 433.680.
Ponto 71 0 1 do total do 6 pontos apresentados.

ThRO NO 177.10 de 11 46 fevereiro do 1966
Requeventet OLOMUNION INC e 0 M.A.
.Privilágio de Invenção: "COMUTADOR ROTATI70 E . CONJUNTO DE ALAvAreá DE CONTAM
TO PARA isso Éo =MO*
EEIVINDRUDEA

1 . Comutador rotativo. , caracterizada pela combinação Compreendi.

MARIO OFICIAL;
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*não

Abril cit 0111
É

da por um (Motor com uma porção ergmida em peio...monos te 4O

ItEIEN

yo9c2 pooloContWx rziofroviscato rotativo relativo coodeseeRt Zele scao. a um
Comgento Co 00,21nDeo montado er; cada lodO do rotco 0d0=MLO Mie &USO CO

gEn;C Wtan;v2 00ASPOkeetTC R sideddo ZatmEma CO:C4 Co c0i2(
eQ 140C GO Ralos oct4Oloos, no locall.dosojode, bulbo éato,compreoeflon.
G9 UMA tD80 .1tO4PROB9004.EDO D9DÇ ZQ ' OSU100.(k. tm. eta?'Eelo
. Ob920.00kras
eln eet90E99, CONOtaritadop.palm. foto do nparlho.compreondop.dicipoal,
eiV0B-d0 froombagão 0.bureo de , vidro, um eixo Oco preparado poro In -

co
erguida; g UB ralccr.o sele:leia/iode Cd 00~00 OU E2GP9n
C.OtetC? COE 15 LEd
oo do ~coto untadas om cada porção erguida do odtetie pawa ezak.ote

(loa eacedu2See 0~anto0 Co ccetacto s' ob a assocCao (Xe lett .eZ OEUtej
Bom o BOMO cMaeSdal o em Minoro selecionado de eenjumffiso Ge aRcPcmce Co /9
contacto tentado@ 010 cada porqUo erguida da odtator liej5h ~moo fico ec.
'DOciadoe deojeutee do contacto se'a o associada oopeedode Ictewm8 SSIM gM&b.
Wi02 Co 0On4t:e Wand0 0 reter girado roIativo s ao gotateurp do

Mak

Ceara OoeheZooCtiat ligação° ciétriced seletivamente oneMo osMCOMPU.
nc¡zscdgoa.:oe . a priarid;de do corrospendert0 paÕSdo ia
Re9CrtIço d0 Pnbanáca doe estados Unidos da Áeérica om
2,42(

oot 110 e2.146e
•
Ponto n c 1 do total

de

Co

tsodegad.no bolbo e 01Ald.extreml4ade disposto no interior do bulbo reco
te a 0.010e00ãO.CO.en,eicc44. cuja periferia se dispOo substancialmente
. e0.~.7fflP eDenleX.I49 4.1 iE0 1 ..dlePOSitine destlaadoa a suprir arco
9 e0 grAdtqA~ ao disco Atrov ja . 4 piso Oco, dispositivo
atar:x(4Q /r,w3r,. girar, opixo e o disco, provocando

mo

o d 1 5P er.Ca9

Nata-.

TÀ,,(41 CmC0649.pow,ebre.s,pdgede do bulbo a diapositivos doogng
OO

tem~o Co

o

E5 OVWDE.O.WOB4Onto. relativo . patro . o bulbo o O.eixo Oco no sentido oal
ellg~do diotmibmir a aus pensão .pols porção desejada do bulho Co 'pio
bem

19 pontos epresontsadds,.

LS.I.Nreld1~3 reeviadics . a prioridade do . coriespondonte pedg0d090d

Cedõ ta liopiertigo de %tentee'de ingliáorre, em 8
0010 l8L78n
Pobto
86 total dl 8 pontos apreaentados.

4.412197".

do maio de i98,, oth

CÊRMO IO 7.R7.141 do 17 Ce fevereiro de 196é./
Veemcmamt00 nr=t ntorxu./Eao pralL0./
PV.14210 de Ttwongão: APERFRIOOAMENOS ]myi Ou REUXGO
VD r=ra
,zosD3 rzc=1N1./
so 0 Czomeel000mentos em ou telati.voe a clemenAloo et COtC0
co,--~oCcmdoo pelo fato de se coefsocionor ao pontel~ oeme.CO
do pr0000cd

Co £undigg e, aplicando-se de preferentia tamaã OU eoçella
taa .14CA apropriada, Oendo que à extromidude coMías doo mOOMDO OVO /
diretamente ts.plicendas as usuais cai arco, sendo quo t rs&:1 Itontodwoo.cm

preolr-m ono ed do receptoras do ubete da carga do t .4intz, ga t2D
' etamont.e 0000 alojamento para a'esfera tintats:Ja:0,
Wor AM
Yontc ã 2 1 do total de 2 pontoe apreseseSt~

gamo

Ne M(SMI. do es de março de 1966 .

NueliOcritett trin IrtRRANDO DO AZEVEDO

GUANABARA
Ro~skát et &Dengue MOVO EROOESSO PARA. ESCREVER Mdeliek, 14A e viont

n

• tkaufp~

a . MWD RROCRWO ?ARA RsOREVER )18810A PARA VIOLKO isEgoot~si
•

..,eeteetlet00 &c notas através de n4merou combinados.
Pante kg 8 do total de 5 pontoo apresentados,

1.701 de 10 , de karço- de /946
WARNO P
fispOOYON4i 40408 lircAm 4YR/sus-mus) LIMITEn . o !MATEM
D12 neroto POR OWITTIMRA.Aurtsmn:caes

%Ileabigie Ou prvençãoo "SISTEMA

ão Motema ea Ignição por centelha para motor de ~SIM !IVA%
orWeeteri gedo por com3Te4m8er em eotibinaoão um par de torMàna9,0 CO 2.9130o
•
ghls bateria do veiculo, uni eirCult-o em Geria atravbe dos ditos hateemed e
' Aftelmindo o indutor, um diodo e uP, capaeitor, Um primoir0 di0P0.0átiv0 COLtoi

000dutor ligado em um circuito em série etravOs do diodo e do oapaolte" 1113

TEMO no 158.943 dó 5 de aalS de 1964
Requerentes N.V. PRILIPS!OLOEILAMPELTAHRIEKEN,- HOLANDA
Prdvilégio de Inveução . "APEWEIÇOAMaTOS EM ,OU RELATIVOS '

.
A

•

aPAR813108

DESTINADOS A APLICAR UMA CAMADA DE. ORANITB COLQIDAL SóBRE A PAREDE
7; t1RNA DO BULHO DE VIDRO DE TUBOS DE RATOS CATdDLCOr
U4yINDLRAM
Aperfeiçoamentos em ou relativo* a spre' lher dei/ti/Mosca mliel

gogundo disposaivo aemicondutor ligado co um circultm.se btrie OMWOU ao a
eapaeitor, um arranjo destedado a ligar ou desligar o dito primobo acrind
tive oro relação de tempo. com o motor, a energia sendo semoconala 20
quando o-primeiro dispositivo é ligado e a seguir 4' troodaraa e3~

diodo para o copacitor quando o mesmo 4 desligado, O bM Ca.U.050 l96,3 SQW
O segundo bi5posit2vo quao00 é requerida.mma sont011id t. a dOOODWOO fie
ter através do circuito on série incluir ,o o 490gerte0D10
dis'pcsitivo ao ser o mosmr descarregado.

1580 Quinta-feira 22

OURIO OFICIAL (Seção III)

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na

A;Jril de 1971

rumados paio fato que o ambiente isolante em seu interior, dotado de eleva - ,
das características dielétricas, é constituído por gases eletronegativ095
R eivindica-se a prioridade do Correspondente pedido depositado Da

2nglaterra em 10 de março de 1965 sob n g 10112/65.
Ponto n O 1 do total de 19 adnt, ooresentadaa

Itália sob n g 8041/64 de 9 de abril de 1965.
Ponto n O 1 do total de 5 pontos .apresentados.
7

_
eamo 10 177.42 de 28 de fevereiro de 1966

f' G . 1

Dequerente: JULIUS WALTER MANN e GEORGE PORO RUSSELL .
Priv .1 0 de Invenção: "ELETRODO TOROIDAL SEGMENTADO ESTENDIDO E PROCESSO
DE AQUECIMENTO DIELÉTRICO DENTRO DO MESMO" REIVINDICACDES

1 . uma configuração de eletrodo toroidal estendida, tendo uma
' /
pluralidade do cireunvoluçOes sabre as quais são adaptadas para permanecerem
ar reside:leias de duas meia ondas permanentes de energia de rádio-freqoóncie,
Caracterizada pelo fato da continuidade de que forma as circunvoluçOes do dj,
to eletrodo toroldal estendido, o eixo do qual fOrma substancialmente uma 11
Falta reta, mar galvanicamente desconectada na ãrea aproximada dos antinodos /

ao Voltagem de cada uma das

¡nas meia ondas permanente de energia de freqoón
Gia rgidio residentes sObre a referida configuração de eletrodo toroidal es./

tendida de onda completa permanente.

TERm0 Ng 179.537 de 17 de maio de 1966./
Requerente; CUPANHIA DE CANETAS COMPACTOR./BEIADO DO RIO DE JANEI

RO./
Privil4gio de InvenO:o: APE=IÇOAMUTOS . SM CANETAS TINTE/S0 COM 1W
TA DE PLISSA,/
lleivindioae,Sen•/

1 - Aperfeiçoamentos era canetas tinteiro com ponta de
.bra, caracterizados pelo fato de compr teender um conjunto de pontei
ra, constituído por um membro de ponteira, preferentemente ae cOnflà
gura40 troncénica, no qual está montado central e longitudinalmonto
um elemento de ponta de escrever, em material fibroso de agtio ~1 o
lar, sendo o referido ' donjunto de ponteira provido de meies do ~ala° que lhe permitem ser fixado removívelmente na ponta te um corpo,

Ponto n g 1 do total de tuontos apresentados.

de caneta tinteiro,/
Ponto ng 1 do total de 4 pontos apresentadou.i

'ERMO Ne

177.725 de 10 de março de 1966 .

amquerente: STANDARD ELECTRICA S/A = GUANABARA

Privilégio de Invenção; "DISPOSIÇXO DE CIRCUITO P ARA EXPANSOR DE AmPLITUDE"
RE/V/NDICACDES
. Uma disposição de eircuito para um expanaor de am plitude da /
técnica de telecomunicaçóes elétriCas consistindo de uma rede não linear,
@ontrolada na dependencia da amplitude de entrada, caracterizada neste por /
9M ostsigto de entrada de transistor que fornece o sinal de.entrade e et:tua./

Alente deSaeOPla 0.sinal, aervindo como sinal de contróle, depois da retifica
e4O,
Reivindioa-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Alemanha em 10 de março de 1965 sob n o St 25.478.
.
Ponto* 1 do total de 4 pontos apresentados.
U.,(a

TÉRAIO Nd 179.593 de ,18 de maio de 1966./

Requerente, LUIZ NAT ALE./SRO MIO./
Privilégio de Invenção: APERESINAMENTOS YO PROCESSO DE bABRIOA0ãO /
-DE DISTINT/V03, ABOTOADURAS 2 °mós,/
Reivindioacães./
I - Aperfeiçoamentos . no processo de fabricação de dietirrn
aotoadOras e outros, .oaracterizados por obter -ee, mesa:tants /
estampagem, numa das faces ass plaqueta metdlica ou ~relatos, Uffl
saliencia aemi-boleada, com cavidade central, O, nestg, rã a zuns, é
encaixada a ea -ceço te alfin8te, de modo que se bordou da aaliCnola
/
semi-boleada da plaqueta são oomprimidoe, de modo D, se sremontexot mg
bre a cabeça do alfinete, com uso de ferramenta, sob precedo, afiga2

o

do rigidamente a cabeça do alfinete na plaqueta ou outro./
Ponto ng 1 do total de 2 pontos ap-eseutados.,
.9"‘"Y:

Dt

217M= No 17,3.117 de 24 de março de 1966
Requerentes PIRBUT SOCIETA PER AZIONI

ITALIA

=à

Wivilâgio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS EM MUFAS PARA TERMINAIS DE ENTRADA
Dos CABOS ELÉTRICOS EM TRANsFORMADOREs"
REIVINDICAcW
I

Aperfeiçoamentos em mofas para terminais de entrada dos ca-/

ga-

toes elétricos em transformadores, de gabarito reduzido ede.fácil montagem
nontendo o terminal do cabo ligado com o terminal do transformador, caracte.
•

a
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DIAMO. 01944AL (5,9110

Abrit 410 1.71 11141 1

Âger
'mime) O 140.075 do 31 dó maio the 1964
Skokna:ontor CÂR CARP4STEM
iftivtlígio d. Invengió gromaissort 01 autnoim 5TI61ba~ 1,Mma a mar.
mIPUL410 fl ior

Mor peri MaiillaM ma oiageirated da ~NOM gê @ORLI§ ligliedhá
'
i. • • "gmatób g vga, Is si, pa alkefeha ruem =Mia tere~ eloonn

"Ledo pa toe lá tak 'unia'tu, na et 190,

~de Ft 11~

o

penteada ave aameati bruno da lutado si D4 eoew 44 Moita (nos

• ti disposto isto lema foste da eighoot‘vol sob !soeste,* mamã (4, e
.1 - Ona tarramenti da multiplas utilisindos para 4 44,41pu3.agat! M4 4
Pua, caracterizado por compreander um cabo, Uma lamina oortadora da
* encairmvslamate aolidari gada oom o dito cabo O dotada de tom boblo reg
'Morado para dirigir a 1a210a azialmont, p ara tora do raforida oabo,

va.anssa . ¡à va 'ondas de lajegito Ma* kW fie eantelb 04.
,vookojewasome o Imasmba dó drite prívoteól ee egdompamkamen4a 00 ft%
to dotei.
Pon14 at 1 44 hóóót dó 21 poetam ofókódtódoe.

mispoeitito de pla g a damnoapadosa montado ao dito oabo, a ?leoa doiedge
ampadora • a lamina cortadora tendo zeigSed perfuradas para rmaberom va
tio sistrio, oomproondondo •noaPómento ideolanto a ase ',amovido. a
perfurada da paleio& deaencapadmra sondo chanfrada de xodó a peaporoiem
ame: Ult$ porclo extrema oortanbe para ratirar o enCa 'pamanto imolamte
•p dito cabo *Indo provido do oriricioa que os comunicam can al ma
¡Seo perfurada" da ' Olba plaoa . dwoncapadara 4 44 lauda; oorOa4Ora. »ceda o rio podo aos paanado atrav4a do dito caba.
Ponto o t 1 dó total da 6 ponto' apralantadoo.

MIRO Ati 1.0.201 de IO do $anhe da 100.,
Maur/atei MIMAM os nomovosn f5iai sise/eib fta40,/
Mriviligio dO Invoicirm 000IINÇO DO MMÇAS
-, - '1C1 ffOrápd

letnoeen - ~,~

A - don¡anta do peças adicionai* paca Sasaiméigra at ~te

, oa
mamo ao 140.185 de 3 dti . junho do 1966
Asuarentas MD MN? - 111.11.A.
Mriviligio de Invengh "PERUMBYTA Da ampfacda CORMOlça,

Mr.~

1 • Marraewnta do mandíbula oorrediga, caractoricada pele r. 400 de oompraendor uma primeira Mandibula coa um manípulo o meio* de trilho
tarmadifriba, uma emunda mandíbula configurada para curar ao longo .
402

moio., do trilho,

UMA

oaraotorleado pelo fato de ase conetiboldo ft feta as é
*aia pontoas da ditarmita Denteado. • and oe feeladdeena
40 tida* éseao pegam praias a saeartgo.provide de elladall 44 oabfole,

•~R,

para ela, dite oartdo pendurada no parda-roupa ao NOKIlot 4 temas 4,
meamm °areio uma oapa . ou Cobertura do *alotam t raizo2~2da 04,4L
Nado a roarnardar ao peças, da poeira./
Ponto-nal do total da 2 pontos apreamiadob."

oramalheira ao longo de um lado da monda-.

aandlbula, uma alavanca articulada na primeira mandibula,'tendo s tima @abro& doa moio, •toados para oosatamonto ' oom a roforida acanalhai.** àa
cá levantar e baixar a mesma, tondo . a referida cebace uma determinada pg
aigIo quando n alavanca 4 ahatada do manipulo, em que a 4451à4 mandi.
aula fica antiO livro para correr aolongo doo ma.Os do trilho ' ' , um Mi
ia da batento, na mogunda nandibula,ndaptado , para engatar . Una parte dá
oarorida oabeça,ft rim de impedir que a ~arida (mondo aand(ku l e me.
a b oaro por ai da iorraóóvtó.
Ponto n 0 .1 do total de 8 pontoe apraectadoe.

ALt
ORNO A o 100.84 da 10 da judad.d4 10(
Asloperantet COMISSÁRIA! 1 Limam ATOMIQM• MOO
ívtUgta de'levemb "DiePOKUVO Dt 401201414 1 MIAMO

141111~2216

takI0 a t

189.273 da .

10 de junho de 1966'

I/quarenta SOCIITS INDUSTRIELLE DE BREVETS •t D i tTUDZ6 0.1.9.11. 1 4RA1TÇa -

Priolidgio de Invench "APERPHIÇOMENTOS NOS DISPOSITIVOS D4 ALIMUTÁ
.;é0 DE CONDOSTIVEL PARA mOTomo DE COicuSTIO ISTMO
Alemaregsjim

(
1 lparfeigoamentoa noa diapoeitivce da alimontaçito da combustiv*.

ira motora *
. de

combuetjo interna, que compreender ox dineeLtive egaim

JbLeposf.the de eanipolagle a dletlaoli, oaXaotamie144 baK 6.1841
taf 4rglot de *adentado rigido", li gados per iteash elsetoote a SM*
onebleme de comando e a ui: drgio.00mandade • etess4selielobeeiés de sh
ma arsedo artio4adal compreende:0o vaa,manga eupPite de eeetaime if
comado, ma *alia suporte do ardo °mandado e dois &doa um 448
redigo., um 414 milagZo ao outro, poralolaminte aos dites drdee de tffijj
miolo rfeldoa ditos ksioe dl tranamiselo comportando um globale) de Ge
olonamento em rotaglo do &g** g uindado, comprondondoM kgralefedeis
livra em rotag10 e em tianslag go no interior da arma* G linde 941,11
ia pluralidade do °ardam' em sírio, por um ledo, a estos de aoloaakeete
•m'rota0o, montado' do um modo rotativo na manga suporte de meadmes.
de corando, e, por outro 100, ao leen* do 6raf emeoltdo, =abade firó
na modo rotativo na manga suporte correspondente,

k eçaoro ote oeivivalos a FLorldade do aorrmanionfe MOO. feefo

.•

,

:

•i

AriI e. e 1-9.111"

EMARi0

1 582 Quinta-ferra 22.
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TN.ko As 189.8'16 de 21,1 de ai:AO de 1967

fitado na Rcpertição .de , Pateuias da França em 11 dolunho-de /965, e

ln

de outubr' o' ;e - 1965, sob era n as. 20455 e 35206, respectlVaMenteo.

• -;• fl z ••
,' •
Requerentes TU RELIANCE ELECTRIC ANDNGINERRING COMPANY e *
Rrivilâp io . de lny enção: "SISTWA PARA jUDIR SINAIS ANÁLOGOS Id INSTALAÇÃO DMP

Ponto n2 1 do total. de 8 pontos aPrescratedose

PESACM fl4f:R-0NICA"
3. Th sistema para medir um sinal análogo caracterizado

por.owam

preender, em cambinação, uma fonte de sinais análogos tendo uma sarda tvIda
tindo de um sinal análogo de corrente contínua e um sinal de corrente con*
rua indesejeão, uma fonte de fornecimento de energia para ativar a

Unte,

dispositivos comutadores para ligar a fonte de fornecimento de energia.0211
f,nt, de i inois , dispositivos de cancelamento para cancelarem o dite anil
isoeseieeo es t abelecendo uma referOncia zero, e dppositivos sensiveia cdpio
warader, sensíveis aos dispositivos comutadores para medir a diferença entre.

la
/8

4?

2.4
r_,,r5 /5

/6'-'

hct.ícii. paro e o sinal de saída.
Bel.çiE dlea_se a prioridade do correspondente .pedido depoelIadd
r.c. e. Estados Uniões da America em 15 de junho de 1966 sob n 0 55/.7086
Pouto r 0 1 do total de 20 pontos apresentados.
u

t

ft.RMO N 0 180.568 de 20 de Jocnho de 1966
icquerente: TERM0M2CCLEICA ITALINA SOCIST£ FER LZION: - ITÁLIA
Pri rllégio de Invonção "AFERFDIÇOAMENTOS ri:TECDPZIEC: WE CÁ/URIS MOORIFICAS PREFAERICADAS PARA A coNssrmAç/o DE PRODUICS ccicrume
EkIvIrDickjEs
1 - Aperfeiçoamentos introduzidos nas células frigsr:ficas prefabrj
nadas, para a conservação de prcdutos ccn .zaedos, dntedes de uma , a,ctrutura suporte preicrer.temente metálica, conotiturds por usa d‘rie da sapatas se fundaço sUro es quais se apoiam outros tantos montantes metg
licos ou da ortre meteria/ adequado, que suporto dois e dois ura série:de armaduras, caracterizados porque o revostirorto Cum oalcdes e 60 teto e obtido por

1131.0

de painéis, prefercntzmente quaErangulares t

terial termo-inonIanter todoc dar nestLs dimanaus

t.

AO

ma-

Co espessura vou

tante.
Ponto n 2 1 do teta/ de 9 pontos aprocentoG.Fr.

7.2HC

ND

180.669 de 30 de junho de 1966
E.U.A.

Re quorunte ,:ilr•ERAL ELECTRIC CO!:PANT

F.: 1,Jilegic da intenção: "AP2EIÇC2P2:2CS RH APARÊLY0 E PR0OLS20 DE 1...ENte
DE DlaWIES0
REIVIPLUACWS
1 . Aperftiçoamen'Jc em aparãlho a processo de fixcç gc Co CARO"
tos, eterlii:eendendo um procoso caractericado pelas etapac de rc p tbar cnt0 4ç
dite diamante •_om uso camada mstálica e depois disporão-se dito diaLante
Vestido pca' moral coatIgue .cce w,, a matriz de ligação rei:alue, e Irae5aIld
ds pega tender: ou termofixa.
eia uma
TEEMd Na 180.801 de 28 de jurfic di. 19E5./

N,to rA 1 do total de 2 pontos arcse,-,tador'.

Requerente: rANciso JOSE TOCCHETTO./EGTAEO LO RIO GR. kWIT 10 sul,/

Fig,

Frivilegio de Invenção: APRRFEIÇOA=TOS ET SÁLTOS_JI.CTICOb lA
RA SAPATOS DE S2U1ORAS./
Rciviodicac5es./
1.- Arncicoamentos emsaltoe pUstiC0a para enlates
de senhoras, caracterizados pelo fato de uma ,'alma" de nçop de qual.
cuer Je4o, ,er solidarizada lar uma das e:crremidados a um Manesuito
erbuido . no corpo do salto, sendo dito Manguito atrawesado vertl
rosecrtudo na entrearida4p r4erier o dosiAbonti por um pino
indo C‘c larrn cal:aça na outra extremidade./
co ponto LreLentadoo*-

TWO NN• 18D,892 Co. 1 Co Juno de 1966
Roque-sentes CAWERPTLLAR TRIXTCE . Co. a
PriNl1 ggi0 CIO InvengÃos "D/FcseR 3PI Uja0INEL.5
RZIVIDDICAÇOZE

.1 . 8Ma passagem de difunor em um sistema flz, ídc, co,cctozi.2ade
pelo tru., do possuir contemos de acCirdo com o winCpic Cr. s.ol,a:u5ao
te da eamoda,J.Wte6

Quinta. feira
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. goitandãod.ao a lirtorkiado ao otaweaêoaatote p4i4o 4opooé,tme
104me taltoa Ia MIM& on 8 da outubro 4 1961 idele n o 494.2fflo
lobo na I, dO totan do 3 pontoo aprogontadoa.
ga4.2*
: •

Abril 'do 1071 1282

di carrega% funcionando quando à Ma gnitude do emaolODMd°

&MUSA
co ee encontra fora dos limites do mencionado Mole 4d.4ete0o da atual.
do doai, para inibir oe mencionado teelOa de dIforeng. 64 prObbit
oncionake priMairo fanal.
Esivindloa-se a prioridade dg Correspondente pedido depealtadd

•

ao%

Repartiqi0 de Patentee'dOe Eatadon Unido d merica, eM 23 de . julho 64
)o65, 0.b n a 474.255,
Ponto n o 7. do total de 23 pontoe apresentados.

•

wanmo 111 180.895 de li de julho de 1966
Oequarantee THE NATURAL COO REMIU COMPANY. .
mriviligio de larga*. . P SISTBMA OTICO DE LEITURA. SE cARAcrRabog
AgintmuCCXA

1 - Ratam do leitura de.caractered para 0 1.eiture Otto& do Oarad.
tonta Impressos' em Ur" fita, oaraoterizado pelo tato dê oftepré•nder Ugh.
di gpoeitivo de projegíto de imagem,disporto para projetar Uldi lOgge*.608

°Raaho N o 180.896. do 1 de JulhO do 1966
Requerente: PROCIISS WIRIENT CO, OP TIPP'CITZ
Privi1Agio d. Invonolo: PAPAREM° DE REFERENCIAS PARA LEPARTAMBOT09 TOPOOR8o

Oardettnia impreagoa sAbre.e. Atrava do um rastr gador.do Nadal aPtaaa.n
co. • fita 8 deslocado por um aoionador.de fita em:frant, ao referida 414,
aoaitivo de projegio de imagem, eamndo.o. aolonoder de , fita peregzad¡o

TICOS E . PROCC3S0 PARA COMANDO DE REPEREECIAB TOPO.P
• GRAFICAS0

ia raspOota :_coptaqh . Palo . diapogatiro de deteÇão ge.uma leltStog. Olefolte

. AparAlho de roferânclas pare levantamentos toposrtetiooa, ok^f
‘n.
racterizade pelo fato do compreender meios para gerar use feias losoria sietoof

d g om On41quar.d0a oaracterege 9 sendo.dito diepopitibp.de projoglikles.
Imagem contróladó,Ánquanto o acionador do fita notei parados pard,prgée
jatar a Ires.da:fita que se. joceliza adeanta do carettir m4.lAd9 Settdd
o referido radrócidwr de,imagget,,a fim de,foser com quer g 1aassa.do .4
ríter mal lido. se dealoquó novamente atroe. do reférido Paetreatt Or

4e•

BEIVINDICACtga

.Para oupOrtor co referidos meios soradoree de feira e projetar O feixe laserês
gmitide'paosreferidoe meioe geradores gob Um engulo pri-detorminado a UM /
elmo de referencia, meloa para oscilarem o referido feixe projetados OM RS 4,
arco em t9rno do referido eixo de referencia e traneverealmente ao.mouneto,

t•iksem.
" 'Reivindica-e, • prioridade do correapondeUto medo C.oeitado ralp,

meios para ajuetar o roferido eixo de referencia em rolaçao ~Mal,
advindica-se a prioridade doa correspondentee pedLdog dePogitiLW

Aopart/q8o de Patenteadoe Matado/ unido. de 4m8rica em 6 de lung de 4
1965, thob n a i49.6921 •
N Ooto ria 1 do total dó 7 pontos aprésentadó..

doe'ruio tatadoa UnidOe da America em 1 do julho de 1565 26 de julho 44 aso
1965, roapoptivaments, sob n 'es 468.821 e 474.6944
Ponto no ido total da 25 pontos aPreeentadoe.

E13.1

tx•..1

Yn7V11.

29.1040 ' de 190.936 de 4 de inibo de t9de
Requerentei ¡DIZER PRERES SOCIETE AROME SU1ÇA
Priviggio dó Inverigio "PROCESSO PARA CLIMATIZAR Ag OIVERJefi DEPOR0(06.
AS DE VK RDIEgiciog
RE,TVILWC1C04.8

180.by4 as l o de julho do' 1966
InTaRWATIOUL DpIUGS MA 111 catfouTiod
ANALóGICO.PPRA biGITAlf
?rly;? nr:c cln Ineençelo "CONVEMOR

T1Ávt0

c

1J;t'..;71POLÇAaW
de snebigloo para dial! Uni oircuito para realizar uma converão
.,
cirsoterizado por maio. para fornecer vm elnal analOgoo) meio, pa

3 -Prooesso para climatizar

AO

diversas dependíncial d g um odifkotg

caracterizado polo combinoqXo doe gestante @ Pree1611/12461
.- e) todo 0 ar mo.00egiri0 Para a ventiligig fornecida por uma irtets
central de . tratamento 8 de . transparte-de ar, *trade do lota olat.,
ta de alta preasZo com canal &leo, e brado &e diversa° dependi:444E0.
coa uni . temparatura oonotante, oltuada , abairo da temperatura ambiemt4(
oair ambiente complementarrmnte aqueoido com o aum8110 de NoW4

re for:;enor . Um ' ainal analkico; meios para a deteqlo do nivel do dual.
reoebto 6. mencionados meios do . detegRo do ra:yel do sinal n ienoionas
do sína7. onal6gioo • produzindo un sina/ de salda indicativo de ' -em asa

adorei que atuam aqueedoreo oomplamontaree, (fetao d1oPootor . a frente e
da g ¡anelam 0 sio percorrido° por um agente de aquacimentor

to da meLcionade conversio; melo* de difer e nça para produzir um primei.
TU f!.rel indicativo da dif•rença entra o ovei aprosentede pelo mandem
A, 'c.el de saída • a magnitud. d g Mencionada túnel anaiOxidat emeie§

• regulado, individualmente e de maneis* conhecida. P OP Pelo da , Pala
u.no., um termostato al8 previetv

o) o aquecimento complementar do ar em cuida dependendo $ ajuetadd,

1884 Quinta-feira 22
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1+10.901 de 1 de julho de 1966

1r‘equertnt:

D O TACHVETER

Privilç.jirdo

:nvens:ão;

.

ár.,c:..7 :-.JanDL:NG

L:GAÇA.0

Is

MiEyjenra

DE PINCE ENTRE AS BOCAS DE CONEXA° DB

Cr/. E.SRC E O ::','EAT>rE TEI1lAL DO TWO PROMTOR

xo MOTRIZ FLEXIVEL DO TACNIETROd
R:IYINJICAOES
7'6 1

- Ligação de pinos entre as bocas de conexão

de urs taemet.40 et!
tao2oietro cOIS14'
tampa me celertura, a qual est& fixada el 'asticamente sabre as bocas de 001100
3CU per Leio de 11.9 fecho de baioneta, caracterizada pelo fato de que a
o encz1xe terminal cili. ndricc do tubo protetor flexivel do

25

.

: e

180.921 de 1 de julho de 1966

mf , .crente: SANFOSS A/E

= DINAMARCA

iká.v.i..tecio 6e Invenção: . "T011:0.72ATO PARA VIAl o CRALOR-

ia cobartura á p rovida de modeladas linguetas
elásticas, as qUali ZaDt40
encai.e terminal ell. sticarnente centra as bocas de conexão.

BEIVINDICA^0ES

2 Termostat3
thla,
r rr.

para

B

cvaporedor a n o. -;u21 un "ciial."+ de ajustagem a

Alemert,rcm

a Altn mecanismo de ajuste, s'Obre una mola de alcance a qual, jUntamenum dispositivo termostático, opera um recanrsmo de contato cli..-tric0 3

T, 0 r¡ ti,Z.j..

eivindica;se a prioridade do correspondente pedido

ecoo:IMO /til

de julho de 1965 sob n e V 38.793 IXb/420

Icnto n c

do total dc 3 pontos apresontados.

sa

35

proVido um dispositivo adicional de contato, , para emisstio de 1A1,1

macterizado pelo fato de que o dispositivo Ce contato adicional po.
ee ser operado diretamente pelo mecanismo de ajuste, quando p, ajustazes sxc,g

t3

Ger um -dedo ni,vel limitado de temperatura.
R :C/indica-se a prioridade do correspondente pedido depozátuao na
iáetanl

• 3 eo julho de 1965 sob n D 47 653 1a/17a.
Tonto n e 1 do total de 4 pontos ePresentadOS•

rig.,

5

'e

y

/

1E0.949 de /4. de julho de 1986
Becuerente: 5HYGE:10B11 NISHIDA = = SAO PAULO
UR:4C : ' 11 c

12

P71vilégio de Invencão: "::OVO ODC DE SCRCL. INEESROECÁVELI
REIVIEDI_CAÇOIS

-1,1;

IL-LO
1• . - H

o. •

23

6
-

"

1 - NOVO MODELO DE PGICA. IND:=OSCÁVEL, formado de tela p orca Mi
cersum, agora caracterizado por ter pequenos razEOs (2) nas fuso, que 00411bb
•nam com equivalentes rasgos de 'dg anel (3) fixo na arruela (4)a e nos qual*

--1

penetram as pontas de um .a trava demola curva (5), que prendem a coroa na saí

--2

ruela,

impedindo seu desroiqueamento.
Tonto n c 1 do total de 3 pontos apre;entadoz.

1
25
17

alse0, IN 280422 de 2. ¡te 4ullo de 2L986
gOkfáltle m
NÇÁ,
00)StISSATUT
o:
CadY0s111V0
De
MIRRO%
PAU
Dapilitte4
rua mona
IMOS DE.Phavri
ILUI~Re

DIrpoeitive de segurarga psra reator cot hbOS de 4015r4a, mie*
',tudo 1;47/ Ilufdo prinário sob presas, suseept4ve1 eda °nego som /
Élethell otOot gmento de $U. et caso de acidento, earaeterlado pelo :Ato de /
~Porta um recinto sensivelmente estanque, contende es condituantee.do /
oarctitode fluido refrigerante primário, p esadamente os orletoreS de *Lufa°
plArie, e um conduto ligAndo o recinto atmosfera, de 17o1SSI.. e .a0 20110i 1../
Rua). co nrupad o pelo gá' s escapado em caso de acidente, ma Vez eetem o de
NeutÃo4tmoeferica, sendo o dito recinto e o dtto conduto . »SesittOd pos

o

ga

Thm0 Ne 180.928 de 1 de julho de 1966
?Requerente: CHEMETRON CORPORATION = E.U .A.
Polvilegic de Iwencão: "PROCESSO E APARELHO DE nta,:41GERAÇAO"
Processo dReErIVerTri:::::acx:12:
de um compartimente ou reosiente

preendende Ume estrutura de paredes ; caracterizado pelas or,eracm

DIÁRIO Gir4431AL. (iii.ão Ni)

Quinta-feira 22

ve GLIN liquefeito OrLO am prinoirs. • Segunda %moaliseadad vemaMai pelo
atior êe ~partimento, passando O rosUltante.vapor POIO &O ¡chie!" Usaieadvem permutado de palor som a eatrutura do paredo me& a . alegms04 Xaeall
eido para auxiliar a vaporização do gea lionafeitoftris na Satunda,laaaíiaa
• passando o resultante repor frio da @efunda looeliaado me peleoutagio
de calor oom a eatrutura de paredes para a As/in gira looalds100 Pero moei- /
Liar a vaporizado do de liquefeito frio na pr iMe lra losollaa910.
Reivindica-se a prioridade do corresoonde o' bo podido depositado
•.0! M,54013 Unidos da America em 1 de julho de 1965, seb a! 408.8Tt.. Ponto na 1 do total de 16 pontos aprasantados.
Par

Abril d. 10.71 1111bé

para wilmodaair uma faixa diferente Miriti,. de mdltlplame Calme& •
Reivindica -Se a prioridade doen corroepoidomted pedidos leladtl1/414'
doo neg . /lotados; Unidos da ámáriea em 17 de setembro de 1965 O 14 de Jaaetref
de 1966, sob a p e 487.996 e 520.169, respectivamente.,
Ponto na 1 do total de 6 pontoo apresentad08.
•

nal

7.4

1.3_44.41%

,....457,...--,.

-

...;..---..-........, .
---,::'. . ..
-,f'

afim() ti 180.961 do 5 de >lho do 1964
MIO PAULO
44 ,loar ento. NUIPSNENTOS SARGVARDA
riviligio dm Invenolo "APERPRIÇOII:DWO9-2,M. OU RELAci0ao00a com $04,0aq
IgaBffiNigkii
A • áperfélgOanentos em ou'relaoionadoa com 4001,:n;, Mó jentadá.de
.
.
aatabeleoer uma vantilação pata impedir e ead)ageneute aos vidro* *atmpriOlpalmente. noe 6ouloaa de -segurança ou 'protaçâo qUe' crfistitaam,: .
via espaçOrsohado'na regia° doa olboa e" cujos 'Vdros sio sagui°, por a,
ree enrosqueadoa abro mangai projetadaO das Iborturas doa Untos, em • racteriradoi la)r r nagoe, .OXiftaioa -ou aberturas quo, praticada', na
. ounfarenois d1. ditai nUMgaa • oolocendo o e'ss ç' o fechado'dos imoles •uecaUnio.ado Com o ambienta axtorno,:projeten-se ks da feira para dantao,.ai
,• frent41.dlredo ao, vidr4 on lentes.
Ponto nm 1 do total de 2 pontos aoresentadoe.
A

.
•

• 1Ii1 l 0 0, 181.012 de

5 .de julho de 1966
ALXIANGA
,' Itsquerantel, DYNANIT-NOGEL- -AKTIPYGESRLLSCRAFT
Privilin'dagnvedq;o: "TUBO . pLEXIVEL D3 EATERIAL SINTÉTICO, Aanowcom mik
DO, BEV.CaMO 'PROCESSO E DISPOSITIVO DáRkatald.fit4
. • REIVIRMAMPS
1 r Tubo , flexlved, composto de uma , camiso de tecido tubular 41, ISVOA
idalslente.drovida,: p or auavez,- - com um revedtidento externo feita do fibras/
naturaia.e/ou artificiais, -è de Um tubo interno de material Untátioo ~Ris.
plástIcO, por exemplo, da :loretaí polividlico macio, pâfcrentementé polhe
rotatii, ou de misturas de . clorai:o poliviailico macio e P aturanana t eametio
risado pelo fato do que a oamisa . de tooldo e o tubo interno se aoham PUROS
'mente ligadOs ' antre si pOr ado.rencia com o emprego de uma g eluçach a hm /t
• material utAlinado para o tubo interno e sob aplicado de pre gai* toma a.
•
caler , daterno„
a
prioridade
do
correapondento pedido depositada me
Reivindica- se
Alo.anha em 6 de agosto de 1965 sob na D 47.910 //39a5.
Ponto na, l.do total (10 . 12 pontos apresentado.

A

Tht:o ma 181.563 do 26 de julho do 1964
.naquat:entoi *meteu /NC
Priv1/6gio de'Invencioe 04PERF3IÇOAMEN1OD
Di3POSITIe0 SEUffacrer DR PITA NAJ
NRVICA 0
•
E.wriniercacpm
1 — Aperfeiçoamentos *a dispositivo' gravador d e fava ammnitioe;

em as gravador de'fita do ralo que 6 adaptado para receber e tocar rolos oca
tendo fite de faie mdltlp/as, e Lin: temiam Motor para acionar a fita pala
cabeça gravadora, oaraotericados pala cOmbinacio de um cabrastanto acoplado/
ao motor reprodutor de fita e sustentado acima e abaixe da fita para evitar/
flegionamento do cabreotante • colocado para encaiXar-oe na fita e aeloná,la;
uma cabeça gravadora tendo COO montagem incluindo uma roda acionada de eam.,
um . dispoeitivo de cano em encaixe com a roda acionada do uati• O tendo Uma /,
pluralidade de supe.rfIciea da cano. diferentes, sondo cada euperiioie do cicie
diferente.ae:eociada com Uma faixa diferente na. fita; aparelho de uolocaçio /
para o . dispOoltivo Cle-came incluindo um solenóide ligado atraeee do um doe./
plamontM " a dm mecanismo de acionamento no 91X0 do dispositivo de **moi e 'um
comutador de acionamento . que exciti.no. por completamento da reprodução o It
ia das diferentes faie° na fita para excitar o solendl6e - qUa age Xtrava to
acoplamento e o mecaltImao de acionamanto para acioner o elmo .do dispiPeitiVa,
de caNe Para colocar uma superV:cir de esse diferente em contato com i'reda/
acionada de como para colocar automiticaaamto a oabua gravadoravin4t1.00.

ao

TERMO Ri 181063 de 6, de . julho de 1964
.Requarentet GENERALE ALIMEETAIRE S/A- FRANÇA'
Privlidgio de invençãki D 0PERCU19 flBhi1DOR E" .SPEQSAL PARA GARRAFAS t ot
TROiRECIPIENTES " •
HDICAÇPM

- Opárculo vartodor, de material sintático moldado, adaptava& eía.•
eapecialao.gargalo de uma garrafa ou de . Um outro recipiente ', á fui de
• o pralo n' gar'por meio ' de um bordo ou uma . bâom vertodora,. oujo booat dee
encontra obturado, anteida a9a.e ti1 Laa9191 per. UMA Membrana OOCeetee a
'CitàaÀO -110idoged COM O OperOMIO, arranokel por meio de uma wiettaa
• de apreeneedenterna, caracterizado polo 'fato da ama patilha de eppOOdo
aio provir de moldagem com a membrdna estanque cot. O forma de um emites
com virios eentf.merea do comprimetto.que capara da fase auter pm de aemp

T;f, 506 ilN)11400.rv 22

i4DIWRA: OFIC1A57~n 4N)

•

-7

----- -

1#---

arena perto do seu ccntôrno e se prolongs eirebl 'ar C2 helicoidalmente a
ycr ciLa, t?c, referido contõrno, de maneira que z sua extremidade livre 52
brEsi.al ligtfrIt6-actms àb tsCdo otid‘ stôda, vcrtederej:
4 re q uerentçreivindica-!& pricridade a do corres p oMcj pedido

. .;;.í
Rágv,foritet :CCITATCSil,Rlig.x(1.11.4ENpAP/Ag4k4QUE r..:5.,EAR ÇA,-..,•.'NívnAEizi4c :-nvençãoc. fl -FRiOÇESSCisli1E4EPIÇAO,DE, jl4ns1ta0s•pm.7E1Pn n'brNva.
•jul46'14e

SITIVO PARA A SUA APL/CAÇAO`t ? 1 .

sicclOde ?Re~ão . de . Putentis 3a ig ralke ed 6 de júllid'dè - 19(.5:: àob.
n ' ?"5012.
Fent° n o 1 do total de 12 pontos apreseatados,

REIVINDICACOES . -

1.1a

processo de medição de intervalos de temp.,

tes que m 'arcam o curso de fenômenos traduzidos sob forma de uma tensão eletrj
ca, processo este segundo o qual a dita tensão é aplicada, em superposição O
com uma terisS:o de varredura à velocidade constante e impulsos de tensão cga,
geram marcadores rejulármente espaçados no tempo, a um dispositivo de regia,
tro de duas coordenadas retangulares, caracterizado pelo Lato de se apliCCO
por um lado, simultaneamente, segundo as coordenadcs homólogas do dois dIcRO
sitivos de registro de duas coordenadas returu/ares, independentes O ldentS
tas, a tensão de varredura, os impulsos de marcação e a tensão rePresent~
WMO

NO

os ditos fenômenos, por outro lá,,, sucessivamente, segundo as outras 600060

181.102, de 8 de julho de 1966

d/adas homólogas dos dois disposi:ivos de registro, uma tensão do vouredure

Requerente: THE NATICNAL CASH FL:G1STER COMPANY - E.U.A.

P .1vilegio de Invenção "TECIDO PARA FORMAR SOLENÓIDE DE MEM6RIA DE BASTE

que gera linhas paralelas e equidistantes, comportando, cada uma, um nâor

NsTRUção E PROCESSO DE FABRICAÇXO"

constante e determinado de marcadores que não coincidem, de preftgneit,
as extremidades das ditas linhas, sendo que o ' dltimo marcador de qulqw 4

REIVINDICACPES,

/ r trol conjunto de meméris de haste r7.agnetica compreendendo uthe
pluralilade de hastss zagreticas esTeçadas, c aracterizado por te p
un
Cie ccneutor isolado tecido de haste a haste, o dito fio sendo dispOttO
abre ladoc opostos de hastes adjac•ntes Pará formar uma pluralidade de
tolenbides com seja-volta 11ados em.serJe aco.lados
res'ectivas dea
tre as ditos hastes.

nha traçada por um dos dispositivos coincide no tempo com o'primoárO wocw)
dor da linha seguinte, traçada pelo segundo dispositivo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depocItad02â
França em 29 de julho de 1965 sob no 26.420.,
Ponto n g,1 do total de 4 pontos apresentados

2. ivindico-se o prioridede do correspondente pedido deositc#0 na
no!rrticão de P atentes dos Estados Unidos dá Amórica, cn 6
de arcioto de
rsC5, cot e n a 47:7.794.
.rr-A0 11 Q1 do total de 6
•:entos resento°
.mmi

•

m

u a\
Êtide
Y002ã/fi
IBHCBGegfaR¡
• I

•

@

.

1

,
5-',2)80 ÃZ 151.827 de 3 de acicato de 1966.1
1,:eouerente: RODEM DUQUE ESTRADA./SIO PAULO./

Sk-'\

vilegio de Invenção: ARMAg0-0ApIDE PARA CALWISs - WA$2 2 OVTRON
l-L-ã/92:5-3-922/
evi
1 - Armago-oabide para calos, eaiae e matraco eamalie
s'-usado por se formar de dois parem de bastes ricidse (X 9 2)0 ca2

TEMO

um daee oco base (3) uara ou a fiviçã't4 e sabre os otgo 8eJM5,m
d de Pun e de tub o s (4 O 5) soliddrioe a um traveeeãO (6) alo crimã
em osbides mdvels,)'

181.5.65 de z6 do julho de 1966

Ponto ne 2 do total. de E . pontos aweeeritadorhi

Requerenez: THE CARBDRUNDUM CCMFANY
E.U.A.
Privllágio 00 invenção: n mEI0 DE AcARAmitHTO EM SAMBOU:54

6

REIVINDICAÇUES

1 . Meio de acabamento em . tambores, ca r acterir40'56à OWNQOE6CS
oorpoc sinterizados ou pré-formados consistindo de bauxite NUCUW,59 80.A
lutin% fundida, dispersadas de modo substancialmente unifoNMO 41ZrW5 Ailena6
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedIdo Odajdaa
4os Estados Unidos da América em s 26 de julho de 1965 sob P Q kg.~.
Ponto n g 1 do total de 19 pontos apresented00.

--

Po""" .
00
S: 5
..—.;

'1°11010

dMMO 88 152,,D28 de 3 de sostno de 2966N/
1equerente3 11,03 1d WiESTRaid.PRO YANOI
~Slasdo de SevengRoe 2P70 21RO 9WIW2E-ti AiddUCW-57.daPeá-M á
41ÁPRO 9 xffinitaNtbd
peivindicaghad

J1 1..0.4

J".irra

;

ggd,~ toffii ea~511.1à t1-9 Ranalbs

tatintioidra
grefflion~e~

Emealle de . ma\eaeurea (4) *Mi ~ai!, affigi
mu% poria oaraabariaale pé, tee ma embate aige~
4$) pars ' ear empluma% »mede peee
6/Te e MAS teefficese 8 %e
Coada^

Mag oe

ea , N eti-eagg

ate .

444% ae l de toealt .de 1 peito 6de:44465g,

0 .101.906 de Y do agosto da 1966 &guarantee WION CASSIO CORPORATION a ss.UU.
)4riviagfo Sa 1~44 M. PROC89$0 PARit SpARAn Oe COWNWO

ua talie astabLee, &Odiei**, tende ia UMA i$ afiai iplaigrallateet, Odij
sada sob prosai° um eabegotó tubular provAate em uma paga cm I, Ao
nittetsdai.plastlff, éuSa eXtromidade llvid if provida do um barata&
buiée. de ~NU qUadradike . lwadé eabeaddade em% de refteddef
tubi dotada do doí@ paree do orifíolmi dlemotnalonato 4 p45404, atm&
soldada estaque ribeabe, per emalas, • %saiu tubular do um siou .
nhador 49 mataria ai:atice, Soado o Mis., troo?* tUbUlar dotado da 1
um ser de acidados, diametralmanto °poetas.
Ponto a4 1 do ã pontes aphnoemtadoo,
a

. .
reede

Ma eoLATT1reA03 RELATliaNeeed atm , " u*
RONPONSNTI Zeee D3 v or,Anz/m pi NOIAllIAMN
Te 424 ud umA

mis2n2A qUIX eddeffike:

jsuimmdeCnde
1 UM precioso

para separar un componente.sesiddied

et:Utilidade, ralattramenta, baixa, é na cOmpoitente /014 . 4 V4/4W
•
Mativaments alta, de uma mistura que 06 contai, ea* eanaker
4110 em obutur a mietura a uma dostilagao ¡extrativa, coa s = Nolrefte
.041ativamonte nao-volatg, tendo maior afinidade para re eieue'unat
mente posado do que para o oitado componente . leveE
~Crave da a&
tida dotilagio extratiVa Ua
m corrente de vapor de cgmponants 2ar0
aubstatoolelment• isento de oomponents pesado,. e umasiornan414uid4
04 ume molucao . de componente Peoadooubstancialmente incuto aip campa
~ta 1,41., disso/vida no eitado Colventevutilimar á citada soivreilki,
'00 eíqUtda para formar líquido de carga par: uma ratifig agleg 0.14a
cupom, da citada rstifloaçao, uma secunda oerrenta di vapor Km%
pOnente peitio, aubstanotalsonta,lsonto do solvente, e uma Neffahá4
•mim :Asada dê invento, subetnnoialment; isente do omportedif
D4446% 0,U4 se fon voltar para a citada destilado ixtrat" EiseiSa
%Meado por fazer á 'doetilegio extrativa em pelo monos, duas 'Dm@
da direreat•i preeg Ue, e(544aa•tida a zona ou zonas que tosa a Mo
dor ooncentragao *41a de oodpinenta leva 4124 areado media maior/
de que a prearad iate divina ou acidas qu, tiosm a menos oonoantende
Eadta do compottent* leve.
• Paivindlóa-oó prioridade do corraspondenti peakda # do.)

TARRO 114 182.061'de le de agasto de 1966
Requorentói T1iO10
SIO PAULO
Privilligio da invengloe • efte cotsTrAD013 aUTOMATICO
.mxvippicAcopg
, 114;TO oomutadce automático, como

rolvindíciamo

em ip

o4r404riza4o poio fato do a linguata central da Chapa do base'tsr a-.

-alteada superiormente uma placa altamente resistente ao oalOr a 1114 tricamente isolante, ceM
urna das extremidades aprisionada pelas ora •
lixai laterais, donventiotement• dobradas, da referida lingueta, e tia
da a outra e livro introdaida atricv;i'da abertura transversal, pra%
ta no extrato oposto, - dlta placa recebendo a aplicagío de urna tinta /
som as caracteristioaa.d. resistancia e/Átrios, distribuída por tida
4 444 suporn00,'deimando livre apenas uma faixa extrema transversal
junto 1 aba dobrada • recebendo ainda, na citada ',amada do 'tinta, um
tio •lekrioo condutor,. :liado' por um rolante, bom condutor •letria°
bucio isto sendo foito de tal modo que a oamada do tinta o a lingueta/
armo-ajo,/ astiejam eletricamente ligadas, pela base do tirarão da /
.laca. • •
tonto nQ 1 do g podas apresentados.
Iç

paridade na Repartiria de patentes dos MORA** OdideS Vedear 44 441
ma dó norte ' sol 6 de "tombo de 105, sob AR 471.7243
Ponto ate % cala Doatel 4Pro.."44°

e

1,f 4

FIG. 1
filme0 N4 110.917 de 21 de maio de 1999
Requoromtés WORICa MUNIU COMPANY . o
Priviligl, ia Iuvengao: ',PROCESSO De SEPARAR POLUIR* Dl uma sOUni0,

aignezaum

en iii ple•OSOed it'ae ara" ae
Riemeuees 0.1ar01-044 nolsout 11 0O0/J. 45FLbtt •
fletwittete es idlesen1.4 ,-* non um et- eme .w
.
..z&VUODIcácelE4.egriMe folke-P-M
:#0 ffleagg"...
•

. 1 . Proesoso'dn obténego , db particular, de polímoro sólk
do da smaeolagle, mo qual a aolugan éln$Qtada em um liquido volítil que é
Um nio.aelvente Mi inepto pira o citado Polfmere e que 1 pelo menos parola'
monto •adiei no . aolvienti presonto na citada •olugao, earaoterisado pelo fa.'
to de a *auge, que meta em uma forma altaltents viscosa, sou •xtrdem4a
ama cube ma qui ela. katiailda
eubstanoialmenta
em angulo reto por um flue
.
_
do referido nae.dolviato que ao dedo:~ rliddamantse a vilooidade do referi.
do naii.aolvants, 'pendo setioiantn -para dea•aroarer ha/tanto feres do arramté
mento pa 8414,.24. ag imario.a,artruaada.p" . ocusar divisa* por traçao da oolg
gap extrmaoda de,modo que..,!, : aree4pitagéo potea -oer efetuada da eoluelo alta.
...min0ayle—o
osa
:
.
-

X.....rr,..P.'"""t, P.414. 4.-

isee

Quinla.-feira 22

DUM)

CIFICtAt

Ab ee 1971

Imita° Mos Matados Unidos da América em 26 de maio de 1958 sob m! 7j7'.75
Ponto ac 1 do total de 6 po ntes *Praleettadoc.

medidos, e com socsão composta ror dois treco Co eirctIc

Co

MCSWO

ecancidente . tambám com o redio externo do branziss estoltÉrib 50 E'M
da roda, à semelhança de meia-lua; e sendo premis-tos . ajudo, esmo tleGgt
, serlos para cada calço deslocador, um par Cs calço-a Co enchimentoa~
mados por pequeno bloco prismático retangular, com as teces 'aterei@ É
maiores providas de dois orifícios passantes.
Ponto m e 1 de 2 pontos aprssentadoso

TERMO Na 121.458 de 23 de julho de 1960
Re querente: J. R. ÇEIGY S /A = SUIÇA
Privilégio de Invenção: ti- PROCESSO DE PRODUZ/A CORANTES ANTRAQUINONICOS*
RE/VINDIC4ÇVPB

•

7. - Processo de produzir corante antractlinOnicos do fdrmula pot!
1
e-.
LA--(—

B. CH, - NH - X)121 '
,..
:1

(5038)

Ir

(1)

Es qual significam: A, o resto m-Valente de.um corante antraquinônico; E, um
resto aromático bivalente que está ligado ao núcleo antraquinanico atravds /
de um hetero-átomo do grupo dos átomos de R, J e 5; Xj, o resto sonde) de um
ácido mono-carboxildco aroMáticw, e m e n, algarismos inteiros menores, ca-/
racterizado pelo fato que um composto antraquinénico que contém pelo menos /
Um resto aromático ligado ao núcleo antraquinénico atravás de um hetero-átoIDO do grupo dos átomos de 8, ,
0 e S e, neste resto, pelo. menos um átomo de hl.
drogánio substitufvel, 6 tratado polo cusposto N-metilolico de uma mono* cargomil-amida aromática ou por um seu derivado funcional reagindo como g ide /
composto metiloIten, at& ser introduzido pelo menos um resto L.NALcHa , golfe
bando.se ainda, se ear preciso, o prodtto da.re'ação.
Reivindica-se a prioridade do corressondente pedido depositado e.
Sulca em 24 de :Uno de 195 sob. ng 76.175.
Ponto nc 1 do total de 9 pobtos apresentadOSe
72RMOP Q 134.773 de 7 de dezembro de 1961
Requerente: S/A

GLATERREL

TÊRMO Na 150.371 de 8 de ;and do 1963
Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A. - ALEMANHA
Privilegio cl. -Tinvensão: ” SISTEMA DE DETERMINAÇãO DE DIREÇXO smPRZO
DIAGRAMAS DIRECIONAIS pssmaIs

_Irjer=crcW,3

1 - 111.1 sistema de determinação da direção apeai:do nn
te dois diagramas direcionais pro''-t.dos por doisisistent2 Ce wteng.M•
espacialmente separados, e olearados em fregzeinelas diferentes; o #.1
paça,tuto sendo grande em função do co=pr imantO de onda ,
0 06r-1720004
do zelos para produzir em um dos ditos sistemas de antenns um ditame
ma do tipo de modulado e meloa para produzir no outro sistema de anss
temas um diagrama do tipo de desvio de frequ;ncia.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,
depen
pitado sé R epprtição de patentes da Alemanha em 9 de Julho de 1962 1
soe n a St, 19. kr60'

I
Ponto na 1 do 8 pontos spresentadree

AR/nIcA

Privilégio de Invenção: P PROCEGSO, ZOTUMADOR, PARA O AQUECTMEHIO DE MATE-)
RIAIS FUNDIDOS PELA

IliJEÇA0 DE CHAMA. NO BANHO.

HAWINDICACOE?

1 - Processo para o aquecimento de materiais fundidos pela lnie-/
vic

chamas no banho, caracterizado pelo fato de que se gaseifica integral ' tente e se Mistura Intimamente numa ellkera a misturo combastioel, e se eueddo

2Pa Uma Parte importante de mistUre combustível antes de te a injeter Ho' ba-/
lobo de materiais fundidos.
leivindica-se a prioridtde do etrrespondeate pedido depositado L
Wlgica 9M g de dezembro de 1960 sob n P 675.592.
• Ponto n p / do total de 24 pontos apresentados, •
EY

TÊIJO lia 153.?24 de 1 de outubro .de'196?
%coerente: PHILLIPS-VAN HEESED,CORPORATIom
CPX:O 15CO56 de 5 de julho de 1963
Requerente* DARDIED Immow e PRANCtErn FREIRE PILhO - SÃO PAULO
PritlIAWC
•

ihtençtot * CALÇO D2SIOCADOR PARA RODA DE LOCOMOTIVAd
Mran~
e. Cago deslóeredor para roda de /ocomorivap Co tAPO

Wbbikath gdr ta Cotar, atmv4s de ta acoplamento cor~gahic, ~NO
Céria440 pl fato de o dito calço ser formado por ume peça substenciClaente neWSVada, tendo tspeacure menelvelmenta ~1 coe ER dtalle I

l'r1114gio de invencUs " CAMISA WE TEM UNA ÁREA NO

PESCOÇO NA

Rea

FRU) UM COLARINHO rt
ZEIVINDICACUS

que tem uma área no pescoço na qual 8 NI
eo um colarinho, caracterizado pelo tato de que a parte auparior
Corpo de camisa na sua frente tem uma alça eltistira pr:fie f ela. gari
1 -. Uma'-

fechar o colarinho, e por incluir um ddspositivo para prender a cago
da tlga camisa de modo a permitir' que a alga aeja'estendida 1.30:43

Quinta-feira 22

MARIO OFICIAL

I wa ea Par tt ' aaP crior do 0:4'0 da camisa 'ou eito rdtraftta entro eDWg
‘513, do catado oorpo.
Ponto no 1 dó 4 pontos apreeentadoa.

Abril, de 1971

SeOlo Eli)

/ff,

de 28 do detembro am 1964
o. a HOLANDA
V.
PHILIW0LORIUMPONFaBRIWSi7
Requesentet N.
ORE°

Na 162.969

Privilegio de Tnvençio: °APRRPN/ÇOAMENTOS RH OU REUTIV08 4 WOC:58608
PAREMOS PARA SOLDAGEM ULTRAS86WICA°
UIVINDICACDE$

1 Aperfeiçoamentos em ou relativos a procercoe parà so1dog019
leconlea de um objeto em forma de fio com a superfrcie do um segundo ob3084'
em forma de placa, por exemplo, caructer-1rado5 pelo fato do ctato 614 grnd

de fio ficar alojado em um oriffeio da mesa (ouvi') de um apaNahe e V01fik
gata últrassOnica e pelo fato do bico.ou ponta do soldagem

apwêlicTINTRII

aenica e pelo fato do bico ou ponta de soldagem do aparelho ultrassen100
9ar o segundo objeto com proseio tal contra o tapo do objeto em forma do'th
que, inioialmenta, o segundo objeto 4 poeto em vilwaçZoultratsenica l Mai
lamente 1 sua st/perdeu, com tal energia que tem lugar a forMaçU aWAINk,
apOs o que o bico de soldagem pode deslizar ao longo de surxrdeít Ce Refle*

do objeto.
• TRAMO N a 143.211 de 20 da setembro 1e 1962./

RelvtralUa- ge a prioridade do correspondente

GUILLM=15./.55TADO DA MJAnADARA./

moverentot ROURT LâNi

ERQS PARA MOTO
Privilegio de Invenç â o: APARZLHO DE APMPOI9OAMT
11M3 DE ExPL.0320,/

pedLU ctnosít‘44)41É1

30 de fotembro da 1963 sob no 298.591.
Ponto n o 1 do total de 7 pontoe aPreanta4aa.

Reivindicacliesd

Aparelho para aperfeiçoamento dos motore g a em
plosflo, taraotexizado pelo maio moolnic0 de realizar a . gaseifico)
00 total de PUIrárisaoâo.do carburante, nMo gazeitioada peIm 1'
carburador, pelo melo do dispasitivo mecânico ae mistoragh • se

riqueoimento das gazes, para ampliar o poder explosivo, pele
3 (00 adidenal WAR ou Oxigenao todo Outro produtO da eoal2
roOlo de combato, as referidas adigdes do misturadas com este
pulverisagio de combustível e transformadas eia gero gleca, ante4
TERMO Na 166.226 de 15 de janeiro de 1965

sua entrada dentro o motor./

Requerente: KALLE AKTIENGESELLSCRAFT = ALWANIIA
Ponto ao 1 do total de 13 pontos apreseatid**.l

Privilégio de Invenção: "MATERIAL COPIADOR SENSIVEL À LUZ COM OM D11var8 a
-RENILENo_nisNINICO UNILATERALmáNTR DIAZOTADO, CG*
./
WBSTANCIA SEFSIVEL 1 LUW!
z

RXIVINDICACDEA

1 MOdificitçãO do material copiador sensível los que eent6Wee
como substáncia sensrvel'à luz, pelo menos um derivado da p-fenileno-dleUINO

unilateralmenta diazotada da férmulm geral,
0_(CE I -1
•\
r.
R
7 - Nzr

/42
SCALASEKZPIÀ

Ttel0 No 164.070 de 9 de novembro de 1964
R e verente: JOSEPH GEORGES PARAR s: 510 PAULO

na qual RI e um grupo alquil, com, no u .,5,A1Ja., clu,e-ro átomos de carbono,
Nop
' um grupo alquilo aom, no máximo, quatro átomos de carbono ou um grupo er&W

PrivIlegio de Invenção: ”APERPÉIÇOAMENTOS EK Bom, td altdOL/NO

qualo com, no máximo, dez átomos de carbono ou RI c. R2
forma% catjuntsiONMMO
•Cm o ít056 de nitrogênio ao qual são ligados, um grupo het
arociclieo:(54 as

7i.uvuDICACDEa

1 - Aparfeiçoamentoa co bamba da gasolina, oarsoteitaddi me *4
preceder um dlepoeltívo protetor para ser aplicado ao pine OU •Lm §Fbilne.*/
mente dito do braço de acionamento da alavanca do &latrina* &a

de ter um ou mais'substituUtes, Z um grupo alcoxi, um grupo alcoxl trágkele

do ou o:agrupo aYiloxi ou o árupo

balai 4,0**
redellm./

/4

sitivo este constituído por uma tira arqueada em 11, tiritá tá mata

ital similar, eonfigui:ando mola, a qual .: provida Watt . /átte04441144 ega
aula cilíndricas de pequena altura., voltada Una pari a *atras
Ponto nO 1 do total de 2 pontos aPreaittedoa.

Na,
na qual a , a 5

HÃO, rampacUvamente, um grupo alquilo com, no máximo, lum:01

tio etomos de carbono ou formam, conjuntamente ene o átomo; de nitrogenie 89),
qual sio ligados, um grupo beterocfclico que pode ter um ou mais substiintiXO:
MO, X 4 bidrogenio, ba/oginee ou o ginIpo metilo, Y é o anionte de um
401410.
'e 4 um nUMero Inteiro de a ate 4, tudo segundo a pedido de patente 05409I104

tido sob o termo no 153.000, earaoteri

substituído pelo grupo

o rito te que o grupo

*

•

-CHa-CHOR..0H2

senda E, alitm doa grupos acima mencionados, também- um grupo alequiltereaptel

um 'rui° ari•-mercapto ou o grupo'
F18.1

ar, dei" (01441

bidréaL.sdkadia
lia §41414,fiddiagliale NUM
441, ao alai" 'galra &fru?
libein 40 Mama e'll4IsaledPa ladroai-alquilo
beio4 44 mi"
Ihs ot§. urbano NA Im geupo'armlquilo oom, se etmdmo, ded
Noló,

ISIVirsi!OMPO a prioridado do sorra4pom1ent4 0.14e'dapastba de ms
alaskales 19 de ~iro do 196141mb so C 31.880 /4/07k,
isice . pcate liPromitadoi,
1984
166.903 de k A. kívereiro de
dbklit
a
e
/NOLATERA
Ilesquerantet 11Milia SM Imre)
INsTRU4111T0 3 5 PONTAS Nd ImsebOOMStO PR Oasibb 00-i
11#11414110 #4 Tranglos 0
10 SINURIEAW BJMVISANACOSS

Om intbrumanto ou ponta de iastrcmento ~tants ~me o as.f
o empate da ~tolete da tem./
461 4.r6 dintorisade dcapreondend o um cor p
outro metal ligante, oda ou ema eaâoneto &SIE OU meie g,
biso G MoialSo L au
o uma camada cabra a hW
illalater dos 40 e ' a grupos do Sistema 4r16dico,
itaraotoriatie #4141
estatua do impo ~posto de 'carbonato e metal lisante
u ea "re i prx
Nada empolielal ler rios, Tornar o bordo cortante, •utendal
a e• Grabertsar, • i
ilogasca, g parte da supertioia . cOletor a que 4 /sulina
a rraterica00 do qua o metal duro do impes
teff Raie rogaten te
poliéea lopówitador
Reivindica . se • prioridade dcpcorree pondo ntes
Sob
5
3358/61a
ak #a 4~4
41 Igalatera em 10 de fever.lro de 1944
49 196k. eob al 43223/64..
Ponto 'ás 1 do total da 6 pontoe •pragautasaa.

ramo 14 SOJAS II 14 dê ~roias

~40 É i‘

~Mas

ohile da EI

~MAR
ti Otaaa de 1:elaas final da alatoeis/ Mobilio, thleN marresse de se41904 aia paredes latrtale lo roa Will blioluariel em gagglial
ee lia, •gpeedahheate adequada para tranePorts de lautas pearam" Om

•castrei:1M per apresentar paredes laborais lipeiramiala •firrovratori
it . frapitsé ao tuide e parode p 1134all providas% na soa-tarda emparia
-41* um rcfroade delimibative dobrado Ni ardo pua JOMS para baimeispa
/estudo a ~ta em arr;ge una ama laminam Mastim/emita di gam& HG
/
Sai a, porte libem supor!~ dom laica da costa, pof meio is raiara
dam
perla*
ttime
Sirg ará* de rabeta.aler;ada a UM de poder gisAN da
chp mae qual. o alojam os citados rebites, da sanetwa graterer sem
bibusie eixo ae rotacle da asa, due . pode permaoeser Mio* ta freta
paleio operativa.
gárlague-as prioridade do aorraapeadamtr PMDIN 0404
trio na '46pratie10 do pátootoa da Itília mi 20 de IONOMINN 411944 e
Sil 14 II
g ideai fr aSpLidle ia Reparbigio'dis patonies de 3101~4
lho de 1444 sob mi 27.395.
>MI O 1 de ald ~toe apmentrios,

14(m.e4o

as

Isepormilei

~C PRODUTOS

de

3.963
maimik

d Moa De HOZOOR10 5 OUPROD. DOMO 09 149 000 0i
PACITOR0-AWIRDICACted

INDEMM011 Mac dl
y a:1014.5 DTSPOSIÇOES BK TRAN91oamAnoe PAPÁ
oaraobalmate
ROTIM atm/
o
DOTADO OU NIO COM'cAPACITOR
illikeno outaps,
ate
adua em
internmeg
dilffiiida
tiltsirl oa Ou sem outras formas adequadas,
enqual4
gai
Iideseadoutos suma da. quede rim alojado o tranefow~a
•
.4
pua
élételladadd
ooadutores
da
• 444r4 ~Me g vaga, provida aos riol
44
4004.
adaptatIo • liga*, de ui condoneador Iara corrigir arake
ate. cem Si oem cinta ~titilar para r daagao do loo.aao,
Ponto al 1 do total co 2 pontos apresentados,

kábffit és 4. te ais. t*
Mn do NULO
in ~Nu aalefflfgratarfal ii

w &Mia".

A 304010* 11111*

Imo axamene atianteek
liZiegada

makimos S/A a a MO rim

4, Troe:~ *NOVO DISPOSIÇOSS SM TRANSTORAMI PAI

44 190

spled4LN.A.PS INDUSDell spaoutlif"
!IR 1311,14
~ri Dl amgA4 PX*M4 00 ~Ta ~PO
inweaolat
sav0t.44..

4,41~1~

is
7-

1971

- Abril da

DM* 04104 (Se 0114)

Gulats4eira

. iSumminutoá im 00 laillé~ À 90iiiiit464 104
44444 bamand4154n 1155La&1C04 earactorirodor paio fali Is mampriardrial
d /flolaa
=Adila gsgerivolmemte heargema/e ' dotada pala 4‘49 lianalla i
ia
aflabrada
bana
g
lie
etiefle
eiem
ramal
reelmeada,
.
le tersi5rm4~
alacre
foi
apeio
g
posta.paa
di
a
g
car
eia"
limitada
per
mishrie.ga ta
~selar likkaarmahme laa
sufi lar as latariar da massa 4 situado diafragma
g
gsg berdwelloaribidoo cosera a ba o role Podo deamednada gols ~iam
baia as ~PO ta.111~, pfitt$40ed4 pinos ~Alteei ~lia a* Saraiii•dil
Mu, 4~44 tal farpe lotele'do gola *item, canina a imal 444~ bise(
gió, 114
05 Me ~ta gera ~toda Ostwria.da **Se, re galem" umas
sola /
piso
adeseMei 4 por% m4441 4. ~PO 1,01400 armarktaWallia48
flarivet,
d.@ ~a aemtra aluo mobilio adite:Mo ao diafra gma ~AM
Pato ar 1 de total .4. a ~01 Witeuts444.

tia

•

I

' QufttaLtéfra 2 2

OF.I411

•^

,

• • .4 e Á. 4.

..

9ÈR1O Nd 167.434 de 25 de fevereiro de 1965
• 7•

Mequeyentet . S. 0. JOHNSON & SOM át,

Ptivile~n

oUiáTituroos DWYDUIDO*
REIVINDIMCDES

1 Um distribuido.r . d e fluído,'caracterít á è0 polcfate dc dempreop
dor um recipiente para o 'fiuido a ser distribuído ma válvula incluindo um/
elemento de válvula mável entre uma posição fechada e uma poeição aborta r'a pOrMitir que fluido sob pressão escoe do recipiente; um dispositivo dectl,
nado a aplicar pressão ao fluido contido no recipiente; Uma cabOce aplicado.e
dontinada a receber fluido que escoa do recipiente; e nm elemento amovi-/

'5' 3 t

-;

Àbrit tri4e1 97”9.5.9‘;

.

4

N

•

J.

e'

•.

rj'

torizt,td9,po.cçm.prendr 40z4r.tentpi egizpoÈ ser cattla g, •istiltz.b t ttitiÈew,
las..tendo as ..tal/009 sotedp,, ,00l00 0 qt.“rsi.ressoiltt,mewdexmmeetettedritttíto
pars,..cols;a, sug pubdi v i14e. 4noontem,./,stodos ettprriter4ds;f bom este COn../
tornado p or uma série circular de aberturar circulares, concorCattes omt.;#
das as ' carteias; e ainda, cada uma das carteias sondo p rovida, na

troa com./

preendida pelo mapa, - de uma pluralidade de pequem= cberturam circulares, Ia
calizadoras por exemplo, e em cada una delas', das capitais, dos rios, das
cerres e outros acidentas geográficos, em paciçãos rir-orca:manta exatas

ra

Ponto no 1 dm total de 4 pontos apresentados

Volmente associado ao citado distribuidor para manter o referido eIewero de
Válvula em posição fechada contra a fOrça do fluido sob preasão contida to /

49e
/4'

ic

r'

•

Menoionado recipiente.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedida depos4tad0 /
nos Estados Unidos da América em 18 de soteMbro de 1964 Sob n n 397.522.
Ponto n o 1 dó total de 14 pontos aprzentados.

Ttpxo IN 171.527 d e 23 de julho de 1965
Requerentot ANTONIO MERLI

SÃO PAULO

Privilegio de invençãot * BUCHA D2 BL0ZUE10 DE TRAVO DE 4IREÇXO DE

o

VEÍCULOS MOTORIZADOS n
MWITDICAÇ,ZSIS

Bucha de bloqueio de trava de diregão de veículos motwo-**.-..o caracterizada por a bucha formar um elemento de blequoie ao
/

Ti 9.1
TÉRMO Ni 169.875 do 24 de maio d o 1965

2edor_da coduna do direção, de medo çue Oter fica evolvida OS1 t8dn n
periferia, OU seja, a trezentoa o sessenta grua e braçadeira entme ei

Roqucrentet CULTO EUGENIO LEBRE . MAMARA

Seoplada40

Privil‘io de Invenção: *MO VINTURI COR DIAPRAGNÊ llarCTiatM~,TAV

Ponto no 1 de h pontos apresentados.

cossumo vitsue:
pausuicacuss_
1 - Tubo Venturi com diafragma Invio1402 lett4600' U40610019Eb

G.51LokUrecto..r4
toleria com o calço que a encerra e que se tirg esPinit4vemsonto RS pomo
torna do tubo por meio de mola anular soamontuic do erpand9, de ilki004wi
l'ágla caracterizado por uma bucha ollUdPina-diafrOaNW:OR

.uirlr'movimento rotativo srpre essa anal o o reapagirovecoo de COSNONDOfflO.
roto no 1 do totel

pantoè, apreaohtediSe

çnjj

SDN60 NO 172.37 da 20 de agCctc de 1965.
Requerente: EATON . YAIB TOWNE ar„ EE,M.
Mvilkdo de invenção " JUNTA UNIVERSAL E FEtunso PARA SUA MONTAGSY.
woxvIn/010,51

1 . Uma junta univerpal, compreendendo um acoplamento paul
trnnomdtdr torve entre membro de aolonament0 e membro acionado, Cerae.
teDiDada pelo inato de que o meio do mola ; operantementa ligado aos /
Urlauroo aodonador e acionado, posaulndo o meio de mole primeira e pene

Tt10.10

R

2

de comedes de mole, inoluindo, cada Ums,'ums guralidada de moMbroa do
Eala em empluel tendo 040 espiras interdigitadas, ' somolao de oopiral/
eb 1212a nOnageo Me enrolada° em Uma direção o ao molca de osp:=3
Wt9- 5. SOROR% COMO ORÁBiaS na direção revUon, ;ditso °ma goa tendei
'et miago aninhada eflui -ioda, e so . espíran dna conoxees entoa c vc.
comktto de prooáo rndânk enquanto ao “pívea adjacentes do cada cone

168.200 do 26 do março de 194

Noqucrortei O4JEOSRAP/CS, F. ra, =O S/A e a an Damt

PrivileLlo de Invenção: "NOVO BRINSUEDOn

.048.9§Nte G a Paggas urna da outra.

Rralizmacer,

J. - Novo brinquedo, destinadO ao aprondltadh a

clegaelAg..

AklU2tle61'se p 2e.-R6UW o owreoíoadeate pedido, dosa

'

102 •kik-Mara *2

-

MARIO OF1C!AL

.0,bril de -1971

1111~1111~

•Oba 10ér4iOio de patentse dos Zstados Unidos da lim;rin. do wort,

*

merilnsmento hietrol“too, caracterizado pelo fato de comprandlore um aata-r

14 te janeiro de 1965, sob n" 424.785.

rtal de apto com uma superfície dianteira ao condutora •litricaments; u•a/
pluralidade do grãos abrasivos eletricamente alo condutores ligados adesiva.

rwto AS 1 da 24 port g, apresentsd,)g
4.1

40

43

tante A -aferida superfície dianteira do dite material de * paio; • uma oda.
ia eletricamente condutora de material sobreposto na referida superldoi*

-1 7

dianteira e a ela ligado, projetando-se os referidos grOos abrasivo* atravi•

e anima da refdráa-camada eletricamente condutora quando so realiza 11.018911.
e

P/G.!

rllhavento.elet.rolitico.
Rairíndica-se prioridade .do correspondente podido depositado
n ol d' Estádos Unidos da imrica do Norte em.3.g 0 s es osbro de 1 9 64 s ob "II

I4o8 .521

101 173.619 da 30. d g Setembro d. 1965
ealltarantet FORTUNATO ORLANDI a SIO -PAULO

'
Ponto n o 1 do total de 18 pohtoe apresentados.
/6

'ZPITINDICACOM

VÁlvula tubular ai

ORCO

/7.18

• 17 ".

1441$141 10 d e Idvençio, 0VOUVOIA SUMIU ZN Saco SARFONADO"

L X kn,\WÀ

san' fona-no"cáraCteri;zado pelo fm t. o ael

ft

GOhriáir em Um elemento tubular delmatOria plttetioa introduzido no unto Nd .
Orle, 1..Zie g ado plietioo , tambin tubular, toará* era Oleie em baixe, sei /

20

nÉ.

15

*arta, latsrain dobradas para dentro, am ' ssL'nfOná, duma das 'ditas Partis ceam

TIRMO A o 174:896 de 17 Uno:Timbro' de 1965

de *adida pardiermitir a introduçao da dita válvula, • ditivtlrule Sendo,

8equotento: MIT CONTROLS, INC.,

ieltaaa . 111 bordas

da dita'rends, ficando um trecho disposto so interior 4e

ES.UU.

Privilígie de invançíót 0- CNAVB ELÉTRICA Dl MOLA COR 410 DIMMOCIAL
AJUSTÁUL 0

(saco é putro externo, para ulterior fechamento.
Ponto'ne 1 34o total de 2 pontos apresentados.
4 6
pe

•

ggIvisnIcACOM
1 -

Chato. elítrica com aço de mala, provida do médanlamo

de contato no* elemento portador dotado de mcn; imento *Atro duas poolgía
de ligar, oaradter/sada pelo fato de que o meoanismo tom uns parto nal
onada em dois esntidoe de dironlo • numa. certa distilneta ao longe

é.

determinada trajeto do percurso e com meios que Impedem a parte doida&
da 4e trabalhar em tletorminadas condisOes quando a citada parto 4 1..&
da a percorrer uma °arta quantidade da referida dietínola, entrando da
e.

peie em atividade de aciedamento durante o restante da referida dietíd
eia, provocando a

00

de mola da oitada parto acionada e a salto ins-

tentada° do •lttonto portador entre duas posiçOsá de ligagio) um.

2.41
.

nino de aolonamento para a parte amimada, incluindo o ~cenismo de
XÉCHO e s 173.800 do 82 . & sioteabro de 1965
%quarenta, BISA O /A. ViDIWRIÁ ..I . COMÉRC/0 nz PLÁSTICOS - ASIO PSUGO
Privtlígia do'tevenqIct " PR0C3330'DI PAHRICA0(0 " DE COTIM PORIOok
NARALMS . COMMLATOS "-211~GOOki
'1 Processo de fabrioaçio de carteira porOd. béMiabk 0
tanto Ao. .tilo vertioal como horieontalloe baralhof, wheammtem(s
•

Geladamente um primalr° batente posicionado para amoitar na parte
criada em uaa 'prinaira.dffiduudiregUa e um segundo' batente poeloloaado/
para encestar na parto acionada na outra das duas direçUs, estando of
doia Utente:, interligados para conservarem uma dietínoia proi-detarea
poda ao 10Asd do adAcioaado trajeto de percurso movende-es ambos na nor
dietínola duraatd tal funcionamento em duas direcOee,
Ponto sp O do 5 pontos apresentados.

sino fite de prever Uma forramedta.ou matriá aprioximadamento
eallínolaa Parimetrair visando corte do material lamina,' a
mutrao internas :armando vincos transvereaie delimitando e* param a
iro* dimeadionale da tampa, dorso o estOje prOpriamente Mito, dediw
elevado p eio resultado de um par de,bíisas ou bainhas rabseduzarea,
souto Ne 1 de it pontos apremtedow.

"Offl'21.

'211/a00 to 175.447 do 3

de dezembro de 1965
/miaram

Baquarontsi Jap nem WILLIAM RUM

"... eilOgie de IavsnçIe, • RECIP/MTES COM CORPOS R/CIDO9 OU 3MI- -R1C/0OS 5

is

UMIDADES PSITAB Da ZSSAMO OU OUTRA CHAPA DB ME./
TAL0
NIIVIBBICAQDRI.

3461
srMilõ itt r7ti.246 IS EL da outubre
.
innérco
. tio NOTO CORNAM a a 15.1./.
P
OrI v i l deit de invenche murava AMI3i170 blYINLOOÊ
INAMBUS° etdaoLtrwo COM búsuármeW
Aarriapickatal

1 . PreonsSo para , formar uma , costara na fabricas:to de uma .1.41U no.
0111 . 15 azileaC do mataria a ser costurado ficam sobrapoetac uma por ama /
de formar uma ranhura 411 uma das mar- /
da asara, onstoSesiesdo. Pido e passos
.
,
gama paralala.00m o canto das mamas • espaçada das mesmas no valor do oda.,

teintif

oatoriel, akaseixe renreett4e peet444ff5mit, *et* ept rei ;

pimento da parte sobreposta; e virando o cento da outra margem am pelo no./
ir foimar una língua de comprimento, perpendicular coai
Min 1111 injuiO rOtO - P'cha
igual 1 fundura da ranhura, • engatando a língua /
unto,'
Intbdtánotabiento
G
MS ~bus.
N.04±igtea.es . 4 prioridade do corospooderate pedido depositado aa
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Seção M)

Abril de 1971 1593

1
--a

•
• .
•
34e dezembro de 1964 e 15 de o u
tubro de 1965 arb
43762/65.

• . • • .

I nglaterra em

.

149213/64 e

I •I V • • • VAR COR6AS

• .•

E kINUES COM DENTES digna ESFI.;
?

JRF t vInitAcr,.-t

1

t-•

,k

%
C:4

,

1. - Etcresitiecc aeartrel se-frçsfS1,-torpos, p laznaav. • o
Cutras\Uquinas operatrizes, para f abr ic ar .
ccr3es,0 pinhOes coM dentes/
enicos espirais, eidos meios Parc tranritir . e0 bloco do platii da ter.'
2amasta gircteiria, um mcvimarto esciIeere clterraUvo, ccrecterizem- ao

C'È:e0 N1 175.1 n 8 !:n dc 6 de Coacbro Ce 1e:65
A0A..repte: JUTIY0 DE MD TAIS, IWZAS S/A. I0D13TRIA, COMIRCIO E.IMFGA
TA,J0 - 57.0 PAULO
F riviléelo Ce lever;ão: " APIP1
EIÇONMITTO3 El PLANTADE1RA CONJUGAM ag

por uma cora mccaniccrzate Cízrocie,:e. Érecre

C74

enzrengens 48., caixa

ADUBADEIRA, A IRA QÃC MECÁNICA

de c2mtio da m4eine c,t:eretriz, Preza ra cerrelea, a-icm-.ndo ditM ccrà

EsprunirAcms

My

ttraves de ve!riec angra:-. %:ene red te:Az

txrizontaImete
tu:IA:ire, e disrzadc-se CR outra
ta deste mas= arvore e a esta cracctadr, um bluc verticel oselice/ft
Do ua1 se assenta, em Irl/ Qa t a tara eL ferre:rente rirateria.

1 - tperfeiçonmentos e- plentedeira conjugada osm adulas n
deira, c tração rec.-2.1de, c are cterlzadas por a parte di anteira do ohm

montada em reEião mais elevada

•

si da plantadóira e adubadeire, ao em vez de assumir posição horizon
tal, conforme reivindicada no item l odo pedido de patente termo n 5 /
260.008, a p rosenta-se colocada em posição vertical, de modo que os pe2

Fonte ri(

1

eni

de 4. pentes t:erreen'eCC.vre

filados dianteiros permanecem nesse posição vertical.
Ec4Io n1 1 C5 4 pontoe. aprev.:ntcdo2.
(..

a

ri

mme No 175.545 de 8 de dezeshro de lye
Requerente: UNION CARB1DE CORPORATION

E.U.A.

friviléslo de Invenção: "VARA COERENTE E AGTO-SCSTEDTÁVEL DE TÚDDLAÇU F/EX1
VEL PR4DZIDA E COMPRIMIDA, PROCESSO, PARA MOLDAR UMA

TUBULAÇA0 FRANZIDA PARA FORMAR UMA VARA FRANZIDA /
COERENTE ACTO-SUSTENTÁVEL E MÁQUINA PARA EXECUDLO /
DO DITO PROCESSO"
REIVIRDICAOES

1 - Uma vara coerente e auto-sustent gveI do tubUleçgo
flexível franzida e comprimida, tendo uma primeira extremidade e uma segunda
extremidade, ea ract erizeda por ter uma cavidade retilínea de tamanho préde-/
terminado e uma uperficie externa substancialmente cilíndrica, e ter uma
distribuição ordenada repetida do pregas franzidas, sendo as citadas Preces/
SranzidaE helicoidalmente dispostas, de uma extremidade at6 a outra, com uena
conformacg o helicoidal maior do que e superposta 'as pregas ordenadaa franzidas repetidas, (fig.10).

176 .381 de 14 de j anel r
e 261:
R equerente: MILTON MARTINS = 120 PAULD

,

Pr ivilégio de Invenção: "DISPOSITIVO FAIA LEALO AUTOMÁ?'IC00
REAVIND/cAC0I1

1 - Di spositivo para de-1c aute
ics, r_e a p torizadc uer cr,erefa
der uma caixa, no Inter ior oa•qual rHojrtvLetas duer
ce- r e ns p orr, de
hhos diferentes, a maior sendo p rovida, ta reu amo, rir Lm
r-ime rir cua/ re
pula a- extremidade livre de ura liair.r. zes1a ocv sua vez, ro arJ/ende-EE
elemento de
contacto ligado è. um dos roles Ca ro:rente; n ref,srldo
de contacto com o movimento do case entre em contacto cou ar
secundo ele:5e..1
te ligado só outro polo de ' coriente, ce r, i z t e r caIação

de uma LminO bl-Itét(Se
liem, cuja omtremida-de livre cate: mcz Sentes
de um disco províctoJP,

nn messe eieo na engrenagem sena:.

Reivindiea-se a prioridade • do correspondente Pedida de.
positado nos Estados Unidos da America em 15 de / dezembro de 1964 sob nO .
h18.586.

'.11)
•-4.

.

BAIS n

Ponto no 1 do totel de 7 pontos apr esentados,
r •
'5'4"
I•
t

4,

.Posto•no 1 do total ele 2 e

,pre,ecta:-_.
í

Oonto n o 1 do total de 27 pontos acresentados

eRmq Es 175.727 de 25 de novembro de 1965
' Requerente: áAIL COMERCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS PAAA AUTOS LTvA.-S.FAUID
PZ1v11egio de'invencão: " ' DISPOSITIVO ADAPTÁVEL EM PRESAS, TORNOS, PLAI

VAJ E OUTRAS, MhUINg 9PE8ATRIUS,'PaRA FABRI

-PEs

P
`À:ft n41.,X.•

•

1194, Quinta-feira
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Ir -

i

WIRMO 0 178,968 de 25 do abril de 1966

TOMO 59 179.5n4 om 18 d. âmâo 4. 19O6
oequaranto , MIO lTILIO COMAap -

lOquerántet 0 T.M.K.(ROMARCM) LIMITO°. IDOLATOXA'
'ri/natio de invenciof,0 ATER/IIÇOAMOTOS EM DISPOOITIVO:POA PA0Plf

LIRE r1W4lpait RUITIENTO DM DITA DM CanDÁ EM , EgLiçãO I IPÁRIMOO DROLADDRES DE P.2.
IA'
leIrleracáOss
1 um aparAbo •nro1ador de fita

do

narde tixtil oAtants

irisado por compreender na cotação •nreoiadora ume mesa rotativa aciOnkda apropriada para' sustentar tia* lata ;Ur* aoua xodizio$ • impriair /
Um movimento rotativo 4 mesma, a dite use tendo diepositi3O0 guiais
apropriados para ee acoplarem com dicositivos guias cooperante* propm
•ionados na dita lata e separados doa ditos rodixios .trave
*at4ria

„im

O

OOMO 41

para permitir o deslocamento dianatral da dita lata -abra afla

rodeios para e de uma posição receptora de fita na qual à lata isa a 4
Orosenta ono:ntrioa oom a xeema e para inprinir o dito Novissosta rett

Olva ;lati guando na poeição rocaptoro de fita, • diemilibdroa ia 4Mit
'mento libaxívelepara reter a dita late AA '008igat reeépbor4 dis fita
•
Raivihdica-ffie prioridade do correspondente pé414., darral
na.itspartição de patentes da Inglaterra ou 45 e. abril dó
,ob na 12756:

Ponto nP 1 de 19 pontos'.précontadoa.

Priell;ste Às Infe q çie : "

fic0i0

lámrerçossíímt Mi ¥001111 01 arehe .044 ,
aif

aitusurá~
'
1 - Áperfolgesmotoa lei.máquism
)i0

frawlow ,wJaia#4411,
•0 1.1

° ejeta 414 patente 71.311 na vai, ao latarieída carena ex amime

estorna aoxpeata ma-duaa partes artLou/adae, olan quede a "pontoe fojt
RA ama salda tangencial P oTO o P roduto. P icado , elripada eNs oba di.
reotonadora, á'previeto um posado rolante portador dee faca*, e itue
provido de íis Menu/arar a 11e ortogonal.* * * distribuidas seddelmaX
te, n etnelhanla de ventilador, e cospreendonto enswila gNent, a atag
taaia da refaria, aáquina para tenb4e - decintagrar fomos, *Moteritaaes pele fato de a parte dixa inferior da esmo

tet

dotai. 13

• preVi ggia 5eN4
ama abarbara de fundo, lin norroapnad;acia I. qual.
od-Ama infacier, condutora de salda para o araterial dsmintegnado,

eura esta onde Au aplica estiouleents, por4 soe peasibilidefes de 1
de ler anestituida, uma penaira, eia abortara de una. 4.roshata 44
•ranulowetria demiada par, o material a dm 4selatoseado, data r000k
má partiosando a un conjunto, ou =lhas de diVerentém dtawns goa, xn4
vara nada rimalida4...npoolrina, e **aportando tankén nu plaea .14a1
dó ved*C15. *ara a citada abarbara.

_ponte O 1 de 3 pontoo aprawentades.

ONN

5*.179416.4. 17 do saio cá 1966

Méral*
taquorontét MOCItd MEN UM,
Wivilágic da ~Moi " ~APOR DP Mal somdtrie 1 NOM"

1 poomor as fraloa para ,46. ciscam de 1wc4"
bi
*loa simeositivo tr:iitoadOr ças sábia sattabe 444ra 8 g 8fia . 44
bolos agi re•ratai:~ eixo* da 'devil*, anulam ~iate lega em
~Má MIM adie& *patim 0. aciona co fada uca* atas
Mos, • 40t4s 4. usam** alapba40 pa ga dePteJ 484a meiga fror"
ra Mi rodela Â ~iodada do se 4i4posairc itatrekif afams,

in

ro 4o 41.4 ombro sotas, earrotor4sake por 44sao.0894 O400141
~atoa valor 4s dita iseistlasium seastrol 1 Oktraa 40414
4,44$
WWAL 402 M. 4iegosit4s. aplicado para eausier o valor 44 48* 44941
"Ma 0,841Tok Ã riria iplisaffia orároi4r par 444o 445p9041ffia ret4v
Motav
Mitvindiserse poiteaddede da moorropoasosa. om4440, 4004
Sub, 41 Asparaisão 4. pé0444oe 4.
p*/
Sm 14 da Ws
'IP IvAps. •
•
%abo .0 1 41 No mikakma aor•ooatâcms •

Welmo Me

140,4» alk 1 9 ao àudb".

19"

VKILIflia 4. 7., - MOLANDÁ

Podmigkáide dm ányençíct • " CONFO31088 ~UNTO LIQUIDÃO

laraelroangd
donposIqUe detergentee liquidar, oaracterlaadao
allom de oósprooadorom usa camada de um matorial oloomo líquido, hidra.
deterem:it. orjnins
ed&goirsi, 4 lima canada aquosa que compreende
eatiinieO, hidro-sollival, que produz espuaa, um domebabilimider t
de ~late, a água, sendo que esta composição, quando macoleàada, for.
am . usa *mia Oloc ui igua tasporárla, a quantidade do aatorlal olmo- .
ave deado uma AA faixa desde 5 ate. 65%, 1,02 P:ae , a quantidade ac, cebos
Slate orginioo saindo 11,14 na faixa desde 5 atá 40 por peso, a a quantj
Ws do desastabilizader de emulsio sendo uma na fairmn . desda 5 mt; 45%
per pás*.

"
Paivindica-se,Ár::cridade do oerraspondent. pedido, ~st

tada.na repe:rtáçiín de pat.nt.n dos Est 'adp Unf:dne da Amárraa do 5ort,
thm

15 de '1unbe " de 1965, ' sob n9 454.217.
Cento a9 1 de 10 pontos agweeentelne.

demo R a 179.911g

da

de meio de I96J

-Eaqusrantot . Via slr.armaeollinenban Prost Tn á. lmano
Pri

AIOS:1U
v i1;A10 A0 ia-venci°, 5 MIOINd PARA DEDULnE MIAS OLFAIIÃOSis,
REIVIN0mika14
- I - Máquina para deburzar rrutas oisagiaolas, partis
-condoia, em que as cascas sie meeird.camente fragmentadas e

elp~eJ doe caroços em viste da dIforign9a dos MO pa gos oreatúl*

cj,i144;4

Z ....I. a i.4

a .4

DlARlWOFVCIAL
_

cos, caracterizada pelo fato de que, dentro de uma caixa com abertu.
ra de 'admissão concentrlca superidr, se ' ache t mOnado, abre Um eixo'
Vertical e concentrieo com a eaixa, ' UtO corpo ;otígtivO..d.e' 'asPecto.cO.'
nico, disgito'Vei.tiálmenbd pf.ovide'-hid.;idrede cifounPèrenclei:'
Com una canelad . lra, corpo esse 'circundado P ar umeorPO
anul ar cenic0
e fletiu/toner/o, regultIvel quanto à stuCritura na. caixa , de tal maneira que resulta uma fenda anular inferiormente estreitada, e, ala-,
de, pelo fato de que a pequena diste/leia abaixo do corpo rotativo,s0.
acha dl:31)0st° um prato centrífugo, provido com pes e fixado sabre um
eixo Oco Coaxial com o eixo do corpo rotativo, práo

930 conjugado/
Com um recipiente redondo, disposto mais abaixe em terno dos dois el

Xos e em forma de bacia e munido com um tubo inferior de sucção, pa-

ra interceptar as cascas, ao passo que, na parte inferior da caixa
es tão / previstos um funil para expulsar os caroços, bem como um motor
que aciona os dois eixos.
Ponto n o 1 de 3 pontos apresentados.
7

to'

-

" •

Abril d.e

"

• 1971 . ' i g né

TÊM N P 180.503 de 17 de junho d&196
R equerente: CONSOLIOATED OMAR colriPoiklirkaN.'
Privilegio tle.Inved9ãoá- '' 'APARÊLAAM ÁLIMWTAil . i7TA9,.

f

ESIlliáâ

-sivrruiàiga
c
- / - Um aparelho de alimentação .de fita cara
cterizado pe.
lo fato que ele compreende meios para tipnnhar dita fita numa
predetez
minada v
elocidade linear, meios para alimentar dita fita ao longo do
seu c omprimento no
sentido para ditos meios de apanha, meios para ao/
onar ditos maios de alimentação com uma primeira e segunda velocidade
acima e abaixo de dita velocidade de apanha por in
crementos substanol
almente fixos, e meios de contrà' le
resposívels a uma condição da dita
:ita entre meios de a limentação e a
panha para ligar Moa meios de
acionamento de.alimentação altern ativamente com dites
p rimeira • ao •
gunda velociades.
Reiv indica-se prioridade . do cor
respondente p edido, dopo.
sitado na R epartição de patentes
dos Estados Unidos da America. do
Norte, em 12 de abril de 1966, sob n9 541,08,
a f? 1 de 15 pontos apresentados.

19. 1

, TERMO N e 181.126 de 8 de julho de 1966

Requerente: JET SPRAY COOLER,/NC.
= E.U.A.
Privilégio de Invenção: "DISTRIBUIDOR MOLTIPLO'DE BEBIDAS.
REIVINDICAÇUES

/ - Distribuidor múltiplo de bebidas, oaracterizado pelo rab-o irei
compreender uma armação, uma cuba disposta na irmação e apresentando um par/
uma Sinfda parede em COMUM
estando cada compartimento delineado para encerrar uma behide; válvulas do /
desoarga providas na cuba, uma para cada compartimento, para fornecer bebi./
de copartimentos não-comunicantes separados por

das; e um sistema de refrigeração montado na armação e incluindo um evaporador em comunicação com cada .um dos compartimentos para refrigeração das bebi
das encerradas.
Reivindica-se a prioridada do correspondente pedido'depositadO
fios EVtados Unidos da. AmÚrica em 1 0 de novembro de 1965 sob n 0 505.816.
Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

32

iblho NO 181.100 de 8 de julho de 1966
Re querente: 'FnANCESCO CANGiàa
SAO PAULO
Privflegio de Inv enção: "1SI-OSITIVO PARA
A TENUAR O OFUSCAMEN176 POR PARO
DE VEtCULOS"
REIVINDZCAOAS

./ - D ispositivo para atenuar o of
useamento por f 'a gis de Ved00.0k,
c ompreendendo e ssencialmente
um par do 6culos aa sóbre-Oculos de
tipo 0011We'.
cosi ,lentes g raduadas ou não, car
acterizado pelo fato de cada lente do 11141$X0'4
er provida de uma área d i fer enciada,
preferentemente escurecida, abraogenskti
pr oximadamente a oitava parte da superficie
total, e localizada eSoNietda,
um pouco abo. x(' do centi-c ótico da
mIsma, áreas estas correspondenoe ou%
mente, no carno visual do motorista de um vermlo em
t ransito por uma dag 14
pistas de uma via ou estrada, à área
que abrange tOda uma extensão da 01.10dit
pista da mesma via ou e strada, ao longo
da qual os faróis dos veículos que 10::
rafegam em sentido oposto podem p
rovo , or ofuscamento para o primeiro.
POL%0 np 1 do tOtal de 2 pontos apresentados

FIG

DURIK) pFICI AL -

106 - Quinta-feira 22

IMMO-HL affeWit 04 A a 44 /CM de 1940
2B0, - XE.UWi
Alggiege~ 0011
tlásago
M40
de
invonção
APNIVOIÇOAMNT00
*111,11 1
• WINDIC4c5S4
, jperfciçoamentoa em *minuto qgt inclui na conjunto e•

t

leatttalapitIA30 COTA onrolamentói e tontos do flummOVele ofolicamente

1!1)

eattrigedo pelo Lato a: compreender por ula l*Jo t am'te:iti, Que' mervilhs nó

lutaei' ae freio lipliamente condilto.r . coritido'nuM resevilt6r1.0 com.conexão
'14triáa com a terra 4,, ,;erculO e ;queVpor uttã lado eátá'em conexão pelo eg
tremo livre do mesmo cor; meios aMplifiendoe'Coheitufio por trennintor

And Cl re1ação . 4141 outra. em condi:g:g:ta de ligação de fluxo, Caracteriza.

:a.Ida um circuito de aviso que produz

400 pelo fato de que compreendo um dispositivo de a peando do estado si'
&ido bondo os soue torminals de condução lidero' em Paralelo nom os

:reto cal nua resersatOrio a um rufvel mUlmo pré-determinado

de

comando para tornar

s'.nal de aviso ko,F,o

que
e

o fluido de

deenoti; o

te'ste.
lei/indica-se

ditos •irolamentoe, e medoikatiVados pelo citado :movimento caulino
ligados eletricamente ao mencionado dispositivo

J

gas recebem energia da ateria do veáCulo e'qUe ciOnam dl:retamente de , Jua /

e

?rio:idade do corresoondente °adido deoco:lt.do

'rança aa 10 de setembro de 19(5 zob n s 31.015
Ronto.n o 1 do total de 7 pontos apresentados.

;et* diapositivo de oomando para tornar este dispoeitivo'cle comando /

-R

nendUtor nún instante inicial do ciclo do movimento e - aubstanolalmente
20

não - condutor num _instante posterior ore -determinado durante o dito ai-

.1
1 25 26;

22

1o, sendo gerado um impulso de . alta tensão nos ditos enrolamentoe os
resposta passagem do citado dispositlYo de comando para o estado de

Is fq,

74

n o - condução.
Beivindioa -se prioridade

de

oorreepoddidate pedido, depoel

*ido At RepartiçIo de patentes Norte Asericana, em 2 de julho de 1165,
t 30 . 4e setembro de 1965, eob
469.076 • 491.805. respectivamente.
Ponto n s 1 de 24 pontos eoreeentados.

be:o N o 181.384 de 19 de 421ho • da 196
et.uerentei 12? CIATTURGCEWSS GmbH. = AL2MANHA
'r iv ilgio de Invenção: "Mn° C0123/NADO PARA RHBALAGEWS DE Mania PLÁSTICA"
agrropIrA.ogg
1 Facho combinado, que tanto. soo*

ser

utilizado na

turca

de fe-

cho c.)rrediço, como tabám na i'orma de fecho de pressão, para qualsouer fins
da aplicaç'j.,i, em particular para embalagenc de matéria plestica, senso constituldo por duas fitas ou tiras de material elástico, cujaa almas longitndi.naiz,. com parfii em forma de gancho, perpendicularmente dispostan nas te:tas;
a ntrozam com corresponder-tem ranhuras longitudil.ain, caracterizado pela combinação de que s6 são providas, para cade fecho, nma'ran'utra singela e ama /
ales:eingele, e que esta Ultima oU e configurada como gancho duplo, ou ont,5,0 •
ranbuna c unilateraloarie reforçada..
Ponto ne I do total de 7 Pontos apresentados.

7 8
T4NO filt 181.273 de 13 de julho de 1966
5

bequerentot X. V. , PHILIPS 1 GLO3ILAMP2NPARRIRK5!1, = ROLAM*.
Privilágio da Invenção: "APERFBIÇOillEOS 3>'. OU RELATPTCG A THAnSDUT0R38 31,A

/7-7--,;;;

WRODINAMIcesn

364

gairuPICACrs$
1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a transdutores eletrodinãoi.
aos, caracteriaedoe pelo fato do pescoço do diafragma que faz a conexão com/
A bobina sável ter formada sem haver pressão, por ao material eintático de .
termo-eadurecimento, como AS resinas de apor!.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado :et
áustria em 16 da julho de 1965 sob no A 6557/65.
Ponto m o 1 do total de 10 pontoe apresentados.

n o 181.385 de . 19 de :julho da 1966
T:te.
JAPAO
Requerente: 'r:ANSKICHI HAYASHI e GUSUMU VAITO
io
de
Lovenção:
nUEIHAD0R
E
PRCW.SSO
PARA
PARES n vinco PARA o
rill4r
P
EO"
arIvmICW,57s
1 _çaeimador, caraotertzco por coTtpreender um corpo chuto de maserlécl reJístente ao fogo, provido de uca distribuição uniforme de pequenos/
cossunicação entre EsS suas surerficien superior e Mierior,
orlfScios
chass2 ,a queimador supoçtarlo o referido corpo, e uma placa de cor;mice/
de vidro de baixa expansibilidade eôbre o dito chasel, .cima . do dlto COre.
Ponto no.1 do total de 7 pontns Apresentados.
5---- 1
r7-

r

E
/0

ARNo pic 181.374 de 19 de julho de 1966
&semente, Mien MOMO D.B.A. =
ffiPtV48/0 de .10VenCão: "INDICADOR DR Nr921:'"

NI

181.505 de

22 de julho de 1966

Requerente: i'CRiTARO ECO ..= sA0 PAULO
Piiviligio de Invenção: ":21U0R1r :120,9 E AQUrA PARA CO.LHPR AMELDO?::"

WaYINGT,Imria
1 . Um indicador g. nível de fluido 4 . rrelo peço eGt0010v*An,

- 14ELHOWWTOS 3M'HÁqUIYA PAdA COMER A:•:S.,:DOlM, formada de SUO,

DJÁRCY OFIC *IAL

int'a-ka

!

(SecAo 110

.
•
À
,NrmaçãO (4) epa rodes . (2), e roleta .irontal (3) com P inos radiais (14)- nua 4panham as ramas #9 amendoim já arpancadas,caraeterisada agora. por ter

'
'

Uma

esteira a;67e1-tascendenta (5) com pinos (6) que transportam as ramas apanha./

too

Reivindica...Se a ' Pridrida4e. 4 0 .0.(4'reagaidOnt 'a pedido dépositado 0,
, . •
&a g itou Unidds.da Am g rioe em 2, de .a0i0Mb;ro de
1965 sob a

o h8O.569

Ponto n o i do tota) def 4 pontoo aprqsontodos.
.FULT

das poloreferido . rolete (3), levando-as'para-Olos batedrree (7), que sbpa.
'ret-ah Vagens dEis citadas ramas .. '

Abril de 1971! 1591 ;

*

Ponto no 3 do totaA (145 pontos apresentados

c2Rao Na 181.584 de 27 do Julho da 1966
Requerente: JOSEPH JOEN MENET e MICHAEL MATTEEW BOAS JR
Privilegio de Invenção; "CRAVE DR CA/XE UNITÁRIP
agg=b2)n
ti

1 _ chave de encaixe unitíria. dotada da osbo e encaixe, caractee 1

risada, pólo fato do dito encaixo incluir uma pluralidade de mola adaptadas
paia ficarem conontricaMente dispostas umas dentro das outra°,

PRAMO N o 181.506 d. 22 de julho da 1966 .
Requerente: TCHITARO NATO$ÃO
. = PAULO

•

Pr, yilágio de Invenqío: 0 84QUINA PARA ARRANCAR LIMPAR AMRADOIN, MIM O /
OUTROS°
REIVINDICAM!
a MAUIOA PARA ARRANCAR x LIMPAR AMENDOIM, rolao E OUTROS,
cada de uma armação (1), com rodas e para ser ligadaa na trator comem, pe./

rem caracterizada por ter uma lâmina (2) que rasga a terra carranca au
mas de-amendoim, feijão e culturas semelhantee, em seguida'ananhadaS por uM/
garfo (3) onde 40 separadas as terras, torr5ea • sausinhos, retendo-as as /
ramas agora limpas.

Ponto no 1 do total de 3 pontos *apresentados:

.

Tii010 No

Tha%0 No 181.636 de 28 de julho de ..1966

181.581 de 26 de julho de 1966

Requerente: RUO RESEARCH arE HNCINRERING COMPAi;Y
Privilegio de Inven28o • " TPAYOFI2VHN10 PARA O CONTRUt DA COMPORTA° DR gogi.

nma

dade de encaixes aninhados, concãntricoo, polig onalmel'ote Sormadosl primeird
diapositivo preso ao mais interno da -um do ditos encaixes dotado as vma eao,‘
' dado receptora da mola; tende se ~mimes Wxteri.erea as extremidad40 das pa4
redes laterais cá uma extremidade alargadaa para fora a fim de tOrelar reosaI
toe que retím,ditos encaixe/1 UAI dentro dos autroa$ um membro de tem gsraL
monte tubular que tem, .s urna extremidade, uma cavidade retentora de encallioa
na qual estão dispostos os encaixes aninhados, e dotado de dis positivo de Rk
cada engatado por dito resaalto no mala exterior de ditos encaixes aninhadoac
que-nele retím ditos encaixes; aninbadoe, tendo dito membro da fama Mala% ¡
te tubular uma porção receptora de mola em sua outra porção terminal; e os./
gundo dispooitivo na extremidade da outra porção terminal que forme MNR
¡ rd.:lie de, suporte para dita pluralidade de mola aendo dita pluralidade de
o
molas retidaa dentro de dito membro de forma tubular ;tom ao respectiVaa OKnáf,
tremidados de uma de ditas ;solai; impelida contra dita suparfíole 46 suportei
o-posta em contato dentro de dita cavidade receptora de mole, e sendo me eXiv
tramidados das outras dita° molete impelidas contra dita aupordoia ae oupovo.Á
te • Mos, rêssaltoa formados AOS reapectivoa chocam exteriores
Ponto na 1 do total de 8 pontos apreoentados.

GUANABARA
Réquarente; STANDARD ELECTRICA S/A
Privi14gio ao *DISPOSIÇãO PARA A ACUMULAÇio DE SOMEICARGa REMIU
TE A LINHAS OCUPADAS EM SISTEMAS DE TELECONUNICAÇOk

LADORH8 WITIPLOS"

POR Nilo DE CIRCETTOs f)E COMUTAÇRMA

REIVINRIRAMS

1 - Um conjunto de termoslemento, étil para perceber variações de

de termoelemento de um 'par de fios que se estendem de bornes frios,. atravds de in
bo protetor, até uma junção quente, estando os ditos fios distanciados um do
temperatura numa chama, caracterizado por-compreender: um 'lamento

Outro e da parede interna do tubo protetor; uma ponta de meta/ refratário, /

' tendo uma superfície de base que fecha o iubo protetor e dentro da qual

o /

.par de fios se estendem até a junção quente alojada na ponta, estando os ./

'fios isolados na ponta , até

a

junção Quente:a uma camisa de refrigeragaó,

circundando o . dito tubo protetor até a ponta, tendo

a

dita camisa condutos d.

entrada e de Salda para circular um refrigerante ao longo da par -te externa /
do tubo protetor ai.6 uma superf(cie de base da ponta era e um fechamento da/
camisa de refrigeraçãO e, , depots, fluir o refrigerante para feira da.coNsIse..

1 . uma dieposição paraofotuar e aeumuiação de mensagem (dobra./

ocupadas em sistomae de comutação de telecomunica./
çbes; ¡ sendo a mensagem, durante o tempo da ocupação da ligação te prolOOSMA.
de entre o assinante chamado • o que chama acumulada em acumuladores interAB
diárioa • subsequente autom'aticamonte quando ficar livre da ligação, ao meai,
nanto chamado, caracterinado nesta peloiestabeleoimento na ligação desOadat
de um sinal de "serviço especial" ("ACU)4UÉ410") transmitido ao assinante 0
, que chama aM vez-do sinal da ocupado (NO) • por ordem do aseinante que ~Mi
estabelecida uma ligação para acumular a>raformação de atacado restante e a
mensagem para o acumulador de sobrecar g a, e depois de uma ligação pieviamentf
ocupada terse tornado livre, a mensagem 6 transmitida diretamente ao &ui./
nanta chamado como a' UM9, aCuMulação tatérMedillria feita RO ponto de 11.540ãoé,
carga) no caso de linhas

•
J",'!

.

1

141) ntagra, 2
.

44

;

.

.4 -

entre e Seção (seçãO de 11444) que acabOU de
1

Se

,

„DM I OA563.41e,!.

.

tornar livre, • a cego se./

g1-:kk!'il8

1 d8

geibte 41 144 Cl.k01. 0.0d0 oneP4tAga0011Padt4: 4a_,esta 41CoMatumulagÃo dm.
termediAria se necessário, sendo Seltt‘aütem;sticameeto, V4ias 'SUES 040 AM.
Ginant o chamado ser alcançado.

"1966

4Z

•:'

SIONÁT, MOAM LDIT ITZD = .-330/01~,
Priv214fo
‘

PEDISI"AliDE .11ONTAGEbt PAR* itOrint CS-RODA4
PO2TADORES"

Reivindicase a prioridade do correspondente .pedido depositado na
Alemanha em 30 Ah Julho de 1965 sob n e st-24.199.

Abril dièr1971

,

iS4'1

'"

4

ts; •

11Y114DI. dlEcre

%

I•

-1 , •

•.1.•

•• • :

;

---ht

'

1 UM..pddi;stáidd. morWagebi para Kl* mit /1/4de transpeetedbft*, eik
racterizado por ter um corpo que proporciona meios para acomodar e loOalíter

tonto n a 1 do total de 9 pontas apresen:ados.

eco relação ao pedestal, uma extremidade de um pino em que o r610 OU xl eálk É
girÉvel, e tendo integral ocm dia e projetando-se do mesmo um ajuste de mgm
re que podo ser agarrado em um Orifício de tamanho adequado em um memblo sie
trutural para reter o pedestal em posição do meebro.
110y/indica-se a prioridade do correspondente pedido deposIta40 na
Inglaterra

março de 1966 sob n d 10055.
Ponto o p 1 do total de 14 pontos apresentados.

ele 8 de

namo NP 181.606 de 27 da julho de 1966
Requerente: STANDARD ELDCTRICA.S/A=.GIJANALARk

Privilegio de rnvençãos °CIRCUITO MRDIDOR DE sUEESUÇãO0
REIVInrIaÇOES

1 - Circuito medidor da subest&ção para um medidor acionado per

1

pulsaçOas de corrente alternada que passam nos 2 fios da linha em paralelo .
Rsta circuito pode ser caracterizado polo fato do medidor ser controlado por
um 1 0 transistor que 6 controlado per. um 2e transistor, por sua vez controlA
do por um transfalmador equilibrado, colocado na linAs de modo tA_ que aseAL

TERItC wc 161.665 de 28 de julho , de. 1966
Requerente: EHILCO CORPORATION = =

rente de tocar, que passa nuc elo pr qdue, no secarrio de transfbTmador,

Privilic de invtrição: . "sisTkIu. DL DWLEXAO TRANSISTORIZADO PARA RBMEWOR

ter, assim Impedindo o funcicnalsento inadequado dr u, medidor de tznsibilldâ,
de portanto a corrente de tocar.
Eeidndica-se a pricridade do cor,espcxe pedido 461.es:ando na
FranCe. em 28 de julho de 1965 sct
Ponto único apresentdz,

1)

DE TV Gd sizILeRe

ma VoltaceM que desbloqueia o 2 0 transistor que entlo bloqueia o 1 trensis.

AgivINDIentss
1 - SistC_:a do deflexão transistorizado para receptor de TV ou 4
lunar tendo um transistor de sa1ea no qual durantn os intervalos de reb1.10,
pulsagEas de voltagem de substt,licial maçnitude são produzidas podendo dam44
car ou dostruir o transistor, ceaccterizodo por compreender um arranjo do tf
oiro:al to para impedir que a edurcie no dito sistema exceda um dado dyel
2[0, prctogendo cosia o cosmo trersistor.
FelviLdles-so o prioridac;s do correspondente pedido dopoaltad0
noa R24i605 Unias da Lm6rica cm 19 de outubro de 1965 sob 110 497.820.
r.-0 1 do total de 9 pontos apresentados.
o
1, 111ca dor V

20,

ISRmó Ne 181.668 de 28 do julho ao 1966
Requerente: NCáMAN JOHN GARROD

IAGLATERRA

j4,0

k

PrivilÉgio de Invenç60: e ssro7o PARA DISCOS D2 stRAMOUW4
REIVinU1GACZE8

% - Estojo para discos de gromotoue, Oarooterizado paio tato We
duas facéo laterais do mesmo terem porOes le espiiPaço . respectivas estai, if
donde-se integralmente a partir da e ao longo de cada uma de um par de borJ
dos correspondentes das mesmas, uma tal porção . sonJo dobrada eis °certa 00Mo
U e a outra porção sendo dobrada de rama a se sobrepor a Use 11•peNc me.
11,-za sOtre um braço e a base do moem%
Reivindica-Em a prioridade do Correspondente pedido depositad0 Da
' Inglaterra em 26 de julho &O is965 sob nb 32.187,
bato ne 1 do total de 8 pontos arresentades.
10
nmmeen~eame~a

AV

~mu.

IffiailrirdnirM

,-17
270

kiik.247;

r;9-1

TERMO US 181.6d4 de 28 do julho do 19bo
NoeuerosU g OD/R ZUEERSON CHLM1àL CORPORATION . E.U.A.
PONdlegac do Imvengo: IV( PROCESSO PARA LEVANTAR GUETOS SUL4ER8OS0
-21.çrJ
].M
1P -5/1`
I - tt rocemso para levantar objetos submorsos, consistindo emi,
fa002 boiar Uma ostrutura atUndada por introdução de um motoriza p1ástid4

1.:•1101

ápandidedO cs5lula fechada em recipientes adequados dentro de dita eetrutue
xes, caracterlado per Pr-expansão e mistura de uma pluralidade do legredin
toa de formação de espuma plástica líqüidos e um agente de •exparzão selegde
nado do grupo de gases.cemprimidos e liquefeitos sob água adjacente ao ponto
de tetrodu' 58G amtes de'cOetato substancial oom a água circundante,.,de 4ma/

, sla yida effiteS4 iti41~.. . g& ak
4 4irtié.110 4iikétitteLsb*e nt* td. i óletM4
te e
OU* letriaigir • empoe Cinta/Mo miai formado 401 dItOo CO/MIM
$1414 44441444r doa 04 rocipientOs Por O to Pr#04)SPS;OrS idgekkt e 2 gf e
n-~i§e mando •oundirto.
• 20.9112404-4. priorida44 do oorreapOndeltó paha* dI#WWWW,
.
lOb JOY.104,
409 SOO4442 , (Mtime da &Jalne' 9 do (.04hr. 4. 4611
Oexto O 1 (o total ao 11 ~toa aPrOSOOSOdoe.

MC 44 uma daHónante Wide do ePoito %da:deo 4C oaftaiáhics; X
irtip a 440, ligado 4 O 4411 X de fOrnm?A

,
.10.00-.ONVOS„,

;et

,-(1)4.90K4Reglicó
* prprdiolemvát 4tono do hldrogenlo miuM, radiou do niorooaroa.
Sato 444 1 AL lt Nowa do carbono, S ; um radical ca pam da Iftr
Me per eilealio et In u 0OU 141/11 0 1. OU 4, saieetoriaadepore
44 4, dtosottew um e.oratttO em(nossOloo da armuloo
PdoX °
(41

IAM4 ó • poisam( oi valoreis eitadoe o se copular coo ums compommit* elaasto da mirto benanioi Ou naftal;niose ou
4) s. oopuler um~ant. maço da f4rmuin

Na' 141.74Y de 2 de agosto de 40
ROOONIntIltl oirlomic . iisk aiiism.ocarpor
wolukur Zafinegos 0 SI3TINA OS I DISKAV bOWNSSOIOra"

94RHO

. 8~12105%
diapositivo do Niaplay" pari *apor usi mochila onera mt
$
fddlt ~OCO quando banhado . m.lue ultra-violeta, mtracterioado
9411MM:dado de . oloméntoo aquecedores, que podmi Ser individualmenta o 40111(911.
cabeço vento C; No4S14 a' sor 4speo4Oo 4
'Mim% 0104•1404 para formar um
de oondugo tdratea coa os ' eimentom agOacedê rolach
ma
(4*4.I Whoreaeonte
ris, 4 4t4o Material fluorescente sondo do tipo gue 4 intbidO i* tliMenef
mit i dalentO mficoodor amoiado o alu•°ó agindutigranobte gb# a ao#gg Q=9
tapp4t4e4 pri-dotorminada.
Mitindida.sa a prioridade do ortosponionto podão dapósitiO °
Oóó 405044 Vnidoa da AmIrioa cm s3 do outubre 4. 1949 .441 46. S(4.00
11.01t9 nt 1 do total: de 19 pontos.oprogontodos.

.

";i ung~

114111:111111111~1
i:11!),9121

I daflãorararg
vitamo iI le8.668 de. 6 de aetimabro de 1966

uglomito 94~0 mem 4KRUMMOMMWOOt~ Met4i1OR Pffille
idnal . AlS
4MAN4
Offik
mmviagto to Uivemo/4ot 0 ?MOSSO PAI kffiNte
: • 114400 paipiarrop 40WPOON, ~MS'
MitÀ1C04
1 - Proomnio para a. ohtonelto 44 944SNim4 itimstiãmeb,

o4 coMpostos *espiemos teetaloos3 44 Wirou iii‘lt

(

)a

maaD comenta • radical do una oemp6mem4 demitia 41 gíSét Mk1
Unica bu naftaIenIca, ou apraseatc . oventualminto, 54 osteli .1154MF
,4 crupe azOloo, um grv. oapu de formação da oompllga aotelitol.
otgatudáttl ea1
dr4O-U4 affalUiled (it tonittlek

•(4)
floO
)m
Onde 1 . apossued os -Valoras acima c i tado.. 40ila uma coW:0011tAti aio.
Álea da sírio "benz;áiva wa nartaienica, que possui, evento:Imante/h
posição orto co grupe an4loo, um grupo *apus de formação do •on#loms
tiotildeo ou trenotormívo/ ta tal grupo nato oondiçSsa do nvtaligagSof
034

ou
o) so transfere.: usk l'oranta ominou:141e ° da fOrnula (4) acima,no
O roprosenta o sedloel de uma hompononte dianOica da w4rie hena.
otaa ou haftuel;nioa, quo OP rescota, em PosiÇio orro ao gripo
4644
ONIWICrU40 id..dI'OXila OU oarboxila, por Meio
da ação de nm agente /
.que fereoe meter, nó oompooto eom ploxo 44 metei oorreapondont4
se diasotiaar o oorants e/amplos:o metaioo, assim obtido, em- *mio
4a14o a o oopular oomuma oompononto •mOica da serie bone:mica ou
eaftml;nlea, esoolhendo ao oomponintea de ta1 manoira, que, pelo
amem( um dos participantes do roalde usados, a p resente um druPomOotO
da r6r(01" (2) ou '(.3 ) , Il lado em O ./ou K transformar, eventualmok
to, oorant•e (1.1.mee;leor 1 'obtidos polia tOrmés do eneougTo a) • h),
em aubstinote ou adhro um suhatrato, por moio d. ação de a gantas lu,
formulem motel, no composto oomplaxo lat;Iloo oorrospondento, reopni
tiramento, dosnotolieer, ev•ntualmont•, os corantes diamiimne vetilg
aos, oCtidoo pele. forre de •xoeu9So c). .
Reiviadioa-oe prioridade do porroupondente Paldo4
gialtado na Repartição de potontes da Alemanha em 7 do setombro 4.
(90, é 2Y ao abril de 1946, .011 n cl i..0 47 los 1170/geo o 1 49 022 Ar.
4199., rospootiYamonte.
Ponto nO 1 ao 4 pontos eprosentedoo
Men He 41.744 do M de meato do 1966'
144444.44.$ AMUE° IdDIMMOÉSe
Bursosse num natittN R.G.SOG
SotqalSwic (s Saveiglios..0~13 isaocS360 PaRA CONGOLtMEri g igirRA-ft(PIDP
WIRIQUWAN
1 ..À4.14 para oong elamento. ultra.r;pido, 'com pre e ndsodo 00'rooP4
M40-04,4444 leterodt, roveOttdea de material isolante e oa rec pectives pt.
44 O tOtte, 4•5d0 Sate provido ((Ca oorrespondontes e cenrencionals sanohoa na
fia 4.n4up.4 guartoido .oado ou euinoo, cersoieritado por ser provido o (atm
guri I. Metioanolotiliontrox • long iMidinalmonte dispaata, de . reeolkimonto a(
êbaC44 oofrigoladeo eamaloto casa conotcia com (v.-Noe. do-conduçao do fluido /
pia oe:tomique r•ttsforodor da fluido, sondo , quo-o. sdito tanque g por sua
v•z/
provido de moa tuhtIa9k.comintora do fluído para. o dito t610/,-esseende-por
~toá 401.15r.s.0r4 9'942 ale g a 1J4G44R94,0i42t,.,RInkt.(14444,9Rt4',945-4".

t.ce

c!:

Clex!rtta-feira. 22

•

-„,.

.,•,
e-

-

-

'

° •

. ' . .

•

M:icç8o conotada COSI tubos distribuidores do fluido, dispostos internamente/
parsle .2..ateraif .ft„? ito tne, eit.Ttiralmente, e providos. ,de
ticeS Eáltisle!s fie ss3p. go, : do.,. f1u.14 9, tr,ans;ver.R.g1Fc.rste, ep dreIs diversies.

1

ercnoe e
E

Ponto n 5 1 do total de 5 pontos. aarresentados•
‘ n

ccvidcdc,
epress:o an sr=olhz.nto
c ou cclrcncíttn7r c fcce cr7zric7 Ca cr_triz.
3 nc 1 do tct.J.1 re Z rz:tos e
,-csontr .v ,
,

s
e •I<

4

O 1E1.809 do 3 de agosto de 1966
Requerente: CacYrn DES AUTCMOBILES SI2CA
FRA%.
1121MU A

,
4

9

(rIG.1

/f c

Privilégio de Inve,ição: "APERP'BICV=.,0

._-,

FIVL1DICf V'

9£R1O N a 181.779 de 2 de c.,_sto dc 1956
HOLANDA
Y.:.querente: N. V. PH/LIRS'GLOEILAYPENFABRIEKEN
Livilio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CU RELATIVOS A PROCESSOS DE FABRICAR UMA UMADA DE GRÃOS, PARTICULAXIENT AD:QUA-

DA PARA USO EM UM DISPOSITIVO DE ELETRODO SEMICONDU
TOR E ARTIGOS FABRICADOS PELO USO DO DITO PROCESSO.,
REIVINDICAÇDES

1 - Um processo para a fabricação de uma camada de grãos, de pre_
g(r 6ncia. tendo a espessura de um grão, Unindo-se por meio de um aglutinante,
que, eis pelo menos um lado da camada da superfície dos grãos, partes dos
Pos

eutãO livres do aglutinante, particularmente para fabricação de un

c.!:csitivo de eletrodo, por exemplo, um dispositivo do eletrodo semicondutor,/
:C::: r acter3.zzet, porque .‘ Provida uma eccada de adesivo liquida sObre um supor.
CE

EIDROPNLOMATICAS Esgij

curn-rur.
1 - A perfeiçoamento em susp=831., hiMnmisticas, especialmento
pa,a voleulos autmmOveis, que cempreende uma bomba comandada mccoJcarente c
ou por motor clEtrico, e suscetível de ser posta snlr ytivaPinnU e!1 cOmuniCa,J
çãO, em seu recalcamento, com orgãos de suspensão hidropnn UtaicOs e ti"1
servatário de alimentação, por duas válvulas do geveta, de cmrrego de estas
bilidade, ecmandaéas pelos Orgãos da suspensão das rodas, caracter:tudo poZo
feto do es avetas das válvulas de correção de estabilidade soremlif!a6cs
los ()reão° do transmissão a orgãos obturadores montados et s •;:le, que centçN,
iam seletivamente a passagem do fluldo cm um cOnduto do derivação en
eacão cen a bcnba e o reservatOrio de alimentação em função da posíção dej
Metes dcs vélvulas.
'Ponto na 1 do total de . 4 pontos apresentad=a.
3

3c

24

que u. eauadia de grãos é , afundada sôbre parte d.,3 aeu diámetrO, o sglg
j

ante provido entre os grães sendo, então endurecido e a camada dos grãos /
6c,,,

Ce.-. o aglutf.nnte sondo'destacada do suporte, pela remoção seletiva dg cata.
ÇÀa de adesive, por exwtplo, por dissolução seletiva.

10

Eeivindica - se a prioridade do correspondente pedido deposita60
'%latcla em de agosto de 1965 sob n D 6510097.
Ponto n o 1 do total de 15 pontos apresentados.
9
a
2
7

•
103,.
"n.R:10 Na 1E1.797 de 3 ee agezto de 1966
20querento: IRMWS PARASMO S/A INDt.S T RIA MECÂNICA
Invenção: "PROCEr.S0

SZO PAUL,

FABRICAÇãO DE ili.nrs

POR EXEMPLO PARAFUSOS, REE/TES D

COM C4BEÇA. COMO 0

einwrcu

REIVINnrcnenmg
- Processo de iabricaçr0 de hastes com cabeça coo por emplt
,parafUto s , rebites e similares, caracterizado pelo fato de peças obtidos pelo
Gertm tzulnoversal do uma barra de secção transversal circular do di gmetr0 a3CcrtÃO e tendo volume correspondente ao volune das pcças finais acrescido /
Wc Perdas resultantes das operoçOes subsequentes, serem preliminarmente
far, em pelo menos uma extremidade, retificadas em sua suPerdeí a a /
Windrice, lavadas, e depois recalcadas no sentido arial, numa reabria

eu re)c. eee_. perfuração correspondente 'a haste e tomada na parte inferior per
:suurte 02 encora funcionando também como extrator, sendo a,altura da cabeça
&:-er::Eft pela distilncia entre a 'ace supc..-ior da matrize a inforior do. / I,
Tomi'(:c eu calcador, e ama calibragem final eventualsente , necess4ria pntiOjg.
de .me. te-onda matriz em que a alttre . tinal da cebeca determinada pela

I
2_1

Julamo N a 182,257 de az de agUto do 1966
A1000rontes DAI2Z15 STATES STERL ÇORPORIOM - rn,cuo
êrtva1410 de inveacãor 9 PROZZZO L :J.WLERIO P.R1 DrUCUR A ESCÓRIA g
MOLDES rE SUNDIÇIO 00:2I.RU
REIV.INDICAOSS

1 - Processo de deslocar a escária et um molde de fundição

continua, resultado a escária das impurezas contidas no metal introdual
et na cavidade de extremidade aberta do molde e quo flutuam na mi:perdei() do metal, caracterizado pela fato de compreender a operação de dirá.

gir mma pluralidade de oorrentes de ga para baixo contra dita superfíPie e para fora em direção a uma predeterminada porção ou porçOes da pg
rede, qe dexueao limite da cavidado do molde.

Quinta-4*We 22.

CINCJAL ineào 1)11

amlo as parafusos woutma,paiemotwpolot eme§ ê pêi MIM flà.
4011 Os segmeatthe ligados *abro st pau ui corpo têteximitiel• %ta% .
Wetsto letarligadna atraVed to %rateiem.- •

Ilalvtaulpa-êê 10,8mLita g lo Aduem 4m0A.,~04¥0444ia
si A& âssuuliA Si pabetlioa di! ROAM 904.4oidek gm:irtak, lem Ia do Mg

4wease da "40,

'

.0 1a

Abril de 1911 111011'''

unto ase 1

484.40T.

4s . J rum* opeuvitaeits,,

mat. ma I Si 9 ~toa aprosoatedol:'

/10.1

lano ia 182.611 4. s 4. **timbro de 1949
ISISO mouftra. Ok3 PROMOVI COMPANY 2.O.A.
241aer ibatet
p.tolAmse Si Inv.:arfo: *PROCINSO. NcNo 1 Apariiçoêêoint Nota.~ êdo. S.

sweas-tholonputioas Á .

TiRMO— Ne 172.179 te 17 de agosto 4. 196y'
.-Italuer' entel S.I.P.A.T, O,P.A.
ITDJÁ

§41VINDICACDM2,

/ - Ra Preceito novo • aporfedqoade,da P re P arli e wo ak *,. * IrP,
oaraoteriaato por cconpreendle ae,i'asem 4. (1)

•••

p5 autioisatailara of:Oxar . aubstanplalmento a candouasçie di aduma, e ger g
• , . .
.
qual o dito halogoneto alflico :R convertido no atm derivado bialflioo
•
,.
(a) hidroalomonagio Oo dito derivado bialflioo para ....oktee e AZ ..
p.a, asega dialoalceno porrespondente • (3) deje,i* do, dito d iulffislesaho ATX.eo amonéliee, por maio da que/ é obtido o ala, •smose-diamimeales.mo somem000m
deetO,
Illivindioa4ae a prioridade do . correspondento palie° stapealt.A.
%tu:~ %ideie dm Amarica em 3 de eetembto do 196'5 eob o'd a8áJamii- ' Ponto n a 1 40 - cotal de 33 PontOs eRrononted?e,.

itgsmo Nd 117.2.73.de 18 de fevereiro do 1966
.
aekuerontn I ANTONIO :Toá RODRIGUEZ . U0DRiGUEZ . Mão Paulo
Priailglo' Á. iaveação; 1, NOVA DI3PO3IÇ10 MN PROJOTAR FiXO
sAlswo I PIlagd

tos-mouni:

/-

na balogenete alfliot se usa taaparatura de poleamos 1400 0c , •er Alla. tens-

ase

MAQUINAR PARÁ UIVAM Dl IMMO- .

de Inv,eçio:"*APENFSIÇOAMENTOS IM
~MEL

.

8i/TINDICACORA

1 - 85erfolooamentde em mAguinad para lavagem de 'voicalcse-motor e'
.nai. aeterizados po/o'fóto de que uá cónjunti'dS ríserliat6rifie dontinálame'll
dnad tempérituraa difi •entei; Tármi a basi partadóri 116 tolo ' oi)
„
-aparelho:ai:vau:suportando óada um doe'referidoiresorvatérion pais menos lup
ItauboAbsi olítrica,. parà tirar os amioe d ê- lávoici • enuagua9Zo t. 'Gê 4(114
tribuir sob proseio; suportando -o outro Um recipiente 4us *At& êtp,
tárgenta com as- relativas ligióBee o comando oletro-bidríulicse, aIm *PPS%
dor.dap g de funcionamento mltrcos
Ponto n* 1 do total do 'pontoe ápreweittados4
.

um.

RT):VINDICACW.

1 - Nova dispOsióad °à projetor fixo ' de funtionenantt 2
ouanterieado - por um:cOrpo tubular lovemento elipsoidal, pma
ride de

uma alge.auperior, é incorporado 's ou corpo tubular

sA theuo0

diâmetro • rachado na parto 'frontal, esto ltimo Inoorporado maa
bag o de opilo' . • por ser prOV/40 AO seu terminal frontal do uma eai
ma saliente ond. •nt‘ pr:vieta uri:: abertura eprOpriada . pa.
ra •aCAixio/
de u slidee; • p ai: posai:arem ambos os corpos, ima extrewida.des
Des-.
teriertm,.ganchos com um Puro . central; • por eer a parte.postorior/
do aparelho , 1eohada por ned tampa removfvol formada i/e dois sogmen tos eeni.oef i i ioom, sobrepostos, ;coe e coincidente:e cora' ia
aborta =
roa dee coroe onde de encaixam; • por sereia eistes segmentos da baR
415 oodi cintes providas do g anchos ocm furo central quÀ im
ajustem /
p erfeita:Senti dOe Àanohos dos Corpos. pelos ou011 são f
iso441 por

.
.
w.kat:10 du 175,808 de 17 de eiveroro o 194p.

gow.t.r.êtgiu RUTROTIC 118101170 ALLOid CORPORATION - /hW:
rsiv'ilegio do in;rongio's u AP311P8IÇOAD*8 I1014 À DAM
TO ousio ou infixo
• .
_1 -

Wk 180

gsnisitoneag

ÁperfIngoaaws

bee 49 Cerre, 49 4tne4t4eis.

-do; 1, 971

Purryta.ifejea 22 •

!

1-

• n••

lo•

OU flUnO, caraaterizadaa por compreendres os ceguintes oonsbituintea
•

0£5 Seguintes percentagens emc,pieiot

¡n

s-

•

ukauw,

• .s .

•

s. 1 ,ro.043 dó 11 de fevereiro de 1963e

.Reaucreete; yIUALE0 pAcITI StiO ., PAUI0

0.2,9

4q00l . ,

2a60

rrivilegio de Invençao: "DUO DISPOSITIVO

'

O a' 3

BEIVINDIOACCIE%

boro

0,5 a 2

ferro

c restante para completar 1005'.

1 - Novo dispositfvo para limpeza de api.-eimee

R-i ivindica-ae prioridade do correspondente pedido, de-

Sormato tronco-cenIco ou outro qualquer, o de cuja borda
superior prodO
:ta-se centralmente para dentro um recipiente dcpOsito para a soluTWO

0 do dezaLbro de 1964, sob n e 419,292

4

.vs

troe, caracterizado por compreender inicialmente uma
peça de base, Cã

iositado na R epartição de patentes dos Estados Unido g ibasirt.a. e

l'on.o no 1 da

PARA LII;PEZA DE LPARRISOC-

VITÁRICS E OUTRW.

O 'a 1

mangai-lãs

,.-

de limpezap'conjunto e' ste que se continua superiormente formando uma
Q:
lona Verticai de suporte, em peça 1.1u1en com a base ou a ele fixada
130..

pontos apresontadea.

10

parafusos ou similares, dita coluna ainda dotPdo do um sóocort.e extra*: à
superior de encaixe, centrado com rolação ao recipiente interno da beve

e,/

Ponto n* 1 do total do 3 pontos aprenentadoe.

12

TPRMO Ne 138.355 de 24 de abril. de 1962
Rcquerentes ESSO RESEARCR AND ENGINEERING COMPANY - EMIR.
Privilé.gio de invenção; APERPEIÇOAMENTO EM UM PROCESSO PARA PRÉ114-

na
-

UM MATERIAL GOIIBUSTIVEL E

=Miou -

DAS COMPOSIÇOES comMusT/VEIS 4 MASE

.221

MD "
REIVINDICACOES
1 - Aperfeicoamento mn Processo para preparar um mat4
nelecionado do grupo consistindo de d ecahidro-aoenafteno, octa-

FIG. 1

lidro-acenafteno e acenafteno, caracterizado por compreender a rea4
TÊamo NQ 153:596 de l de outubro de 1963.

do c iolo-dodecatrieno !som um catalizado, doido seleoionado do grUpo/
consistindo de doidos Leria, resinas tz :ocndoras de bons, doidos Orgel
micos, H01, H 3 PO 4 : H 2 S0 e HNO,, a temperatura na faixa de 50
a

Requerente: RUDOLP KARL KOCH - SANTA CATARINA
Privilegio de Invenção: 'APARELHO PARA ABRIR ENVoLOPZS POSTAIS"
5ETVINDIcACO2s,

250 1 0, durante 1 minuto à 8 horas.

1 - Um aparelho para abrir envelopes postais, caracerlzado peio fd

Ponto no 1 de 8 pontoe apresontadot
-TÊM()

to de compreender um conjunto mOvel formldo por uma alavancã acoplada

Ne 150.437 de 5

de julho 'de 1965

ll eguerentot LZIENDE COLORI NAZIONALI . .APPINI ADUA 6.p.À.
TYivilégio de Invenoão: "PROCESSO PARA A PRLFARAÇZO

a Um eixo provido de um enta1hdo dirpoato eliCoidalmonte, para dar 0.(Ah

ITALIA

à UM CORANTE COMPLEXO

de tesoura (siJalhamento) quando acionado, sendo dito conjunto ajustarlea

ânternamente numa caixa, por maio de encaixes abortos nas extremidades

EETALEZADO*

do dito eixo ) a aos quais se ajustam, de cada lado, sferas manid:s pa2

"jRy-Tvintashrr:

• um processa

pare a preparaçU de UL cor-Ante ea p lexe motaliRO

an de acOrdo ' com afórtüla

úd0 em furos abertos na face int3rna da dita caixa.

=s1/

CR

manentemente comprimidas contra ditos encaixes por meio cb mc;lls anp':sbd.

Iontn no 1 do total de 3 pontos apresentados

1
so soa
z
0 18.

NHR

o

1

em que h 4 um . racilea1 alquila que tem de 1 a 16éteiÈGE da daebeUe,
6RDRet§

TIMO Na 155.388 de 12 de dezembro de 1963.

rinceio porque o composto sonocarácxx

$10qUOReatet

sá4144-i

copU1a40 de dietiS geD
)s ataram/dicas shre o 1,4-oloronafto1 2 é sooado e 10de Ut
atade e0JR-0 ff
agente mbto/isante desejado, p referivelmente 6M FUÇAM& &Web-WM.4,
sonntituida por urdia e um eoKpeste SeleeioNade 40 evito coublindo,~
dim etil . formanida e etileno-glisol.
Neivindica:se a . prioridade do COrrespondente Peed0
do POo ltgeo Ne
Itália em 6 de Julho de 1962 sob A o
13.450t

Ponte n* 1 de . tetal de 4, / Ppeoe azresentadeto.7-rzen
. ,

THE DRITISR PETROLEUM COMPANY LmlIau - 1.a.a.A.csartA

Nivilegio . de Invençao:
NUM ru CATALISADOR

APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A UM PROCEES( . is.

N12

E PARA A HIDROGEN4a0 DE COMPOSTOS ORSÂIMOS"
REIVINDICAÇOES

. Aperfeiçoamento relativo a um procJ.sso sara pr.,parar VL

eRdoe, adequado para a hidrogenaçá. o de composto,-,o,_,eicos,
Cies por Compreender a adiç gb, a um mserial de b , r2s . ice
MmeAte do. sev!olita. de Delo mcnos, 0,1, em pas so, le am

.

tc1 12.41ino

feira. IN •

•

4411ii

tomo.,

AbrN

• ~tia de ateai, ee Áltactftik 169R aí

ítaalsoagar

1411andloammo e 9d:odiado do correspondlate,poildf d oavsit0. doa.
iimiltbonins, em is do dosombro de 103, wolime 4-,99‘1,
!Pato me 1 do totalÁ* !Apontoo zpresimtidom;
NI 194.321 IN Is de jeneir0 do
Oienierentes 8:11 flORPORACISN u.9.U.A.
Ophliiiele de Inveapiet "èamasio N.Drarearlf#,;# ot *Anho!~ a'aeffinalm

OLMO

nennnata na !litu./atai.'
~UMA
. Proc:áso •do oarbonizado a r oétt gl o p eaá lMta» chlr.sia6r/o7.0é/.
para reduzirmatorial aue sontle mimim
aiprega nm por do 'tornoi rotativas
•• . _ _
•
;
•
elo o outro* somelbantee, na prossnça do gases oombuativele quantas e ai
nig redator oarbonícoo e6114o pobre ia matéria volitil, Garaotorisad• pof'
pato an redator earbonlOoo:s6lido sio* *a áat4ria volitil' ateanto do um,
ftelmodro doa oitadoe forno., em aquecimento . para produzir na earvi0 P0.1
»rei én matéria valida e doSprendimento do gaise . 00mbussiveis quentes,
ausWr o* oltadoe matos quontoo, como desprendimento do gases octebu'etlw.i.
-toto quomtoo, pisoaras citado/ gases quentas, uno . dosprendidos, ¡are
dentro do inundo doe citados fornos, e fornocor a $1e, coneemitnnteó
04M81nnamonto o citado :iateria/ quieonttm %andá°, junto soai o oitadO
tutor amimado** sdlido'Pobre em mat4ria voldtil, peie menos nela parto d*
qual 4 CoMetituldo polcroarvio pobre em matdria volt11 provonis'ilto do
primeiro doo oitados fornos, e reduzir o oitada'matarial . as oontimMinfa
rio, ao amando doo Oitadoe fornos, pele quoima dos citados rasos. Oombusz
Pivete nolo oce pia que contio oalainio livro introduildo nume roloolde-1
de tal que ?iodam a toiperatura n000ssírio paro réducir o eit'ado
rio& que oontka minirio:
Ponto no 1 . do total do 9 pontos apresentados..

.• .
dlaX0 Ao 160.301 23 de jUnho de 1944
Aoquarontot DOM DO num a/g iundorail aclama 40 Ao ~9
Poiviliolo do Invades •iPpRMEÇOAKINTOI IN MOLA PO examennog bffi Wakla
IMO DE TidiRe

ASIVINEWOU

árnarergoaenamS ilt MOI& DO . látattitleffit In) ~MN Pão
• airaatorieade. por to, a dita noIa e formai* apsémieett* 4* IOPP tgeo @IR
44Q dai

•

.

10/1

910h no 16ii.iolfa4 N. o...sumo de 19640 1.
&luar•nta: 30CIÉTÁ D83 MSS 31'.:ma/14 DO SZelet IRAN§8
Iftiv11;sio de /aveaçtoe "PROCESE) . DE azougo DE DM blINN9
PM0finnannO PA
• mo.unos DM poo 4)Igso3 D (=mó, Nánoads n moo
11~Gutua •
It • •2 :. .Processo de roduç4 de UM minalo amoutpagdo
poio amuá uk aos
.íniao dm qreao, manganoS *.ferro, o eraoter.lee.do
pelo tato de eibink*
n•tíiteo ap errando pelo hmaaa 'In.cloa. sabat, oromo, nanienea e
garre
Sféln &medo em ina Poro dé oian de re -tagle aio
vertlooll polo tato Á* v,
torno ser montado de mod 'o pivotinte d 'm torno deis&
*ano de ' iOn 9h1
,g.&

lo fato de um matorial oarbonado e o Minerin CNP roduaido
Dormi dita
Aionados ao banho; pelo Pato do forno imer posto amrotaçio em torno
ai
Jet.1 lixo de r.ot,00 o or aquecido por cima do banho por pelo nesse
Ui
noigarioó cuja chama fica • eMyF eaen9a .49
cmiSOMR insuflado,
.
Reivindica-Se a prioridade ,do correspondente pedido, depositado
ao Fratiça ça 26 de julho de 1963, eob no 941.828
Ponto . no 1 do total. de pontowapreeentados,

No 10,¥24 cle:Wde setembro do 1964,
Resuerintei SM-PIMENTA DE MELLO . MINAS GERAIS
Privilegio do Invenção: "ALÇA . PROETORA PARA PORTA-LUVAS D3 &UTONOVRISe
•

DEIVINDIC&05.33

•
1 Novo
,modelo de alça protetora para porta-luvas do auseelOvois t
e aractorizado por possuir uma tampa retangular, oom perfillriangular miau
11ento, com,reit4ncia na parte de baixo para comodidade da mRo, tirada.
Ma tampa do' Porta-luvs Por parafusos Rue entram má oaboçotes roaqusadoi
internamente
Ponto no 1 do total de 2 pontos'aprasentadea.
.

Tbatio Um 173-922 de 2a de dezembro d• 1965
Moquoronzot JiksTID INDUSTRIES INCORPURSTED =
Prialligto de . Invonçio g nibilidcL30 DE INSERTIO PARÁ DIsPoSITIV0 Da COR115/
DE URINO
rialunnicactfrA

On ndoloo do.inaargo para diapositivo de corte de limina, oà
riet•rizado polo faio de ter uma superficie externa em 014 sm cada Ponta.
Vettioalmonte soja pelo menos tio irando-= dimanai° tranovertal Quanto
am nada ponto abaixo, e uma ~sagui de oontfnuo dorranamonto.
• Ponto ne 1 do total de 8 oontoo_nprooentadoe.
.14

pernas bom *ator qui a ~Vai
Ponto ne 1 to listai 4*
. .
. X . matei pp****Dtadoe>
.7

()

,

e

•

a.
zaza nMiráo
...,
1.181-........,.....,
\Iii
. orlo(

. a ....nor,
•'.....................
..

tina 114 164.057 de 4 . dé 'novembro de 1961k

natáirentee PPGINDUSTR/ES INC e a 1.1/.4
kiffildgio do Invendom UPZIPISIÇOANENTO s IPARÉLRO a PACCESSO ?NU mit
RAA UM. Pril- F0MTIVOA .D3 1170RO mas&
• :a 0 Iperftigoanmato-ma-aparithé para *atirar umamta om ma
8160A 44 IrLOae ~ai A partir • deb,athambm'Alivieri • derretito • MO,

'

f '24304 Quinta-feira 22

inikRIC; (IFICIAL teeçae

ott g

Abril de

'TIRMO W 5 1 64.566. de 20 'do novembro de 1964
shA /
AU meios para manter a fita com uma largura pre-determinada durante
kaasagem através da região de deformabilidade vidros compreendendo os
referidos meios, pelo menos, um par de rolos, dispostos em cada aresta oa

Requerente: BRUNO OaMOLETTI,' PASCAL MIMMANN e ENIO ROEM 4 Peita'
FRANÇA E SUÍÇA, RESPECTIVAMENTE.
Privilegio de Invenção: "7000 DE ELEMENTOS PINLTAMBICADOS RN bateu

faces opostas da fi
Isargen d a fita,aaa rolos de cada par pondo em contato
ta, impedindo assim a fita do eatreitur-se sob a ação de fOrças térmica.*
e de tensão superficial, caracterizado peio fato de cada um dos referidos
rolos ser montado de modo a poder 'rotar livremente, enquanto em contato /

EM

DADA, 'NOA CONSTRUÇãO DE HABITAÇDÉV
NFIUNDICACORS

1 - JOgo de elementos prá-fabrinados em . matária moldada; para Á.
Conetrução de habitações, caracterizado pelo fato de comportar ..semi-e0a1i
lhas superiores e inferiores, as quais, reunidas aos pares, formo, co

'coa a fita.
Seivindiaa-ae a prioridade do correspondente pedido danoeitado nO

lhas que praticamente assumem a forma de um fuso de clipecSido de revolthel
ção, abrangendo um arco de . 120 5 , sendo que a semi-coquilha moedor

Canad4 em 8 de novembro de 1963 sob n 5 888.636.

de-se acima do "equador", enquanto a semi-coqUilha inferior estenda-se tO

''ontO p a 1 do total de 25 pontos apresentados.
ia
Is

baixo do mesmo, onde ela desempenha parclalMente o papel de . piso da h4144
tação, reforçada ali por nervuras externas, ' estando a prOjeção horisont01
de um par de semi-coquilhas reunidas limitada, de um lado, pelos flane"
de um ingulo de 120 0 , correspondendo à ausenela de qualquer parada perp40.
dicular ao plano de projeção, e, de outro lado, por um arco de cirouit61
inferior a 120aa que é a projeção do equador ao longo do qual . ás duas 144
ma .: coquilbas 'são reunidas. ; e, finalmente, • per dbas retas, paralelas e, tla
actriz do ángulo de 120 5 , ligando as extremidades do arco acta flanoo4
Angulo, e correspondendo k projeção de faces laterais, ar guia tarada"
por uma ranhura retilínea, normal ao plano de . projeção, e capas de riaédik
ver parcialmente uma coluna de suporte do conjunto.
N eivindica-se a prioridade do correspondenta podado dopos5ta44
Suíça an 22 de nevembro de 1963 sob ' n e 14.444/63.
Ponto no 1 do total de 9 pontos apresentados.

ffG.
TISEMo P o 164:890 de 30 de novembro de 1964
Requerente: ALFREDO DULEBA - S10 PAULO
Privilegio de Invenção "CHAPA TÉRMICA PARA COLAG gh DE COMPENSADOS'

,

jutimeomong
1 - Chapa tármica para colagem dwoompeneadoa, destinada

E

traba-

Uay aos pares ou em baterias de multiol jaa unidades, sempre intercala
60-se o conjunto de felhas de Compensado a ser colado entre cada paradjacente de chapas, e oca aperto provido por prensa comun, oaradteri
Pada nor ser fokmada essencialmente a partir de duas placas de compea
medo ou material similar, de . formatos igua5s,. plana ou recurvadas, e
diapostaa em sobrepoaição‘, coa fixação por parafusos, cola ou equiVsa
lente, a placa inferior% teadc malor.espeagura quea sunarior, e provi

de, em sua face voltada para aqüela, de um oenaleta em aig-zag ou ca2

Item Ne 164.646 de 3 de julho de 1464'

How& mucos. s io pAmo
Priviléalo de invenção: *NOVA Dis p osnlo cossrauern ZN ACOPLANsmTt4

Requerente: ipaino

tra disposição adequada, onde à aplicado um ' flo continuo de resistánWaa eletrica, proutdo por iso3adores de porcelana Ou ceríteioe, e com
os terminais para a ligação 4, tade localizados na esoessuaa de um de.:
nade lateraaa, ditas placas sendo ainda providas, de araferancla sega
~ando a recistencia el4triest ilbtoroalada,,de uma pluralidade da
guanos oriffcios, passa: otos atzavás dam respeatIves espessuras, e oconjunto gssim conoostO recebendo um °apeamento eaterno e anvoltdrio,
feato preferentemente em aluMfolo,
'aonto n 5 1 do total de 2. pontoe apreasentadoa.

euvinawnwq
1 - xea pis-gosto:o omistRuTinzi,,, ACOPLA1EZT04 ruxims, •enz
.wflexieel"' formadarbeateeasmts
...da par acoplado-salto do- tipo, cha~
dai ouboe ' dotador do tlanges,confrontantea,du oontateantes pela faca 01,
nasce õáltaasie, dotadas' de usual ~umas dM fixação i' pontes de eixo e filé
aonwerdente ddapoi;itiao de lubrificação, caracterizado pelo fato das beel.:e
dee morcomian doa cubar moacatirami configurando uma coroa radial me Me*
9A0 ao taro •itral, uma multiplicidáM dr) faros passanter, peralolotkd
pontas .da ohm, de imeOlo.oiliadrica, cowbnsee'confrantairteri, de magkr Ii
dilmotra a f' inarido para 'o interior do Puro', configurando troncos de cone
oca co ~moa lttokramontc convexa, e de nado a formar ângulo ideal esril)
o eixo do farol pelo fato de, noa citados furos se alojaian pinos do ma*
rial eoneenimare dotado de flexibilidade ideal, que precavia a "amarre2114
doa euboa * * que são mantidos em posição no interior dor PUSeos por dulia 'g
obstas onvolvsnest os laterais externos doe trechos flangaados doe cuba%
e oue, por sua vem são mantida, de encontro its parede. dee flana°, e calb
esquentemente de encontro 'ais extremfaa:es •xteroas cios roletas rue faceie
as

flanelas por uma luva

Circular

de st?io eu .13" ou Soulvalonte

sala

abram

ça, ce mgoolva at bordai, externas data flama" sendo •asa luva dotada 44

Quinta-feira .22

DIÁRIO OFICIAL

divisão longitudinal mediana ou lateral, sendo as duas partes fixadas por
tolos adequados, tais como parafusos ou ellps.

(Seçi--;o III)
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TÊM NO 172,226 de 18 de agosto de 1965
Requerente: THE NSAD 'CORPORATION - E.U.A.
.privilegio de Invenç aai"E LEKENTO RECORTADO . DOBRÁVEL PARA ROALAGEd

Ponto n e 1 do total de 2 pontos apresentados.FIG. 1

DE LATAS"
RRTVINDICAOES

1 -;Elemento recortado dobrável para embalagem de latea l

oaracte,

zado por compreender a combinação do . um painel para r000Per Um par de *-

tas formadas com viroles tendo cada qual 1lLtopo 001.00Mtet0 00M e me524
uma lingueta principal depenbnte . do. dito painel ao. ionge de uma linha die
dobra, cuja, lingueta se dispõe entre as ditas lataa e age redobradas

eu,

bre si mesma ao longo de . uma . linha transversal militando edg a, suajx"
da final acoplada com'a virola de uma das: imtad 48 modo ,a reter 0 tope&
djacente da mesma contra o dito painel, e uma lingueta auxiliar? eatampbe
dada dita principal e arranjada de Modo sue a. sup.borda £414 E0

seop4

a virola da outra das latas retendo o sou topo adjacente sowtra o oitan
painel.
Reivindica-ao a prioridade . do . cor-. -teonlete podidC! dimPCitgeffige,
Estefflos Unidos da AmOrica do Norte, em ie 00 .agO8to de 464, sob 039064
Ponto n p 1 do total de 6 pontos .apresentados.
6 .8

A
TÉRMO N 0 171.456 de 20 do julho de 1965
Requerente: SOBREFINA S. A. =

SU/ÇA.
IREM

Privilegio de Invenção: "GARRAFA PARÁ CONTER UM MATERIAL SOB PRESSA° IN../
TERNA CONSISTINDO DE UM LIQUIDO E DE UM

DISSOLVIDO PELO MENOS PARCIALMENTE NO DrTO LIQUIDO?
OIS

REIVINDICACDgs

1 - Garrafa para conter um material sob preesão interna coai:latia
do de um líquido e de um ges dissolvido pelo menos parcialmente no mesmo,
caracterizada pelo fato de compreender um recipiente feito de Um material
impermeíel ao respectivo conteído e incluir ume porção d .e paredes'perlfí
rica e duas porções 'finais de paredes repuxadas fechando aa •xtrweidad n a/

TERMO Na 172.721 de 30 . de agosto de 1965
Requerente: KONINKLIJKE MACHINEFABRIEX ST'ORK N. V. e . BOLAM)
Privilégio de Invenção: "q14 APARtLHO DE SEDIMENT410"
REINUNDICACOES

da dita porção de parede, esta tendo uma espessura preferlvelmonte unI;oí.

1 - Um aparelho de sedimentação para suco de 'açúcar ao reflua:14
compreendendo um tanque retangular alongado, cujo tapo 4 provido de Ine

me dete rminada com respeito às tensBes exercides nas ditas pakedee finais

'violento de suco não refinado, sendo a traseira provida' de U m e OU M ake

devidas a sObre-pressrees internas, • uma luva de suporte feita de um Meta

saldas para suco puro e tendo dito tanque uma' ou mais saídas para sue° 1111
.
puro próximas ao Pando do tanque, caracterizado pelo fato de que um 1:4114

rial rígido mecanicamente resistente, e.g.rpapel, papelão eu material
milar, disposta em terno do recipiente metida sob prosado, a dita luva /
sendo adaptada para absorver as terças radiais caum4e pelo material 'de
enchimento e atuando contra a dita poráo de parede, Mia. farga's, ma tu:anota da dita luva, resultariam em tensõea tangencial* ha porção da pari
de. do recipiente, a mesma luva tend6 uma extremidade final •stendendo.ae/
ate, Ou ligeiramente alem da parede final repuxada adjacente de recipiente
com a finalidade de funcionar como uma base da garrafa.
Re ivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado bá
Suíca em 20 de julho de 1964 sob n o 94BB/64.
Ponto n2 1 do total de 9 ponto. apresentados.

.tg

ro de superfícies inclinadas para baixo são previstas para orientar ' 119 Mi
purezas nó sentido dali saídas de suco impuro mala p r6xima1, de tal SOIM
que o fluxo principal de suco at'ravea do tancjue seja dividido em um mégis;
ro de fluxos parciais, sendo as impureza .* que se depositam de um riug o 45
.parcial . descarregadas logo que possível de taI fluxo e mu .tarno de. 519
Ao parcial inferior, • em suo 4 saída de suco puro se elida fluxo pari:4MS
seja disposta no ponto mais alto sob as superfícies inclinadas
sais:
o

trana911194

Reivin6ca.80 4 prioridade do correspondente pedld0 deposita4919ML
Holanda em 7 de setembro de 1964 sob n e 641072.
Ponto n e 1 do total do 3 pontos apresentados..

1.4-79

32 Ai 30

090.0"°•-.N./

9

8 9

O' 1•

19

-87

TERMO NO 173.413 de 23 de setembro da 1965
Requerente: ¡Wein? LOCAS (INDUSTRIES) LIMITEM =

INGLATIRLI

Privilegio do Invençío: "PROCESSO PARÁ FABRICAR GRADES PARA BATERIAS pl15
TRICAS E A GRADE I,ABRICADA PELO MESMO*
ag.n.U.P.E.Arag
1 - Ptec.350 para fabricar grades para placas de baterias

Ca4,

el4M0
caracterizado por compreender * laminaqio do mater kpl. de aval ft"

,

PI liC4 Guintar-fekla

NANO OPOIAL (

d4Pidada dada Faie 4We adilea contado uma 1MPtedda* dd lud* faaddits
Reivindica-1m a prioridade do sorrupOndonte pedida depositado na
danalaterra em 30 de setembro da 1964 Sob n o 3975/. g.
Conto riP 1 do total do .7 pontes apresikiáados.

r-1

geei*

ri

AM)

d..1971

éé
m
** omiéeírà,
#11 aradidaddlo 41~~~01% Met
Á* empe #4n . 414 .4~1 e ~meai" lava do abadado gorem atraflawadoa piF
moa vAlvala -do ou" gio toa a toado do dar *obrada 0. 47,4 vérl 1440n
elkelo da .seaa ampaaale,.adaptodo soa vime.
%abe we 1 .4o total do poatidapmen*adoa,

I

12

RAMO No 175.916 .de 22 de dezembro do 1969
LU.Á..
ÂNImorentet DITCO OORFORATION
.$111
Privilegio de Inço:Nãos *ESCUDO PROTETOR DE • ESTIRAMIti PARA FICAS Taser
PROCESSO PARI FABRICAR 11:331),ESCUIRO

F. 0 1

REIVINDICACUS

1 . Escudo protetor'de eetirasom para fibras tiztoli, earaotorisa
do pelo fato de ~prosador umw . camada interna de materla/ de borra:dm:1.g
tta comada *item& de •lastemoro do uritana, • cordio . tentil enrolado heie,
o pidalmonte antro ae. roto:rides ~adiu.
Reivindica-wa prioridade do correspondente pedido depositado
s-zto,tods Unidos da Smerlea . em 22 de dazambro 4e1964 sob ;i0 420.465.

net,.

Ponto ne 1 . dO total de . 10 pontoe aprosentados.

f

tRaMO No 178,673 .de Ift de abril de 1966
Requerente: 3. N. missa CORPORATION '. E07.11. .
Privilegio de inveagdet *PROCESSO 'PARA PRODUZIR SILICATOE'RET(LICOS DINÁ.
éssmé DIVIDIDOS, DE CALIBRES DE aarIouLAs DIN'03
DEM DE 0,0n .1 5 MICRA DE DIANZTRO*

'g aitai Re 177434 &ó 111 de ~oreis. de 190*.
Moviéné4.1~~,cise Lmérréé 1111UrTilfflà
OrtvAdipAO do 1...adoi .wkéréposirmél; Dmétasamoa PM& ~Mu ge palooss
.iaraimtakMt .. •

1 - aleamoO4v0_64Weagedev itai'a.1!3e0411.Pa ebef4Op eaga~a~

poa ofloppooadai!,....O:eaaoaaeo, apiaeolaioa4o4lAadvAeofteekato_aaaa
gaboorgdodo.tafealoj.,.0erilo .aa putaa.eatrooidade laypiodoo, frotio.di
1~4. 144egeo:fitab4404:9921% per -a'aeo1,e)144 1141Pe'Jlea4ok tfdkv
elgpaoato.aoa.:0e, PWRI44 o 9m, mag ah. àL1fn4,Los 09 .111.eatea.rlo 'yoga.
SUN dl, MS.
‘43. kl.ai g:aistek saW
1. IMO., 4a;a0V4,.4,.?fggeat, ieloriefaaim d Oda 11,05.01! 5 Poma. 14
isteri.a .0,4te."..tplegit4-4n iM.44!R eelfto Inalo! ~sego gemida
IS
. áteido • e. jag:00..10e.pox . 0n0" adjaemstw ¡á' alm.4 vereal0 *em 1:44
Pr.¥4.40..4...14.8.n4.att.rog.
A imofflAgtn**,, ,La41,4n a ~pitado. .4* nelidia de paimb40 dosswoatme
"1 IdEX. Pir el Feb.0.7.00.11.61 40V.181d/Of,.
Pom4e mo i 0 thilea te poetos apreffileallea.

REIVINDICACDES.

1 - Um processo para produzir iilicatoe , metilloos fim:monte din.
Itidoa, de calibres de particulas de ordem de 0,025 a 5 aiera, de dilmetrd
caracterizado pelo eetegio de formar uma suepenelo aguou eentondo, pele/
menos, 1 . moi de um domposto metálico escolhido dentre Slides • hidráxidoe
metálicos de bário, ohumbo, masneeio, cáloio, Ai:ideie &Aturas . deléeo
por 4 mole de ' sIlica tiloidel roative, finamonte dividida, contendo ume c!
do Irei
Con c. ontração de radicais allanol de, pelo menos, 1 miero.aol/ag
de
sWgerffcie
DM
de
40
a
130
0161.
0 11 1.
.
de supei-fIcie plana, e uma' erea
do .jr
aele/a2
alero
20
de,
pelo
monos,
ma concentração dexadicaie ellanol
erea de superficie plana, e Um' d área de su p erfio l d ágt d o 306 a 504 M2/16e
aquecer a suspendo ate cerca de 1O0 a 175 °Ç, por um ' tempo dufte io n (14; pi
ra com p letar a reação, • recuperar o produto.
lento o lt ido total do 12 pontos apresentados.
RRMO N o -175,93T de 23 de dezembro de 196/
doquerentes 0/T0PEDIA CONTINENTAL LIDA p ouraímé
Pilviligaé. Ias:moem *APERFEIÇOA:UNTOS ON.OU RELATIVO/I A
TOPP:DICOR FARA mrtrrioó

APAREIR09-0R.

2020

gezvxmcédbmsf
. - Aport.:iço/amontoe sm.ou rolativos.a apareLhoe.ortopi&WM1.
emputsçie 4. ema, eu MAI*" a corPoAcia devo:imo latiire~tkevide,.:

fie mi

Ié
.WeSIO 4. 1.“
tinis° 4:mimai§
rdsra
rrr4vtakitt -18-Imiew4m_11WIPIKOWtO MELGA ooésécen.ANCOWS 41 41141
Itnaarsa
' t4

• - 7 ;*- 0.~ ta~vat . - -

gujntgrfeirq. 422

figVINDICACUI

1 . kqUapamence para a confeção autocev.kva

107 .: 0107QC

irl)É0151'isti'eSaÁrlieu1iirmeàtYPd 'iá'farmação - da

un .actowesui

t1árià4o8 Ltd ete

TfiRMO. 110 . 177 . 993 es 30 64) março do 19ê6
Sequei:alga:
;.•
.
tr: t
•
palv13.4id
irr'i.ii,Éigkios P'PRocit sdbg dolikfinálRã1if

uoqueth, eáraeteil gado por :átr;pieeridir; 'em et>iiiih e• 'ggies.•
ciondÓcc, t'tija
') Um moilie

If,Vrmá.

;AMO #tite 1971

:D/AFfi09F101Agrf, fe'ç l ç ;10)

negativa do padrão externo a ser proporcieoedo parte do tub0 que (telv e /
'ser conformada , em forma de seeuete;
b) Meios para abrir . e . fechar o dito molde;

qual podo deslizar axialmentà op respeito ao dito tubo; tendo o dito e2i;
Pe.:Fleti/sego no

1 - tlta

1'4

= • .4.,

fraçõe•S'de bldreeál;ohatoo dee,

ta Misturagasosà caracterizada por campreendert
•

a - introdução da dita mistura gasozo nuca:yrimeira Presta° supa

atmosfárica,

4 ..e). .Moioe para faiar com que o tubo aser alargado e contormado ele
forma. de nàquoto deslize axiálment e. , de modo g introdusir no molde O toro
tinal a ser confeccionado 'JIA Posição exata;
• a) um elemento de aquecimento montado numa haste manipultdore, 0
mento uma forma tal que torna impoesivel a sua

i44ulfixéÁi

•
•

tubo pana a.:

clueer a sua extremidad(;, a ser modelad; em soquote, pelo intarier;
..,):uma peça conforr.ladora expan 'efvel, acionada .pneumleticamente
blArâuiiOamente; tamb4m montada na dita haãe mani puladora, eend0 a 8154/
peça oonformadara atui% de ser introduzida no tubo peia remoço 40 ditO
elemento de aquecimento,. quando do final da operação diaquecimente; C
f) meios de.contr8le para operar, numa sequ e' ncia ps4-déterminadop
as diversas partes componentes da dita máquina, de modo a cau sar 0 5 divaB
Mos parametroe de eada face de oporagio t permitindo a sua varlacZo Vcn4
tildes

Ponto n5 1 do total de 14 pontos apresentaêoNe

b.- resfriamento da dita mistura gasosa comprimida, por trOca ft*
direta de calor com gás natural lfquido, a uma primeiro temperatura sue;
cientemente baiza.Para . condensar ma onantidade substancial do hidroOtine;
bonetos da dita mistura gasosa,

e . separação dos hidrocarbonetos condensados da parto. no concn
sada da referida mistura gasosa,
.4 - compressão da citada parte' não condensada a uma segunda pred?
ã Mais alta eue'a mencionada primeira spressgO,
co
p 'resfriamento, por troca indireta de calor oco gh natural
guido ) da dita parte não condensado. Comprimida ea. una segunda temperab
suficientemente baixa pare condensar uma cutra . porção de hidroOarboneto
f - e separação da dita outra perca° de bidrourbonetos de gâo
no condensado remanescente da faze anterior (e).
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dapositado

Canadá em 19 do março de 1965 sob n o 926.039.
!?onto n o 1 do total d( 6 contos apresentados.
42 44)

.

.

.

It 4

.

WÊMMO Na 1 7 8.695 de 23 de abril de 1966.

lleeuerontet STAUPFLR-WACKER SILICON& comakTioN Bar,A. •
Privilegio .de laveng go t1 "PRODUTO COMPOSTO TRANÇADO EM POEMA Dg

otsulm
3.

• akivunici.tço*
•
» 1/m produto composto trançado em forma de fita estie4VC1, CUCA

terizado pelo fato de compreender, em àoMbinação, material em flo.inn1u94
0.604%
do uma pluralidade de filamentos, geralmente continUOS,
espaçados
a
'
Oialmente inelástico,lateralmente
signifieativatauto eacurkb
dos em Uma direção' longitudinal por uma pluralidade de Catorçasm lttepCm
Is que acompanham um moda° regular, juntamente com um matala1 eigatCace
de revestimento compreendendo elaetÉmeros de silloOne edbátirecr.completae
monte os filamentos do material em . fio e dofinindo luta autuante de /111
gão transversal relativamente plana . que geralmente coutante RO longo;
do comprimento do produto composto alongáveis o material de reveotlmentme
p are um lado do produto composto cm uma condiga() ago.poga:osa ao kagia
polo menos uma parte da largura, e o material de revestlárato nebre a
do 0:posto do dito produto alohgável estendo ma uma . coadiPe0 P ota3N12 *áu"
siva a prossto 'co luso polo .menos de UMe parto do psc&it e Ponto no 1 do total de 8 pontos aprescntados.'
FIGI

1

1

TÉRMO Na 181.288 de 14 de julho de 1964
Requerente: GALOCHA MODERNA s/A .a opANABARa

P2Avil6gio de InVenção: "DEA NOVA E ORIGINAL FORCA SC- nisseto

tgrn
LA~
-Uma ncka e_oxiOnal porca sem rOses, earacterizadd por sor IP
swittrufda de daterial de folha meíãlice Ou outro matorial adequado o asttrf14
oantQadop quando fechada um formato aprozimadamonte oilfndrioo, provido de
UR& ~tura lateral, que ocupa,tOda pua altura, destinadaa graduar seu
Metr-04 provida de -ema borda deperior 1Ceiemaute revirada para dentro, afe..44
cal 0 uma borda Inferior levemente revirada para fora.
Ponto no 1 do total de 4 p ontos apresentadas.

F3.1
141940 fia 150.199 êt :6 de —abril de 1964
200erante: UNITED 8110n HACRINERY CCRPORATIOU ..E.U.A:
pzáv£000 do invonao; 0 DISPOSITIVO DR Fu.s.v:g DE PUTCLAF2S30 E vilocree0 Nb
nd 1,UrZi 0 1-ince
Agnua1c4.7,rsa

am

Játvo de tis:aça° de auto-opta.% tuo e' mpastado am mettsW1
,
• •
•...•

Atiril d. 1971,

'espiga ?cogita, do ft** dhy
¥P1e ravelsado macho dotada de ma porca° ta
ocracterizado poio fato do eoaproender usi rasgo glaciando na redimida Por./
00 do espiga *atendido longitudinalmente a ela • intorsoecionendo uma pie./
alidade doe referidos fios de rosca, sondo ' o roforidO rassn dotado do um /
tunde, lados aubstanolalmente paralela- • laxados extroale opostas., um mem./
'Oro do embutir eu forma de tira do material elastáreoro inicialemato mais *s.,. Iretto g** o referido rasgo e eXPondid e para ansatesento compacto coa ** la.
aos do referido rasgo e *atendido para fora'além das re'ves doa referidos /
tios de rosca tutore/secionados polo rif. orido rasgo, • aparas inteirei, com /
os lados do referido membro estendidas d.ntro do referido raÁgo ao longo de
*ui extenzío e embutido* no referido membre . de embuti, para cebola:raro* na.ri
do roforido membro de_ambutir centra ,movimente lone.tedieol ne Obforl:
torção

. ea.rasge.

Ponto ne 1 do tct.11' d. 3 rno-. 0e aprasarra-dea.
FIG.1.

areop 04,a4.t me lwrem prinelpal toada una passas= de Matacaatringo
411 .4i o nm 41411ffilltins 44 galffielibak.t4 dracembustévea cuja salda ao
Para a referida 9a/imas** d* adotara* um bmeaLde ar tendo lima.passa
gol d. indaqía &trava.* do .4 • saitudeaado-s* sem a raterida.paieamat
do mistura; ;ma pisei de afogamento matada air MOÃO artiontlade itra
w,:e de raferida p
g em de iaducía e Impai do gentrclar'.******aneato/,
44 47 atrae:s da eesma; um dispositiva. saashoLitemporatura
llgodil
nh. citada placa de afog asmato, , oaraoteriaado pelo fato denta &tina riiM mentada . ie modo. oxeontrico a* refaria& passagem de induçie o possa
ir . so* parto maior • usa parto monorvde ' tal Bort., que amemoloneda / .
passagem de ' induqío **opere com aroferida -parte . malor ao. sentido .5.
.deptinir . os primeiro trajeto do Oscoamontore som a citada parte amor
co eantide Se . dificir-ua inundo trajeto de escoamento; 41 pólo fato /
da.aristir nas pratolelra:i juiiinte da,roferida parte maior • *Copara&
'',1a dm a . elkee* 44 centide . ds . restrigir • **ocamente de ar atam:* de
oltede priorod r' critrojoke dá escoaneto.auendo a arnelonada plass de afia
caa*Oto to atua parciazaanta aberta *a resposta aos referidos diapeal-

live. tormoatítioo . e . de v;ecue mo tubo de *Amigai% faiando'catio Som
AU* • prap•rçió 4* mistura ar-combustível fornecida as'aotor varie ' on
raspoaca Ola OondlgOos de temperatura do meter • vácuo do tuba 4* alínea

aiino;

.
.dilwindica-sa'prioridade de correspondonto podido,dops

citado Ai lépirtlçao de patentes doa 'atados Unidos da komirisa, *a 19
t 'd. etril de 196, :ah 0'449.174.

42 177.3$1 'da 24 de . fiehrofro do. 1966
'
deqUerentoi ClTIMPIleLAR : WhaCWOR
dO insencios . " SItiràáá'À 4IN4LI.7,410 111,804/(PJLAR Ut

Ponte- 10 1 de 5 pombas apresentadas.
zo
ric

•
344
NizvI4Picg19.
1 -listem& do sinclisa'çíO

4o4,74 UM 74ic1114

*apertador +ai'

'te-acionado • um veiculo condiCionam.r d* torra auto -acianads; em ou*/
• rafeulo ompurrador fioi oolocado . atris do vo/oulo eondioi paado 44
terra para auxiliar o yofculo dond'idionidor de torra'ampurraudo -o, 1,01
de a coaninagio oaraoteriscada pala fato'de oenproonder: dispositivo: /
trensaiasor do lua riontacto no v•Iculo empareador; primeiro
To ..nnergiandor aloitrico associado ecx dito dielkoolti/e trmn *À1-110Cr /
de lua • opor.ivip / para indeg ir /luelnagão 4. dito dlopooltiva-traemmil
:sor de lua; dispositivo isooptor do luz dliposto *numa leeal1anae /
de voiculo condicionador die.. tOra nara r. ocehbor a ilusimagie . emitidm do
dito dip positiVo transmissor do luz e nIonedvel à iluainagie para.proOK'
Mi um sinal de saída Olitrioc; depoolti:, de sinalisagl* montado ne
Valoulo Condicionador da torra a ol:triesnant* apsoelad* *Ca ; dite . aki.
#oleitiVo do sinalização tonsivoI a um nela •1:trio* ai caia do dite/
diapositivo racmptor da laminara einalisar 4, •parador davideul* ***.
diolocadoi do terra.

.

Daivindica -a* prioridade do atimatoonthatsé pwdtd* $ 'tapar;
tido na aspartigio do; patentes . 401 litado*,-Ornides da da4rtola O Verte
ci.31'4e aar90 de 196$ 40b an 444.4688
!ante 114 1 de 11 pantos.apr****tadaa.

If.tddi 11 Qdo 30 de isdo do 1966.
Raluorantmor • J.GA3D. i .SONS L1MITED - IIMATilka4
Privilágie'do Ierançie: 4.00MP08103e PARA 1,111PRZA, POLTMENTO 5MOTO,'

cgo D5: ARTIGOS pz comuu

ddIVINDICtOdhS

1 - Usa preparsOM capaz de limpar' • comunicar uma protecio:porashentivcontra ezeureciaesto em artigos de cobre ou em liga de co
Iro; caracterizada por compreender 1,2, 3 -bennoatriatól e ma pio abra .
aiv* que too ou atinge, .durante o polimento, ma tamanho de partioula
menor que 80 alcronma e que toa una dureza de 3 a 8 na escala de Moi..
- 11 roqueront* reivindica * prioridade do icantioo pedido deposita
dó na lcpartigie 4* Patentes briaaloa na 3 4 junho 4 4 1465, scb
la.671/44.
.
• Pente 44 1 do usai da le pontoe apresentado*,
.111um Na ,178.309 de 30 do sargo da 1966
. **garanta* 01.08LUNI0N INC e m 2.U.4.
PriOilicie 41* InvoteRof ei ársarinçaimauroa em COMPOROTWS zunamos P í
, - • ntomisqo
Pal PABRICO 08 N8SHOS*

Asna/anon
demo si 176.737 se a a: abrl/ dó 1984 -

MEU CMPOILTIOI
•8.¥1/.
Priviligio 49 14~9410*. 0. 1>Z8POSITIY0 114 LNYLUINOITO De enbalt4~11. •
..Vmleirodor paca em
ifielEifir~.4%.3`

Illoguerantm te.

.4;perfoiqoastintail as cempomontos oletrInloos a sareis usaviCe Wel/
eircUitag elitriees'oaracteritados-por oonpreander uma porçgo de base ale
*Metara tendo tuia superficial' •ubatancialmento paralela*, duas placa*,
esaduterss eretricamanto oeparedas dispostas une
em das ditais zupe:fiei*i
pa;',4;X:toa, usa tfrenira placo. confatOra di*copta.na outra da, dites sutoL

MARIO OF[CU,L (Sezr:e Et)
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•• n

ggeleatureislars de. codo col'oymer dosig capaoitorea 1484Cliem.o6rip4Pm
CO 64p.outreaWalaS placee edita perg go de,base,,cleis condutores pubg
ta2cia1Tcnte oil,indricos e alongados ligados em resig gee intermediárias
EUt,5 extremidades lua referMas.duas . placas condutoras reepeetivamepte/:.,
cs ditos,condutore tendo ,primoiras extremidades relativamente Pré. zi m OD /
Uma da ente.de modo a formar uma folga,de ecntelhamento. e segundas ontri
CUadec pr6prias para conextlo com um circuito elétrico.
ROiriadlea.se a prioridade do correspondente Pedido depositadO
teerotadet Unidos da Am4rica em 26 de abril de 1969 sob n o 450.984.
Ponto nO 1 do total de 6 pontos apresentaAus.
1:4X;te,

2211M0 NO 178.369 de 5/ de Mano do 1966
Requerente, OPEEIADLY CONVERTERS INC m m E.LA
PrfyilCgio do InvongUoe "APERFEIÇOAMENTO EM PRODUTOS ER LENÇOL ACOLCHOADO
COM ESPUMA BEM coma EM PROCESSO. B ARCUO PANA/
OVA PRODUÇãO4
BRIVINDICACOBS

Aperfeiçoamento om produto em lençol, acolchoado caia espuM949,
caracterizado
por compreender, em conjunto, UM Material de a./
PegoNÇcae,
Colchoamonto compactado do fibras descontánua0, não tecidae, arbiti4riao/
Gente erientadaa numa configuração multi-direcional para definir uma mas.
en efi Derma do longol, tendo uma Ben go transversal de,UMa nUltiplioidade/
dam ditos fibra espaçadas entre si e se estendendo numa diregão voltada/
para as faces amplas da Massa, o um corpo de espuma de estrutura celular/
cont/nua unitária, expandido na forma de espuma in Rita, no interior do /
Material do acolchoa:sento o conservando as fibras nas sia à posiçães.eipa.,
gadao que se estendem subotanc4lnente de forma homogánea atravás a teta..
lidado da interira espessura cm seção transversal do lençol.
iy indiea_se a prioridade, dos correspondentes pedidos depositados
Uos Estados Unidos da America em 2 de abril do 1963 e 3 de junho de 1965.
cob n' os 444.984 e 460.929, respectivamente.
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresentados.
4FI G. I

Ce. 1971

1609

oCniz relativartntc CC pertaCor c* que á montedck
t.i-denteadc t7e
ta
rpfcflOf,armeçãop
parc,tzvIrcnto . lateral limitado .
suportadamentç
m olni Influenciando o.1:c't;Ide'mãbi•O
em relação:aotat. aei
lingueta ao: raifezidu.enttAeocrantc rcuicm Centos dat eremalh.. ira p
paPa impedir, o movimento yolativo . optre . tlas, em uma direg ge, durantb
o engate do membro de lingueta,cem . álos, ao soamo tempo que permite 0
movimento relatiyo entre elas em ue,:a direção oposta, não obstante o o
engate _o referido membro de lingueta; meios portedores dg energia co-.
nectados operantemente ao portador, quv teimam a mover o portador o o
referido membro de lingueta na referida direção, em relação A referia
da orema/hoira; meios para desengatar o membro de lingueta direfprio
da cremalheira durante um espaço de tempo predeterminadovpara
tir o movimento do referido mibro . de lincueto, na referida dire e ge e
ped meio dos referidos meios portadores de energia; meios elásticos o
de influenciamento coaectados A referida cremalheira para, normalmono
te, loealizarem a referida oremalheira num limite do seu movimento Ik
terei, em relação A armação; e meios de atuação operáveis seletivam%
te, conectados aoionadamente 1 referida cremalheira a fim do mover a.
ortmalheira em oposiç go aos referidos meios elásticos de influencia o
mento, sendo que iates meios de nt' uagro Incluem um tolo para descama
gar repentinamente a referida cremalheira, a fim de permitir seu Mode
mento na referida direção oposta em relação ao referido membro do 141
guete, sob a inflancia dos referidos meios elásticos de influencia o
mento.
Unalmente, a depositante reivindica a.prioridade do corresponda
te pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
América do Norte, em 28 de julho ao 1965, sob n o 475.430.
Ponto no 1 do total de 13 pontos apresentadoS0

FtG.9

IL

o
WtMO Na 182.284 de 23 de Og8sto de 196C
Requerente: N.V. PAILIIVOLOEIUMUNFLBRIEKEn . MANDA
friuilágio de Invençgo "APERPOIÇOAIWNTOS EM OU BULAMOS A OIRCUITOO
RESSONANTES INCLUINDO IRANSISTORDSm

nEivimuonrs

1ERMO N O 181. 628 de 28 de julho de 1966
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Psivilágio do Invenção "RETROCESSO DE CREMALHEIRA SINGELA PAIRA DISPO.

0ITIVOS DE IMPREssron
REIVINDICACCES

1 Retocesso de cremalheira singela pu . 0 dispositivos de impren
Ao providos de una armação estacion6 , 1a ; um rálo montado rotativamen
to na referida armação e fixado lateralmente em relação a ela e meios.
formadores de impressão que definam uma.estcção de impressão em relação co rOlo, sendo os meios de formação de iMpressão montados num poz
tador movivol lateralmente; caraclerizado pela respectiva combinaçãocom meios para movor o portador lateralmente; a fim de ucver CG refe-

ridoc meios de torração de Impreacão laterainette, em relação ao ralo
Irei05 de moVirento es uc

: um rumbre dc lín,s-ueta conecto,'
operantem,nte . as porLador; um membro de creruli:eire, retilinoc mul.

t . Aperfeiçoamentos em ou.s-c1ativo o circuitos ressonantes, inm oluindo pelo menos dois transistores ditados de.oletrodós enissorM
base e coletor, caracterizados pelo foto do coletor do primeiro traCps
sistor ficar ligado à base do segundo transistor, havendo um acopla rol
mento de realimentação (feedback) do uriaçro &c Base en4,r0 polo mo
nos um dos restantes eletrodds do segundo traneistor c uni eletrodo e(2
1
pr'oeiro transistor, incluindo o conter do primeiro trensietor a ou
binação serie de pelo menos dois diodos semicondutores, polarizadeD
no sentido normal (de avanços fervera), A qual avio ligados eloMentosS
9
de variação de fase de natureza tal que, A frequencia CO wesodieic.,
do circuito, a variação de fase do coic,,or do primeiro tranOkotor
ra a base do segundo transiatov, assim eeEC él do acoplamento do foede
back de variação de 'fase, sejam iguais e Ce cinsis'oontrarloo, enquta.
to que' o produto da amplificeç go e reolimentage ocra essencialmente.
igual A unidade, caracterizados pelo fato de'dita eombinagh oário dã
diodos Semicondutcres ser dal/leda-pelo çamitho.emisser.cOletor ae.À
transistor auxiliar, cuja base fica ligada a um divícor de thnOes igt.
serJdo entre o emissor e o coleto: do transistor auri/lare

VIU
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Meme~~~meme

8 , 24qUerente imivistlica a p.ioridade
;•do co rres p ondente P edi do de
"atado na RepartiOo de Patente. na Rolanda, eme 26 do avisto do

de lispositiee,

em

am imae.so movia, •

oada írsa do eolie*oo seom ame ed

ue dois ossotatos fixo' co rres pomdentos para p
reporolOnan Mn% aia O1414,
ca eatro •las.
Reivindica - ao a' prioridade, do oorreap oddadte
eleddde, iteme a i Mem ee me
Lo !„1 , terra, sob n o
36.914, om 27 de alpiste do 1965.
Tente a 9 1 do total do 15 p ontos opresemtadob,

$1965, „b na 6511133.
Finito 'n o 1 do total do 3 p ontos aprosentodua.
Cl/

Njd'.1.V N e 180.832 de 3 0 ' dei i ttuilo de 196.

8lo g nerente:'STAIM S/A ner.Cir.ca
- alo 'mio
. , .c0:151,23-.0 5
êrivilegio da Invençaol "27d2anipCIEW03 i DI3M3ri170 :=n ;;ICO
ONU FINA DE RSCEPT0120 DE wsimiar

1_?.!
51'

12. de julho de A$66

C5I),N2L2t CORPOWION e HiCKS AND óTIS Anna, INC

d. InvehOio: aUstiOCSSSO PASA PRODUEIR UM ISTMO DROORaTTvo
PAI1IS . D2 UM TECIDO"

ZilWri¡UnAWM:
1 - Aperfeiçoamentos am dinosítivo xaCnieo de
iinu da r*
Qaptores de televiso, oesacterizados par comoreenderem 'esrenc.ialmente
%e cone de sintonia, solidário Coai o usual al:zo de aint:Ai fina, qua se
O rolonga exteriormente ao chassis do seletor de canai:, cone da
ii?ina este dotado de uma engrenagem do acioromonto que lho solid4rio,
¡Oda na extremidade do referido eixo de sintonia fina, .sondo ;sc. cone
Can sua parte interna, chanfrado . em tO'. da . a sua periferia, formando um d3liv., orientado da periferia para o centro da peças CO?: O RUC1 se ajnse4S. n extremidade de um pino. com Gola bordas correspOndeutement. chw7dr.l.

N o 181.210 de

/

aalJNDINC.P8a
1 - xso

partir de up ti
cií›, ce.r..cteriza , io . por compreender 4sposigio do um adep sIvo sObro ároae
para prOu 'zir um artigo decorativo a

sts:„Inom.oas de uma sUpwrfa da UN tooldo

relativamente 1~09 encolhi-/
Iseinero do tecido sóbre um tecido de fundo substancialments mai,
ancel,IN . 0.,
ic,rms.ção d* i1i fOrte coaião entre o tecido re/ativanento
mea2s eclh . val e o tecido de fundo substancialmente mais encolhív$1,
a „LAC:.001:". :5 ou atigo ia:minado a ma - temperatura acima do ponto d.
1.ent.oia teclo de fundo substancialmente mais encali:1,781

041,2.

mele

do correen,)ndente padly.lo dep,altodo /
em 1 :2 de jnliic do 1955 sob n o a 1171.33b . . I

(151V11,-i :. 4-fe a prioridade

Ponto n o 1 do total da 3

paata

apresentados.

no,; Sw

ins' de Alriea

nO

1.

do totJ.1 do 10 2ontna dsra:on1.114:,g.
FIG. IA

X

(

'

0

a,
s08880

r.”

N a 182.314 de 14 de agosto de 1966

M4Unrontm ' ETAND4R0 ELECTRIC& 5.1. - edANLI"
#riviligio do Imeenoioe'lecliwAllswos sm/ou RU-ATIVOS PRO.J1:08 Z.X.) STACITOt
manifrricoa,
uIvIntuckOso • •
1 MeinOrementee em/ou relativos a proj eatoe.00wOactos harmeticos, ca
tanoterinad0a acate por Mn MfflositivO de contatos múltiplos, g elado, qua
dmolui dentre de ma envOlucro hermetioaMente solado* nua.chapa plana re.
eillente de metal forromesmitioo que tem ume Ires pariferice selada Ao em
Viluoeo e ume pluralidade de láMinams que e. prolongam pára dentrOl uma 4doa de (mutat% de leeteriei condutor el;trico em oada liálna e ,..colada da
. @erma por uma camada de material isolante eleteieo, e d j is contatos-fixos
ie material oondmtor e14trioo para cada la.mine seladoa atrar;e do - envált,
kW. e looalinadoe.de mede qUe pele apliceçZo de flux, meii mitica atrevs._

T.a1t:0

la.,2.361 do 25 de agasto de 1966
Ro la e rantrm TBAdNJ1 COMW ; .Z - a.U.A.
P . 1 .711440 d e TOved,;;O: o kr.171.}O1. D2 .":,.êUR4,51/
- Asulha oe feltrar, caracterizada pe,0 2"fttoda
com p ro-hier uR..
'eo2o flnal ou base d. encaiXe 4veer falte de ' topo Adaptada pare ser fj,
zadi es um,eleateMie !p rendedor mdegnedo, um . co -2-o es'oeUlando-Se
da dite porgiio final da ‘kine e tMl;do Um eixo dix-forZ,o em na plane, eua

:049á a• corpo- á Sumia com•uma e:ttrem7m,le livo Ii iici. •r'vede.
' 11111' me mte-,•epresenbs . fn l.pà0 9/3149

•

k
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715m0 lu' 11.1611 de; c3O de novembro de .1951)

Uongo do polo menos um vértice da dito triedro. .

i.roquareate reiviCliee a prioridade. do ,Jsresposdoote peido de
positaslo nos Estados Unidoa da-América'em 30 . de acooto de 1965. aób
463.697.
Vento n o 1 do total do 2 pontos apresentado°.

Fig. i

Requerente: OOMPAGNIE PRANÇAISE DSS MATItW,S
Privilégio de invenção* " PEocEsSO PARA:A PREPARAUJOB ISO.ilÈLRíOdle&'
f • CROMe DE COFt4IES MC10 AZ0IC08%
JIEIVINDICACOgg

1 - Processo para a preparação dcrecnoloaos de oromo
coren.ns monoaioicos da fármulan
10
N

01

OV
N=N

/

cJ

na qual X rapresenta um grupo sulfonanido sidplos ou subetituido, 00
ractorizado por compreender a cromação dos oorantos 0,0' di-bidroxi7Ota0
aos de partida ocra uma prsoporaão do agente oromante correspondente
ORO Al m 182.381 de 26 de agasto de 1964 •
tequerontes 'HI5 DONDIX CORPORATION . E.U.A.
trivilágio do Invenção "VÁLVULA DE CONTRÔLE DE PREssUM
EEXIIINDIÇACORM

Válvula de contrito de pressa°, mais particularmente pala tal
Pistom( de freios, localizada entro um conjunto do cilindros reeepto.
p es e uma fonte geradora do proseio operativa para Oontrolar o actiora.
cento de ditos cilindroo por caio da dita . válvula de Oontr&le de Pre45
sao, compreendendo a tima cm um alojamento irra válvula do alivio do
prosaawouo pormité o fluxo do fluido do una cÉmara de entrada dona°.
taft o dita fonte para uma canara.de /sitia conectadao ditos oilin
Eros c4mente a prossOes do °amara interna acina.de um Valor predetOro
Pinado o uma válvula de rotenção oomponsadora localizada em rolaoio o
paralela coa dita válvula de alheio do proasab para permitir O fluxo
Re fluido do dite canora de sarda para a dita Citinare de entrada por a
teL2o do libortaçao da pularão, Oaraotcrizado pólo kat* do dita vele
rala do alivio do prcsaao conpreonder una válvula do retorção dOali-à
rol en dito alojamento 0 . tor uma primeira área ofotive exposta Á pmcm
co
ã da canora do salda e una válvula de ceda anular doolizávol em dl.'
to alojamento o irpolida resillentcnento cm dircção . a dito vavula de
retenção para fazer contato por vedaçao com n uitiaa, obre oqua Ag
sin dita válvula do sede dáfina una secunda área crotiva maior co
ZQ
prireirc o exposta à pressa° da car_dra i do entrado, heftado diapOsitio
vo para limitar o curso de dita vá/vula do sedo, por °cosia° go ticalg.
comento de dita válvula do roteava°, resultante, do una formagão Co o
pressão da câmara de-entrada que age sabre dita segunda a'rect CoUva.
para enviesar dita válvula de retenção contra a fana exercida pot um
dispositivo resiliente de pr4. , carga, carregando o &timo cOnjUntatlenp
te com à pressão da cámara do sarda,. que age sabre dita primeira área
efetiva.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado ma
mortiça° de Patentes dos Estados Unidos da America, em 27 de 8c6et0
de 1965, sob n 0 483.045.
Ponto 11 0 1 do total de 8 pontos aprosentedos4
-

nosde um átomo oomplexado por malecula do dito corante monoazoico
partida, operando-se, de preferencia, em Meio aquoao, a uma•temperiatiNgi
no superior a 10000.
X
Re ivindica-se p rioridade do correspondente pedido, dagib
sitado na Repsirtição de patentes da França em 10 da dezembro de MOI
sob n0 781.268.
Ponto n e 1 de 2 pontos apresentados.
TERMO as 142.755 de 6 do aotonbro do 1962
Requerontor OIBA• SOOIETE &ROAM - aU44
Privildgio . de invonçao; " PROCESSO PAU A ?inana/IQ

as sOTOB Man,
TEU DR CUBA, CONT=DO Pao urNOE UM4 Okm!
DMA REZA-MBRAD4 0 11£2LR0CICLIO0 ifffl

QUE E32.20 ' LlviEs DE otums OARBANIDA
REIVIRDI04020
1
Proc.:irmo para a fabricaçao do oorantoa do_outs5 •
quo 000t8m, polo menos, unia cadeia

homa-mombroda, hotorooddlioa,M20
que ootao livros do grupo.' oarbanida, oaractorioado polo fato doo

a) se tratar um comute do ouba, qmo contám,
polo cantou, u=a sadoaag
do triazina, oujogt tOãO0 tree dtomos de
carbono levam U2 ano OBD
lamino, dos quai, pelo monoe, um 4 derivado de una anima oubdvolw;

com um acento aulfonante at4 ser introduzido, polo nonos, mn grepO,
203 H ou
b) ao eutmetem hi&rdlise na corante áe ottba, quo eetd livro
64)
grupos oarbamida o quo contim, polo monos, um grupamento
eme Pode
p er baronesa° am um grupo oar boxiIa ou grupo
do doido sulanioo
polo menos, una cadeia do triaoina, cujos todos trto dtonos do oaria

bono levam un grupo aril-amlno, doo uale, polo Monoo, um
4.dorivm04
, do do una amima oubável ou
o) oo condonsar uma aminoantraquitona ou um ooranto do °aba do

am2n..
flOontra%flincault que 00 +4 livro.d q grupos
oarbAcida o q" 001Wm,
10 =noa, um grupo omino coa um
dtomo do hidrogenie roativo o, ao
neeeeedodo, um grupo oarbozi/a o/ou de oido o u16nioo, com umm

ldgeso-triatita que podo contor grupoc do deidoo oulfOnioo a/ou Grj3
poo oarboxila, onde) co ratoriaio do pnrtida o oondigUso 9c3olomai0
emelbidOds do maneira tal que afio formados preá-atoe do oomdoncaçãoo
quo condoi um grupo de doido au128aioo elou Grupo oarboxila o,
polo
~ovo ura Ondeia de triazina, cujos todos tr0o dtomoo do carbono fl
2,evam um grupo arilaàno, dos gueto, polo monos, um 4 derivado do'
-Uma anima cubava ou.
4
•

•G) se ~exular tm oometto do cata, que cortem, polo monco,. rza tsmef
dada de haadgeso-triatins com um ou dolo crepom amilemino, doo quais
pelo monoo . ua 4 Qoz,Ssublo de tna amta oubdvel
t or.: um doido amimouo
rdase.audeo ou doido amisoas&loawbolloo, atd op
taram oubotituidm
todos os dtomos do ta/o02n3ó.

let2 .
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OlARJO OFICIAL (Seção III)

.

Reivindica -aG joieridatia da c orrespondente pedid0,4_
•
(Saltado ma Repartipko da pater'ila da aaç
8 de ietembro
1, 1 do fevereiro de lasz. 19 do *arpo dó 1962 • 3 do apesto 44*
•o 5 o. 0.447/61 ! 1. 107/62, 3212/62 • 9300/62,
-

•

'

Ponto ne 1 de 7 ponto* aprsaentadae.

aloquegnsteg FASENISSE8 RUCES? AKTIINGSSULSCSAPT Worm. Mmietmr LaClugo /
aruning o

m ALRWMA

,,Nrivilmala • invençaot

e PROCXES0 PAR* a PRODOOLO DI ceavam áZóIC08 v"
601117Z71 SM ÁGUA"
A217/ND7CACC17.9

1 . Procseao de producio de corantes aonoamilco g inentávals em *g**, d a rOrwala Sarai,

Abril de 1971

-•

aiiA7m a.

mariu.re al* ai o g nhacida por UR 001AV korw,u7 D.
(12) : de pietø (1), a que da mancara
iguslAente conhecida tem um rOc o r as . (13) bom
leria de setor oiroular
stra y 4e do qual e restanto da auperftois do anel de pista° (13) Proa
aiona:* chapa dorsal (5), tem batentes (16, 17) que enoostam nas pa2
to. tiros da asila do freio (1) do tal modo que a *haps de blindagem
(7) • anela pistas (3) olío impedido, de girar no oilindre (2).
Ileivindioa -00 prioridade do oorr ee pondente P odida . depesir.ade Da Repartiç g o de patentee
do Alemanha em 29 de ngOsto/ Igat
n eN
r 2a . 595 117/47e.
._
pon,..o.ne 1 de" peritos apreaentados.
*COA&

waftmo ia 14Á.986 de 14\0 setombro sle 196Z

_

(11) AURA Suraio central

6 48 5 10 .15

11 •

•

Cn
4;3
N_

-

CO . NR

aa qam/ 2C 4 um dto do maleg&t.e. AM grape nitro, •atlis, •ittoal *a tri.
pUormotilet, • adelo* bons:taco a pede listar subatituido por ostros gra./
85 Wito bidro.aolubilicatatos o • alicio° bens:Moo a podo estar aubstitui.
po por grupas ;atila e mitozi ou por 4tomo* do haleg4neo, naractsritads /
Olá fato de copular os dias° -compostos &. asma, dá síria bona4elca, gWa
:13atim Ma posigdo'orte com ' relaçao ao grupe *mino um dtoMo do-halog4nea./
UM grupe nitro, !estila, metoki ou tritlnorsetila • que po.',g- estar
/
á
4.Uatitufdoe por outros grupos do hiaro.aolubiliaanbee, com os composto*
.5
(Seeteedatilidei de 1-Mitian-bonzimidaso1onas, qUe podou estar rubstituidsha 4ras naoleo bandinso do radical da beattiaidszolone por grupos estila •
_
,uftwa na por átomos do halogLubs.
asisindiem.s.e prioridad. mo correspondendo, pedido d•positads a.
*lemanha
e* 14 de setenbro do 1961 eob D O P 34.924 lec/22.4
•
entoo ponto:apresentado.
WOVA aft 151.148 dê 5 de dezembro de 1963.
~rente; 1SECALLGS9137,1.9CRM AKTISNGFOSLIaCHAPT s t'RIC nau COMPANY O/
CAMBL 9 &RUUD - AMARRA d Una .
êrivi14gio de Invençaot ePROCOSUO-PÂRA Y4P.S0 T. .1% •AMLSRTA~ n7 pwv--4,:t
Mdarht DR Esmoi;
mIvTruncAcOaa

Processo para impedir o osfarolamento oe peatita cruns para ra.
minerio de forro, resíduos ou zimilarea, am , forno tubUlas rotatX
yo, °pateado. substgnciae aditivas especialmente para .o,sumento da deli-.14a, caraoterizado polo .fato do qutona.conhocidas subsanclas aditivas
Iara o aumento da soildee ou paru endureeSmento superficial .go PropondoCantemente ou completamente Polotizadae oob a forma de uma wolícula ou oi
nuporflotal *oca re&Aao das aorcentakens at4 aqui usadas das rofer4
laa subot:ndiaa aditiva°.
Finalmente a depósiteatt raielndica a prioridade do 0orre5peAdento506ido1 depositado na Ropartiqâo do Patentas da Alemanha, am 11 do lanaira de 1963 9 sob na M-55.393 VIatiaa.
Neta .61 2 1 de total do 6 pontos apresentados.
-
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"47 •78.5y9 . de 1 2
dg abril do 1966 hgoneren: liTMNATr:ONAL BUSIRESS t

:ACHINES CORPOo,, -

Privilo de Invenc.ie "MGISTRO DE

POS ICIORÁNRUTO PRONTO"
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Urs'eo , ap erfélgoado de registro para aso em procesamMmaboa

d.e

carcteriado por conter
um primeiro o segunda arranjos 4* c
c O;itos, .arranjos de circuitos de realimentaga
i nterligando os pri
melro e segu0o arranjos
de circuito e arranjos de entrada ligados Abedito primCirn o segundo
arranjas de circuito para aplicar valores VaP•
lodeiros • co mp lementares'
de sinais de entrada de dados MOS ditos prg.
pairo e- semondo arranjos de Circuito;
ditos arranjoa de entrada nanao
de tel, modo liedos com os ditos primeiro e segundo
arranjos de airout.
tu que os ditos Arranjos
de circuito estabelecerRo um notado octaVel
.de uMa espOcie pr edeterminada de p
endente dá natureza doe ditos sinalo .
chl e ntrada de dados ap licados aos Primeiroa
9 segundo arranjos de oir
cuio p elos ditos arranjos. de entrada.
heirio lude-so 11 p
rioridade do correspondente pedido d op as/batia na-.
Repertigio de Patentes doa E stadde Unidos dm AMPICR, ene 5
ig 4 abril dia
19G5; sob d 11 4 /4245 •303 e 445.409'.
Ponto n 1 do tot41 do 6
pontoe lyrasontaaos.
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Z2520 gi 158.801 de 29 do abril da 1964.
ALSMAX24
Requerente; ASPIRO 23VE5
IRDIO
DX
DISCOS
COM REVBS/mieVika PARCIAL
Wriviligto de invon940;
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lszurannouss
o ?rei° a. disoos com rerestimento parcial acionado
-

hidrdulicamente, cujo piava., comprimo ooffl uma superioi p de anal, da'
qual ttna parto 4 retitude., rffispeotivamente raccirtada para evitar rs.
Sidos . do freio, a chapa . dorsal da 'ciapat& de de freie e no qual fica
rogarei nas chapa am.a parta da caissi'do freio, que engata de tal mM
na parto rebaixada mi r000rtada da superfiois de anel do pistMo que
pietiti 4 lapsdido de girar, aos una ohapa deprotacio assentada eá.
trs • pidtMo • a ohape dorsal para blindar a hidrdulioa•cOntra e'oeUr de trole: 01,Mb-crivad a pele fato ou* a chata de blindagem (7):,
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