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LICA FEDERA"p-V

IÁRIO.
SEÇÃO III

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDU'r-"Al
EXPEDIENTE DO PRESIDENTE

TiatÇA-FEIRA,. 18 DE MAIO DE MI
•-

CAPITAL FEDERAL

ANO XXIX - N 9 92

1

REVISTA DA PROPRIEDADE

Apresente exemplares com e tiqui.tal
mais nítidas.

INDUSTRIAL

Diversos

N9 293.177 - Industria de Mela
colhimento. no Banco do Brasil 8. A • N9 678037 - Indústria e Comercie Espumatex Ltda. - Arquive-se, tenz elo
da retribuição final . devida e da re- de Bebidas Nélmoa Ltda. - Apto- do em vista o art. 99,
14 9 647.640 - Badische Anilin
lativa 4 )rnneira anu,uaue, coo com- 1 senti novos exemplares com cuque. 'Diversos
provante deverá ser apresentado ar ' tas mais nítidas, sem ! reivindicar 2 Soda - Pabrik Aktiengesellschalt
Seul Aerospace Corp. - Tituiar Os INPI, !dentro do mesmo prazo, a fim expressão 'jatobá" como marca. . Fica sem efeito a publicação de (
N9 678.038 - Indústria e EXanér- de maio de 1971, que por uin Jaime
de permitir a. expedição da carta
indefiro
patente MI n9 5.407
cio de Bebidas Nélmoa Ltda. - foi publicado.
riatz.nte. •
pedido de fls. 10-12.
N 9 ' 136.609 - Acumuladores V LURELAÇIO DOS PROCESSOS Com O DESPACHO DE - " AROU' v14-sE" POR FALTA DE /
Aluannio Fulgor S. A. - Titicai
(
da patente MU n9 5.870 - Indeflre cania !S . A.
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA PORTARIA N o /AO. DE li DE COVEtWo ox 1070.
o pedido de fls. 10,
Diversos
Peter Crombie = Titular da patente PI tèrmo 144.604 - Tendo ear
Johns Manville Corp. - Titular
vista o parecer da Procuradoria. •iç da patente PI n9 55.938 - o inte- Ifilitt2 e
que não há. matéria jurídica a exa- ressado apresentou o comprovante de
minar, e o fato de as petições !cons-, pagamento da anuidade. 'Pica retifi800.004 - 800.005 - 800.009 - coo .uie - d00.017 - 800.018 - 800.055 .
tantes de fls. 62 e 93 terem sicic cada a publicação de "caducidade,
apresentadas desacompanhadas de publicada no D.O. de 31-3-71 da
800,038 - 800.039 - 800.640 - 800.041 - 800.042 . 800.051 - 800.058 procuração contrariando portanto Portaria 3-71 a fim mie ,n-vaguaruesde aquehts datas (29-5-70 e 15 de dar Os legítimos direitos da patente
800.c,65 - 800.071 - 800.072 - 800.073 - 800.077 - 8oôA81 - 800.085 dezembro de 1970). o disposta na leWdstinghouse Air Brake Compare, 800.086 - 800.087 - 800.010 - 800.092 - 800.105 - 800 .10 6 800.107 gislação vigente, arquive-se o pre- Titular da patente PI n9 55.99k
sente processo.
- O interessado apresentou o com- 800 .108 - 800.109 - 800.110 - 800.i11 - 800.112
800.113 - 800.116
Union Carbide Corp. - Titular da provante de anuidade, to ica re f ficada
patente PI termo 199.854 - Arqui800.117
800.118
800.119
800.121
800.122
800.1211 - 800.126 _
publicação de "caducidade" dc
ve-se o 'presente processo.
D.0) de 31-3-71, da Portaria 41-71 ! 800.127 - 800.128 - 800.129 - 800.130 - 800.131
800.13d . 800.133 Motomák . Motoren Pau, Mi.iscrandn a fim de salvaguardar os direitos ie.
800.1311 - 800.135 - 800.136 - 800.138 - 800.139
800.11.10 - 800.1111 .
Und Werk/eugfabrik Konstruktioner gítinios da patente.
GMBH -- Titul ar da patente PI terRiChardson 1VIerrell Inc. - rito- 800.142 - 800.143 - 800.144 - 800.1116 - 800.147 - 800.150 - 800.151
mo 202.284 -- Arquive-se o presenti lar da patente PI n9 56.047 processo.
interessado apresentou o comprovan•
800.152 - 800.153 - 800.154 - 800.155 - 800.156 - 800.157 - 800.158 .
Luther W. Meyer - Titular da te de pagamento da anuidade. FlÇfa 800.159 - 800.160 - 800.161 - 80c.162, - 800.163 800.164 - 800.165
patente PI têrino 204.687 - Arqui- retificada a publicação de "caducidade" publicada no D.O. de 31-3-7?• 800.166 - 800.167 8
ve-se o presente processo.
80
0
0.
67
0.7
1
8
800.169
800.170
800.171 . 800.172 .
da Portaria 11 9 43 a fim de salvaGiorgio Burlando e Aldo 7„unino guardar os direitos legítimos da pa_ 800.179 _ 800.180
800.173 - 800.175
800.181 . 800.183
-- Titular da patente PI termo na. tente.
mero 205.494 - Arquive-se o pre
800.187
800.184
800.188
,
800.189
800.192
800.193
- 800.190
Paulo Cianciarulo .- Titular da
-sentproc.
patente PI n9 65.926 - O interessa- 800.195 - 800.19E; - 800.197 . 800.198 - 800.199 - 800.200 - 800.201 .
Koppers Wistra Ofenbau Uesells- do apresentou o coniprovante de pahaft Mit Beschrankter Haftung
parhento da anuidade -- W i en 'retifi- 800.202 - 800.203; .800.205 .. 800.206 - 800.207 - 800.208 - 800.09
titular da patente PI termo 207.67i. cada a publicação de "caducidade'
800.à12 - 800.216 800.217 - 800.218 - .800.234 - 800.235 - 800.e38
- Arquive-se o presente processo. do :D.O. de 31-3-71 da Portaria
Kyodo Television, Litd. 43-71, a fim de salvaguardai 800.239 - 800.2)45- 800 .20 6 - 800.25h - 800.255 mero 43-71,
800.2 57 - 800.e69
da patente PI têm() 212.321 - Ar. os ! direitos legítimos da patente.
(Mi ve-se o presente processo.
300.271 - 800.276 - 800.27o'. 800-78 • 800.280 - 800.281 - 800
Em 10 de maio de 1971

Serviço de Recepção,
Informação e Expedição
E'm 10 de nutio de 1971
Diverso S
Saturnia S. A. Ammuladorets
tricos -- No recurso interposto a(
deferimento da patente PI têrtnc
Arquive' se o reeWs0.
n 9 1 .36.609
No i oicação
Fiem • n otif' ea dos os interessados
abaixo relacionados para efetuarem
dentro de sessenta (60) dias, o re-

SECRETARIA DE MARCAS
Em 10 de maio de 1971
Exigências

- 800.287 - 800.288 - 800.289 - 800.290 - 800.291 - 800.292 .
- 800.310 - 800,312 - 800.314 - 800.315 - 800.316 . 800.317.
800.318 .. 800.319 - 800.320 800.321 - 800.322 ,
800.323 . 800.324
800.325 - 800.326 800.327
%oo.328 - 800.329 _ 800.330 - 800.533 .800.332 - 800.333 - 800.3% .. 800.335 - 1400.336 _ 800. 337 - 800.338
800.285
800.307

Les Sucesseurs de P. Cazanove Titular do . registro 252.038 - Apresente procuração com 'poderes para 800.339
receber citações judiciais. •
806.3147
p.,) 541.295 Bardahl Menina:cila
ring Corp - Cumpra o art. 83 ri r 800.356
CPI e junto procuração nos. têTnor-: 800.36l,
rt. 162 do mesmo Código. .
375
.
:79 677.905 - 'Elnesto Neugeb 800.
Soo .3'85
S. A. Indústrias Reunidas..
tentique fls. 12 e 14.
. .
o

• 800.340 - 800.341 - 800 . 302 - 800 . 3h 3 - 800.345 - 800-306
-- 800.3/18 - 800.350 - 800.351 - 800.352 - 800.353 - 800.355 .0 800.357 - 800 :,358
800.359 - 800 .380 • 800.362 - 800.363 • 800.365 - 800.366 - Wo. 361
500.369 - 800.570 - 800.371*.
- 800•377 - 800,378 - 800.379 .. 800.3 00 - 800.382 - 800.383 .
• 800.3b6 - 800. 387 . 8 00 . 339 800.390 .. 800.391 - 800.393 .

•
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•

1"-" ‘4 DIÁRIO OF$CIAL

O expictiente,a0.8. rePtit4Ó66

pnbticae, deetinado à publicação,
será rooebido . na . Se eito de Comunicações até as 17 horas O atendimento do público pela Seção de
liedaçáo 1, 41 de 12 ás 18 horas.

(Seçãb'

EXPEPIENTE;
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAlk `,2
asmariroll-41.810~.

2) Os ofiginais para pubticaçao,
ALBERTO DE BRITTO PERRA
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
~Gire 0^ IMOLO HF IRINIPAÇa4IR
espaço dois, em papel acetinado CHEFIE •0 svewviço air r.,JeiteCALÇaIrli
ou aperganiinhado. medindo 22x.33
Ft. OR I A NO GUINIARÃES,
centímetros, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
su ras que dificultem a sua compreen g ão, em especial quando C072- DIÁRIO OFICIAL .
Itiverri tabelas. •
si

IBILÇÂO

Serão aelmilidas oõptas em tinta
preta • indelével, a critério do
D 1 N.
3: Ás reclamações pertinentes
• inalaria retribuída, nos casos de
Erro ou einíssão, serão encaminhados por . e&crito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação

Goçao dm pubNeldmaa do •xdadklantd co Dopmextm^mantO

nfireddnib, do P roprtodddmIndus~ de Mirsidtár#4.
dilstria •

We r esse

••

C•Im ardia,

Ia, oficbors dDèpsrorrante

ele

n mprened leohcload

ASILIA

ASS1NATURAS
1 r/OE.5 5

PARTICULARES

rua C1ON liA1091

4t As Oaniatintras serão tomano D 1 N O transporte por Semestre
Cr$ 72.50
... Cr$ 30,00 .Sernogfre
Va aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Sm- lAn,
Cr$ 60.00 Ano
• • • • Cr$ 45,00
?irisa &caldeira de COrretos e Tetxterior
Leterior
learajos em Brasília Esta poderd
se encarregar também de encanzi- Ano
AOW.411i Cr$ 65.00An0
••• n211 Cr$ 50.00
nhar o pedido de assinatura ao
D 1 N Neste caso, o assinante diPORTE /URSO
rfe1rá ao D 1 N o pedido de assino- tara e o pagamento do valor Mensal ..
17,00 i Semestvat Cr$ 102,00 1 Anual •.. Cr$ 204.00
correspondente, na forma do item
seguinte.
NOMERO 41/LILSO
- O preço do numero avulso figura na última Pagino de cada
51 A remessa de valõres para
eX emplar
assfnaturet, que será acompanhada
O preço do exemplar atrasado •era acrescido de Cr$ 0,01,
à
di esclarecimentos quanto sua
as, .raÇãO, será feita sõmente pOr 66 do mesmo- ano, e de Cr$ 0.01 por ano es de anos anteriores
-4:s

800.309 - 800.395 - 800.396

800.398 - 800.399 - 800.403 800.404

800.533 - 800.537 - 800.539
800.531 - 800.532
800.528 - 800.529
800.541 - 800.543 800.500 - 800.545 800.546 - 800.547 - 800.548
800.561 - 800.562 - 800.563 - 800.565 - 800.568

800.574 - 800.575

800.576 - 800.577 - 800.578 - 800.579 - 800.580

ff No caso de ier
poaiadr
localidade sido
meto de transporte,
Regional da Imprése
Cerrados e ireldgratee
se obrigo a c

nhamento ao
.outras vias, indepen

„acréscimo no preço.
71 A Detwacia ujoaI
Eniprilea Straeikira dFe Na'
Telégrafos em Ira
o direito de reala os
ços, no ceio de
comerciais aéreat, '
prévio eu asefeetereba.

maztálte

81 Os proso. da
(lerdo ser sinsisear oi
iniciarão .sent:pre no

útil do más saboto O
de porte aéreo pciderrit ser
semestral ou anui. O rae
assinaturas peft . o

mente ~Uai e 'Wh)
porte por vio aérea.
9) A renova

licitada com ase

t=

us
m

dias do vencimento
• do porte aéreo. Vesi
suspensos independentemente

aviso-prério,
10J Para receberem os
mentos da edWgres dos drgd011
eMis, os assinardes deaordo
16 - los no ato do assinatura.

800.813 - 800.814 - 800.815 - 800.816 800.817 - 800.818 - 800.820
800.:021 - 800.822 - 800.825 - 800.826 800.827 - 800.828 - 800.829 .

800.555 - 800.556 - 800.557

800.558 - 800.559

Delegada NiXe
Brasileira de C!
666, Premias.

800.775 - 800.776 - 800.777 - 800.778 800.779
- 800.783 - 800.784 - 800.785 - 800.786 800.788 •
800.789 - 800.790 - 800.792 - 800.793 800.794 - 800.795 800.796
800.797 - 800.798 - 800.788 - 800.801 - 800.802 - 800.803 800.004
800.805 - 800.806 - 800.807 - 800.808 - 800.810 - 800.811 800.812 .

800.511 - 800.512 - 800.513 - 800.514 - 800.515

800.553 - 800.554

voá ( póstat, effl

Toeourodro do Aépat*Iltsult41
Imprensa Nacional. Quieto
contristo de forte

800.780 - 800.782

800.480

800.549 - 800.550

'CneqUÀ ou

800.770 - 800.774 -

800.482 - 800.483 - 800.488 - 800.490 - 800.491 - 800.493 800.504
800.509 - 800.510

•

As...,

•" " " • iithio 'de 1971

800.752 - 800.753 - 800.754 - 800.755 - 800.756 - 800.757 - 800.758 .
800.759 - 800.761 - 800.762 - 800.763 - 800.767 - 800.768 800.769 .

800.412
800.405 - 800.1406- 800.407 800.408 - 800.410 - 800.411
800.415
800.420
800.423
800.430
800.431
800.413 - 800.414
800.432 - 800.433 - 8040.444 - 800.447 - 8o0.448 - 800.472

À

800.83o - 800.831 - 800.836 - 800.837 800.838 - 800.839 - 800.840.
800.841 - 00.84? - 800.843 - 800.844 800.845 - 800.846 - 800.847

800.570 - 800.591, 800.592 - 800.594 - 800.595 - 800.597 - 800.598 -

80O.848 - 800.849 - 800.850 - 800.851 800.852 - 800.853 - 800.856

800.599 - 800.600 800.602 - 800.603 - 800.604 - 800.605 - 800.608 .

800.857 - 800.857 800.859 - 800.860 800.861 - 800.862 _ 800.863 •

800.609 - 800.610 - 800.611 - 800.612 800.613 - 800.614 800.615
800.616 - 800.617 - 800.618 - 800.620 800.621 - 800.627 800.628

800.864 - 800.865 - 800.866 - 800.867 800.868 - 800.869 - 800470
,1100.871 - 800.872 _ 800.873 - 800.874 800.875 - 800.876 - 800.877 •

800.629 - 800.631 - 800.632 - 800.633 - 800.634 - 800.635 - 800.636 -

MoOL881 . 800.884 - 800.885 - 800.886 - 800.887 - 800.888 - 800.889

800.637 - 800.638 - 800.600 - 800.641 - 800.6'42 doo.643 - 800.644 800.645 - 800.6146 - 800.647 - 800.648 - 800.649 . 800.650 800.651 .

800.890 - 800.891 - 800.893 - 800.894 800.895 - 800.896 - 800.897 .
800.898 - 800.899 8010.900 - 800.902 - 800.903 - 80c.90u - 800.906 800.907 - 800.908 - 800.909 . 800.910 - 800.921 - 80r.923 800.930 .

800.653 - 800.694 - 800.656 - 800.657 - 800.658 800.660 800.661 .
800.662 - 800.663 - 800.664 - 800.665 - 800.666 - 800.669 800.670

800.931 - 800.932 - 800.933 - 800.934 - 800.935 - 800.936 - 800.937 800.938 - 800.939 - 800.940 - 800.941 - 800.942 - 800.943 - 800.944

800.671 - 800.672 - 800.673 - 800.014 Sve.8,6 - 500.677 - 800.678
800 .679 - 800.680 - 800.681 - '800 .682 800.686 - 800.690 800.691
800.692 - 800.693 . 800.694 - 800.695 - 800.696 800.699 - 800.701

800.952 - 800.953 - 800.954 - 800.955 - 800.956 - 800.957 - 800.958 .

800.702 - 800.704 - 800.705 - 800.707 - 800.709 - 800.711 - 800.712 .

800.959 - 800.960 - 800.961 - 800.962 - 800.963 - 800.964 - 800.965 .

800.713 - 800.715 - 800.720 - 800412 eux5 - 100.726 - 800.728

800.966 - 800.967 - 800.968 - 800.969 - 800.970 - 800.971 - 800.972 .
800.973 - 800. 974 - 800 .975 - 800.976 _ 800.977 800.978 - 800'979
800.994 - 800.995 - 800.996 - 800.997 - 800.998 - 800.999 - 801.007
120.1.54 â2 1, 219 01..90 - 801.04 801.025 801.021 801,02e .

800.945 - 800.906 - 800.947 - 800.948 - 800.949 - 800.950 - 800.951 -

800.729 . 800.730 - 800.732 - 800.733 -800.7% - 800.735- 800.736.
800.737 - 800.738- 800.7140 . 800.741.. 800.742 -800.703 -.800.744

§00.745 - 809 . 1j- kín2710 .7~

2L8 r 800.74# • g2.6259

•••
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KWh de 14#1 23-9P
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...",
-7
524 .. 882.195 t- 802.156 . 802.157 - 802.158 -9
. n ... • 801 .p.Z9 . ficp.03 0 , -, 84!...943. ..... . 13P 1.05.9 * 51 •,' ' 8'91 i96 ', '* 8°. 1 44 '11' . . 802 g"5-:-2"-: .oy..17,
.
, ,
1
M
f
,
801'.091
801.092
.801'.094
,,
.
: ', s tol.'00L 01,674 .: 801'.089 ,,.'61.090
i 802.159 - 802 .160 - 802.161 - 802.162 - 802.163 . 802,64 - 802.165..;
...•
'.
' : ( s l '5. •'_''. r A
!8o2 ,095.,.., 01. 1.90 . - 80)(•497', .,... 80 1 .098 . 0l 099 , 801.126,-,. 801427 - I, •
8o 166 . 80.1.691 '802 ï70 . 802.172 - 802.173 - 802.174 - 02.175
0i.128 ....201.129 .. 80.136- ' 801.137 ". 801.138 - 801.145 - 801.146 - 1 802.176 - 802.178 - 802.179 - 802.180 - 802:181 - 802.183 - 802.189
801.147 _ 801.148 - 801.149 - 801.150 - 801.154 . 801.155 - 801.156 802.190 - 802.191 - 802.192 - 802.193 - 802.194 - 802.195 - 80?.213
801.163 - 801.165 . 801.166 801.157 - 801.158 - 801.160 . 801.161
802.238 - 802.243 . 802,2414 - 802247 - 802.248 - 802..5o - 02.261 ...'
801.167 - 801.170 - 801.172 801.174 - 801.175 - 801.176 - 01.179 802.266 - 802.285 - 802.289 802.295 - 802.296 . 802.297 - 802,298 .
801.180 - 801.182 - 801.184 801.185 . 301.212 - 801.216 - 801.217 802.299 - 802.313 - 802.214 802.315 - 802.316 - 802.332 . 802.333
801.221 - 801.273 . 801.274 - 801.275 - 801.276 - 801.277 - 801.278 •
802.359 - 802.360 - 802.362 - 802.362
802.338 802.3111 - 802.354
801.279 - 801.280 - 801.281 . 801.282 - 801.284 - 801285 - 801.286 802.384 - 802.385 - 802.38, - 802.387 .
802.363 - 802.364 - 802.383
801.287 _ 01.288 - 801.289 - 801.295 - 801.304 - 801.306 - 801.311 802.389 - 802.391 - 802.392 - 802.393 - 802.394 - 802.395 - 8.02,396
801.315 - 801.327 - 801.333 - 801.334 - 301.341 - 801.352 - 801.353 802.397 - 802.398 - 802.400 - 802.422 . 802.423 - 802.112h . - 802.1126
801.354 - 801.355 - 801.356 - 801.357 . 801.359 - 801.360 - 801.361 802.439 - 802.440 - 802.443 802.445 - 802.448
802.428 - 802.437
801.362, - 801.363 - 801.364 - 801.365 - 801.366 - 801.367 - 801.368 802.450 - 802.451
802.452
802.449
802.454
802 455 - 802. 457 .
801.369 - 801.371 - 801.377- 801.383 - 801.387 - 801.388 -801.389 802.463 802.464
802.458 802.461 - 802.1162
802.465 - 802.466
801.390 - 801.391 . 801.395 801.396 - 801.425 - 801.426 - 801.427 802.467
802.468 802469 802.470 802.471 - 802.472 802.473
801.428 - 801.430 - 801.431 801.432 - 801.433 - 801.435 . 801.438 802.474 802.475 802.476 802.477 .. 802.480 - :0:8917 802.482 - ;
801.439 . 801.440 - 801.441 - 801.44? - 801.443 - 801.444 - 801.445 -802.486 802.487
802.483 862.484
802.488 - 802.4E9
802.490 801.14146 - 801.447 - 801.448 801.449 - 801.45r- 801.453 - 01.457 802.496
- 802.498
802.492 802.493 - 802.494 - 802.495
-1I
801.458 - 801.460 - 801.461 801.462 - 801.463
, 801.464 - 801.465 ,
802.503 802.504 - 802.505 - •
802.499 802.500 - 802.501 - 802.502
801.466 - 801.467 - 801.468 - 801.469 - 801.470 - 801.478 - 801.480 _
802.507 802.508 - 802.509 - 802.510 802.511 - 802.512 - 802.513
801.481 - 801.483 - 801.484 - 801.486 - 01.488 - 801.489 - 801.493 802.518 - 052.539 - 802.520
802.514 802.515 - 802.516 - 802.517
801.494 - 801.495 - 801.498 . 801.499 -801.505 - 801.508 - 801.509 802:527 - 802.528 :802.1529
802.522 802.523 - 802.524 - 802:525
801.510 - 801.511 - 801.514 - 801.515 : 801.519 - 801.520 - 801.546 802.534 - 802.535 802.536
802.530 802.531 - 802:532 - 802.533
1
901.549 - 801.551 - 801.557 - 801.568 -, 1 8o1.569 - 801.572 - 801. 573 802:537 - 802:538 - 802.539 - 802.540 8021541 - 802.542 - 802.544
801.575 -801.576.- 801.577 - 801.578 801.583 - 01.584 - 801.589 802.545 - 802.546 802.547 - 802.548 . 802.549 - 802.550 - 802.551
801.596 801.606.-'
801.607 801.610
801.590 - 801.591 - 801.592
802.557- 802.558 - 802.559.- 802.560.- 802.562
802.553 - 802.555
801.619 801.620 - 801.621 . 801.627 801.611 - 801.617 - 801.618
802,567 - 802.568 - 802.569 - 802.570 - 802.571
802.565 - 802.566
801.628 - 801.630 - 801.632 . 801.633 - 801.638 - 801.639 801.640 802.573'802.574
- 802.575 - 802.576 - 802.577 - 802.578 .
802.572
801.642 . 801.643 - 801.644 801.645 801.656 . 801.657 - 801.659
802.579 - 802.580 802.581 ..802.582 - 802.583 - 802.584 - 802.585 .
801.661- 801.662 - 801.663 801.665
801.666 - 801.667 - 801.668 802.591 - 802.592 .
802.586 -802.587 802.588 - 802,589 - 802.590
801.669 . 801.670 - 801.673 801.674 - 801.675 - 801.676 - 01.680 802.595 - 802.596 . - 802.597 - 802.598 - 802.599
802.593 - 802.594
,
801.681 . 801.682 - 801.683 - 801.684 . 801.686 - 801.687 - 801.688 802.603 - 802.604 •-• 802.605 802.606
802.600 - 802.601 - 802.602
801.689 - 801.690 - 801.691 - 801.692 1: 801.693 - 801.494 - 801.695 802.E12 802.613 .
802.607 - 802.606 - 8021609 - 802.610 - 802.611
801.696 - 801.698 - 01.714 - 801.715 1 801.729 - 801.731 - 801.732
802.620
8021614.- 802.615 - 802.616 - 802.617 - )802.618 - 802.619
801.735 - 801.756 - 801.758 - 801.759 - 801.760 - 801.764 - 801.765
802.621 - 802.622 - 802.623 - 802.627 - 802.629 - 802.630
8021633 •
801.766 - 801.767 - 801.768 - 801.769 - 801.771 - 801.782 . 801.789 802.641 .
802.634 - 802.635 - 80.2.636 - 802.637 - 802.638 - 802.639
801.818
801.792 - 801.809 - 801.810 801.811 801.816 - 801.817
802.670 802.671
802.649 - 802.650 - 802.651 - 802.652 - 802.669
801.823 - 801.826 - 801.828
801.822
801.819 - 801.820 : 801.821
802.683 - 802.684 .
802.672 - 802.673 - 8r.2.674 - 802.681 - 802.682
801.850 - 801.835 - 801.836 : 801.837 L 801.842 - 801.844 - 801.845 802.685 - 802.686 - 802.687 - 802.688 - 802.689 - 802.690 - 802.691 .
801.848 - 801.850
801.851 801.855 801.858 . 801.859 - 801.860 .
802.692 - 802.693 802.694 - 802.695 - 802.696 - 802.707 - 802.709
801.865 801.866 - 801.873 801.875
801.861 - 801.862 , 801.864
802.718 -. 802.722 802.723 I- 802.726 - 802.729 - 8021732 . 802.733
801.876 - 801.878 - 801.880
801.893 801.895 - 801.896 801.904
802:745
802.734 - 802.735 - 802.736. - 802.737 - 802.738 - 802.739
801.905 - 801.906 . - 801.907 801.908 801.909 - 801.910 - 801.912
802.788 - . 802.789 802.790
802.755 - 802.760 - 802.768 - 802.769
801.913 - 801.915 - 801,916 - 801.925H 801.926- 8ó1.936 - 801.937 802.800
802.791 - 802.792 - 802 ..793 -802.794 - 802.795- 802.796
I
801.943 - 801.8 - 801.954 - 801.958,- 801.961 - 801.970 - 801.971
802.808
802.801 - 802.802 - 802.804 - 802.805 - 802,806 - 802.807
801.972 - 801.982 - 801.983 - 801.984I- 801.985 - 801.986 - 802.004
802.825
802.821
802.822
802.824
802.809 - 802.819 - 802 ..820
802.005 - 802.006 - 802.007 . 802.010,- 802.013 - 802.015 - 802.01.7
802.826 - 802.827 - 802.828 - 802.829 - 802.850 - 802.831
802.832
802.019 - 802.022 - 802.037 - 802.038- 802.039 - 802.044 - 802.047
802.839
802.833 - 802.834 - 802.235 - 802.836 - 802.837 - 802.838
802.051 - 802.052 - 802.053 - 802 ,,054- 802.072 - 802.073 - 802.075
802.840 - 802.841 - 802.844 - 802.845, 802.846 - 802.848
802.850
802.079 -; 802.081 - 02.082 - 802.083- 8021084 - 802.085 - 802.086
802.852- 802.854 - 802,255 - 802.856 - 802.857 - 802.858 02.860
802.087 - 802.088 - 802.089 - 802.090 1 - 802.092 - 802.093 - 802.094 802.868
802.861 - 802.862 - 8(2.863 - 802.8614 - 802.865 - 802.866
802.095 - 802.096 - 802.110 - '802.111; - 802.112 - 802.115 - 802.115 802.869
802:870
802.271
802
802.875
802.874
,
872
802.
873
,
i
802.116- 802.117 - 802.118 - 802.119, - 802.120 - 802.121 - 802.123 802.882
802.876 - 802.877 - 802.878 - 802.879 - 802.880 - 802.8A1
802.124 - 802.125 - 802:126 - 802.127' - 802.128 - 802.129
802.130 8022883 - 802.884 - 802.885 - .802.886 - 802.887 - 807.889 802.889
802.132 - 802..133 --802.130
802.135 - 802.136 - 802.137 - 802.13 8 •
802 i890 - 802. 895 - 30L .896 - .802.897 - 802.898 - 8'‘2.899802.900
802.3s0 802.151:- 8022147 - 802.148 - 8022,149.
802.145-602 .'6 802.907.:Á:
802;902 - 802 903'802.905
802.901

•
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802.909 - 802.911 - 802.912

802.914- 802.915 - 802.916

4302.918 - 802.919 - 802.922 - 802.923 . 802.925 - 802.927 802.928 ..802.930 - 80 2 .932 - 802.933 - 802.935 - 802 ..939 - 802.940 - 802.947
802.948 - 802.949 - 802.950 - 802.951 . 802.963 - 802.964 - 802.965
f002.966 . 802.967 - 802.969 - 802.970 - 802.971 - 802.972 - 802.973 .
802.974 - 802.975 - 802.981 - 802.987 - 80.002

-803.003 - 80.004

,003.006 - 803.008 - 803.009 - 803.013 - 80.015 - 803.017 - 803.018
903.019 - 803.021 - 803.027 - 803.028 _ 803.034 - 80.035 - 803.052
80.058 - 803.059 - 803.060 - 80.061 - 803.062 - 803.063 - 803.064
£03.065 - 803.066 - 80.067 - 803.068 - 80.069 - 80.070 - 80.071
80.072 - 80.073 - 80.075 - 803.076 - 803.077 - 803 . 078 - 80'.079
003.080 - 80.081 - 80.082 - 803.083 - 803.084 - 80.086 - 803.087 •
803.088
8.93.096

80.089 - 803.090 - 805.091
80.097 - 80.098 - 803.099

803.104 . 803.10 - 80.106 - 80.107

80.093 - 803.094 - 803 .095 803.100 803.102 - 80.102 .
80.109 - 803.110

80.112 -

803.121

80,122 - 803.123,- 803.124

803.125 - 80.126 . 80.12-7 -

£03.129

803.150 - 803.131 - 803.132

80.133 - 803.134 - 803.1m

00.136 . 803.140 - 80.141 . 803.142

803.143 - 803.144 - 803.145

803.146

80.147 . 80.148 - 80.149

80.150 - 80.151 . 803.152
803.154 . 803.155 - 803.156 - 803.157 - 80.158 - . 80.159 .
£03.260 - 803.161 - 803.163 - 80.164 - 80.165 - 803.166 - 80.167 .
go3.1CC - 00.169 - 80.170 . 803.171 , 80.172 . 80.175 - 80.176
00.177 803.178 - 803.179 - 803.180 - 803.181 - 803.182 803.183 -

805 .1 93 .

c33./04 - 803.186 , 803.187 - 803.189 - 803.191 - 803.192 - 803.193
£03.194 . 803.195 - 803.196 . 803.197 - 803.198 - 803.199 . 803.200
1
803.202 . 803.206 - 80.208 - 80.209 - 803.210 - 80.212 . 803.21,5 0
-803.214 - 803.215 . 803.218 - 80.219 - 803.220 - 803.221
.e03 . 233 0 803.235 . 80.236 - 803.237 - 803.238 - 803.239

803.229 o
803.240 o

,e030241 . 803.42 e 803.243 - 803.?w14 - 803.246 -i803.247 803.248 9
ego5.24A . 803.250. 803.251 - 80.252 . 803.253 . 803.254 803.255 .
4303.295 . 803.257 - 803.258 . 803.259 80.260 80.261 e. 80 3 .262 9
e05.2ê3 . 803.2611 . 803.265 . 803.266 80.267 803.268 . 8034269 •
iO3.270 . 803.271 . 80.272

80.273

803.274 - 80.275 • 803476 9

003.E77 . 803.278 . 803.219 - 80.280 . 80.281 - 803.282 • 803.883
803.288 - 80.289 o 803.890 0 803.291
803.297 . 803.298 • 803.299 . 80.301 8
8 :33:23:: •
203.3Q3 0 805.307 ' 80.308 803.309 • 803.310 0 803.3/1 . 803.312 e
B03.35 9 803.316 80.318 . 80.319 . 80.320 603.32.1 80.328 0

03.286 6 803.287
130349. 5 6 803.296

[803.325 0 803.324 o 80.325 - 803.326 - 80.327 - 803.328 o 803.329 o
803.332 . 80.337
8 03.34 1 - 803.342 903.349 003.330 • 803.331
803.546 . 80.347 . 80.349 - 80.351
80.353 - 803.354 803.355 0:3,356 . 803.357 • 803.358 . 803.359 803.360 . 803.381 • 803.362 0
80. 363 . 803.364 . 803.365 - 803.366 . 803.367 . 80.368 • 803.369 o

805.372 . 803.376 . 80.377 - 803.378 • 803.379 - 803.382
803.384 . 80.385 803.387 - 803.389
80.390 - 803.395
80.397 . 803.400 80.401 . 80.402
803.404 803.405
80.413 - 80.431
003.407 803.410 803.411 . 80.412
803.436 - 803.437

80.441 - 80.447

80.465 . 80.466

803.485 - 803.486

80.490

80.491

803.492.. 803.493

803.49;
80.504

80.498

803.499 - 803.500

80.452 - 80.458
80.487 - 80.488

- 803.383 0
• 803.396
. 803.406 .
. 80.433 .
80.463 -

803.489 .
803.494 - 803.495 . 80.496
803.501 - 803.502
803.503

80.510

803.511 o 80.512 . 80.514 - 803.515 - 803.51 6 803.917 • 803.518 . 80.519 . 803.521
80.522 803.525 . 803.524 803.525 803.526 . 803.527 . 803.530 80.531 - 803.532 803.535 803.53 . 803.535 . 805.536 8o3.537 803.538 . 80.559 - 803.540 -
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803.560 - 80.561 - 80.562 - 80.564 803.565 - 203.566

' 8o3.568 - 80.570 - 805.573 - 80.575 803.576 - 00.577 - 80.578 .
803.583 - 8C.585 803.579 - 803.580 - 803.581 - 80.582
803.588 . 80.589 - 803.590 - 80.591 803.592 - 803.593 - 803.594 803.596 - 8 03,597 - 803.598 - 803.599 80.600 - 803.602 - 803.603
803.605 - 803.607 803.608 803.609 - 803.612 - 803,613

803.614 -

80.616 - 803.617 80.618 803.620 80.621 - 803.622 - 803 . 623 803.624 - 803.625 80.626 803.629

803.630 - 803.631 - 80.632 .

803.633 - 803.634 803.635 803.636 80.637 - 803.638 - 803.639 80.640 - 803.642 80.643 803.644 80.645 - 803.646 - 803.647 803.648 - 803.649 803.650 803.651 80.652 - 80.654 - 80655 803.656 - 803.657 803.658 803.659 80.661 - 80.662 . 803.663 .
803.664 - 80.665 803.666 - 80.667 803.668 - 803.669 - 803.672 803.673 - 80.674 803.675 _ 80.677 803.678 - 80.681
833.682
80.683 - 803.684 80.685 - 803.686 803.687 -.803.688

603.690 -

80.691 . 803.692 803.693 80.695 8o3.698 _ 803.699

803.700
80.701 - 803.702 80.70 - 803.704 803.705 - 80.706 O 003.707
80.708 - 803.709 80.710 - 80.711 80.712 - 803.714 803.715
80.716 - 80.717 803.718 . 803.719 - 803.720 - 803.722 - 80.723 •
803.724 - 805.725 , 80.726 • 803.728 803.729 - 803.730 - 803 .73a .
80.732 - 80.734 80.737 . 80.738 803.739 - 803.740 80.741 O
803.742 - 801743 803.744 . 803:745 , 803.746 - 80.747 - 803.748 803.749 - 80.750 80.751 • 80.752 803.753 - 803.754 - 80.755 .
803.774 - 803.776 0 803.782 . 80.784 80.787 - 803.788 - 8034n0 O
803.791 - 803.793 - 803.796 4. 803 . 797 803.799 - 803.800 - 803.8n 0
800.809 . 80.811 15, 803.812 • 80.813 803.814.- 803.816 . 80.810 .
8.0 3482 9 . 803.821 O 80.822 . 80.834 - 80.837 . 803.839 . 80.84n O
8034843 . 80 3 4845 . 8034847 • 803.848 80.849 - 80.853 - 803.85?
$034866 803.869 . 803.871 , 803.872 803.873 - 803.881 . 80,88-2 .
803.889 • 80.894 . 80.895 . 803896 803.897 - 80.900 - 803.5+25

803:927 . 80.929 . 803.930 • 803.952 . 803.953 - 803.956 - 804" .
804.001 • 80.002 . 804.003 • 804.004 - 804.00 - 80.015 . 804001.6
804.017 • 804.018 . 804.023 - 80.027 - 80.029 - 804.030 . 804,032 .804.032 . 804.033 804.037 . 804.042 . 80.043 - 804.046 - 804.052 O
804.054 • 80.058 - 804+055 . 804.070 - 804.071 - 804.072 . 804.03
804.074 804.075 - 804.076 • 80.077 - 804.078 - 804.079 - 804,080 .
804.081. 804:082 7. 804:0-83
- 804.085 - 804.087 804.428 .
804.089 • 804.090 . 804.091 - 804.094 - 804.095 . 804.097 - 804.699 o
804.103 . 804.104 804.109 . 804.110 - 804.112 --804,113 804.314 o
804.115 o 804.116 . 804.117 • 804:118 - 804.119 - 804.124 . 804.126 .
804.127 • 804.133 - 804.135 . 804.138 - 804.139 . 804.143 . 804,145 o
804.146 . 804.148 - 804.149 . 804.151 - 804.152 - 804.153 804.155 o
804.160 . 804.204 . 804.207 - 80.208 - 80.210 - . 80.211 804.212 .
804.213 . 80.218 - 80.220 - 80.222 . 804.223 - 80.224 804.233 0
804.250 . 804.251 . 804,254 - 804.255 - 804.256 - 804.257 804.2515 4
804.260 . 804.261 - 804.262 . 804.263 - 804.269 - 804.274 804.282 .
8044283 . 804.284 - 80.285 - 804.286 80.287 - 804.288 - 804-289 80.290 • 804.291 804.29.3 - 804.297 - 8014.298 - 804.299 . 804.301,804.302 804.334 . 804.350 - 80,367 - 80.369 - 804.371 . 804.372 o
804.374 - 804.383 - 804.384 - 804.387 - 804.388 - 804.3 89 - 804 . 393 804.394 - 804.396 - 804.397 - 804.403 804.406 804.407 - 804.408 804.409 . 804.410 - 80.418 - 804.419 804.420 804.421 - 804.422
80.423 - 804.424 - 804.425 - 804.428 80.430 - 804.438 - 804.440
804.441 . 804.442 - 804.448 - 804.449 - 804.451 - 804.454 - 804.455
804.456 - 804.457 . 804.459 - 804.465 - 804.466 - 804.469 - 804.470
804-.400 - 80.491 - 804.495 - 804.496 - 804.500 - 804.517 804.518

/ 803.541 - 803.542 . 803.543 - 80.544 - 80.545 . 803.546 . 80.550 -

804.519 - 804.520 . 804.521 - 804.522

eadág• 8c4,552 803..,55-3
- 803.554 - 803.55ó • 03-U1

bk1527 8;914.¡5'gp

89P40,

003.56":

804,523 - 804.524 804.525

8014.50 60.582 - 89.4r583 8o4 5814
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80N8.888 0 804.586 ..808.587 •804.5 ,4 884.589 80.550 . 80.58) .
W4.594 o 804.595 . 808.596 - 804.597 - 808.5988 808.601 804.603 )884.612 80.613 . 808.614 . 80.618 . 80.619- 80.620 . 804.621 `í804.622 804.623 - 80.633 . 80.636 . 804.648i- 804.644 - 804.665 8804.667 . 804.668 . 80.669 . 804.672 - 804.673 1 - 804.675 - 810.876 .
W4.687 . 804.678 . 804.682 - 80.685 - 804.690- 80.696 - 80.697 0304.698 - 80.703 - 804.704 - 804.708 - 804.718 - 80.738 - 80.750
084.752 - 804.753 804.755 - 804.758 - 804.755 , - 804.761 - 80.762
604.764 - 804.765 . 804.766 - 804..786 - 804.798 - 804.793 - 804.796 .
.80.799 . 80.811 . 804.813 - 804.815 . 80.818 - 80.818 - 804,919 80:820 - 804.821 • 804:843 - 80.844 - 804 1850. -808:881 - 804:888 80.853 - 80.854 - 80855 - 80:857 - 804-858 - 804.859 - 80.860 804.861 - 804.862 - 80.863 - 80.864 - 80.868 - 80.866 - 804.867
80.869 - 80.870 - 80.871 . 80.872 . 804.880 - 8o4.881 - 80.886
804.959 - 805.108 . 805.114 - 805.119 - 805.12i - 805.882 - 805.123
805:126 - 805.128 - 805.128 - 805.143 - 805.147 - 805.148 - 805.149
805.152 - 805.153 . 805.154 . 805.155 805.186 . 805.175 - 805.176
805.177 - 805.178 - 805.188 . 805.189 . 805.190 - 805.204 - 805.225 805.828 - 805.268 - 805.272 - 805.273 - 805.874 - 805.276 - 805.290 4305.297 . 805.298 - 805.305 - 805.306 - 805.308 - 805.309 - 805.310 805.311 - 805.312 - 805.313 - 805.323 - 8o5.324 - 805.325 - 805.326 805:328 - 805.329 - 805.330 - 805.332 - 805.333 - 805.338 - 805.335 '
805.336 - 805.362 e 805.367 - 805.369 - 805.370 - 805.461 - 805.462 805.466 _ 808,478 _ 805.474 - 805.475 - 805,479 - 805.483 - 805-484 805.485 - 805-488 805.489 - 805.490 - . 805.491 - 805.492 - 805.493 805.497 - 805.498 - 805.50e . 805.503 - 805006 - 805.508 - 805.511 .805.512 - 805513 - 805.514 - 805.515 . 805516 - 805.517 - 805.518 805.519 - 805.520 -805.5214 - 805.525 - 805.526 - 805.527 - 805.541 805.543 - 805.545 . 805.550 . 805.556 . 805558 . 805.559 . 805.560
805.564 . 805.565 805.566 805.567 . 805 1.568 - 805.574 . 805.583 .
805.584 - 805.586 805.587 - 805.589 - 805.590 - 805.591 - 805.596
805.597 - 805.598 805.599 - 805.600 - 805.601 - 805.602 - 805.603
805.604 - 805.60 805.608 805.610 - 805.811 - 8°5.614 - 805.616 805.617 - 805.619 805.620 - 805.622 . 805.623 - 805.625 - 805.626 .
805.627 - 805.628 - 805.629 - 805.630 - 805.631 - 805.632 - 805.633 805.634 - 805.635 - 805.636 - 805.637 - 808:638 805.639 - 805.640 805.641 - 805.682 - 805.653, - 805.654 - 80.657 - 805.660 - 805.661
805.665 - 805.666 805.667 806.668 - 805.669 - 805.670 - 805.671
805.672 - 805.673 805.674 805.675 - 805.687 - 805.694 . 805.696
805.70 - 805.726 805.727 - 805.728,- 805-731 - 805.74
3 - 805.737 805.738 - 805.739 805.740 - 805 ..741 - 805.742 - 805.743 - 805.748 805.745 - 805.746 805.747 - 805.748 - 805.749 - 805.750 - 805.751
805.753 - 805.754. - 805.755 -805.756 - 885.757 - 805.758 - 805.778
805.805 - 805.878 - 805.812 - 805413 - 885.815 - 805.816 - 8485.811 805.818 - 805.819 -.84)5.821 - 805.827 - 805.829 - 805.835 - 805:836
805.857 - 805.858 - 805.860 885.863 - 805.864 - 805.865 - 805.866 805.867 - 805.868 - 805.869 805.870 - 805.871 - 805.872 - 805.873 8485.875 - 805.876 - 805.877 - 805.880 - 885.881 - 805.884 - 805.885 805.886 - 805.887 805.888 - 805.889 - 805.890 - 805.891 - 805.892 805.893 - 805.894 - 805.895 805.896 - 805.897 - 805.08 - 805.899 805.902 . 805.903 - 805.90 8815.905 - 805:906 - 805.907 - 805.908
805.909 --805.910 - 805.911 - 805.912 - 805.914 - 605.915 - 805.916
808.917 . 805.918 - 805.919 - 805.920 - 805.921 - 805.922 - 805.923 ...
805.924 - 805.925 - 805.926 - 805.936 fr305.939 - 805.943 - 805.945 e
805.947 - 805.948 - 805.457 - 80 5 . 958 - 005.959 - 805 . 960 - 805,961 805.962. - .805.963 - 805.964 . 805,974 -.605.875 - 805.980 - 805.986 e •
805.9 0.2_05t9 83 AQ5 . 90910
t59991 I Q057992'. 805.991 !. 05901I

806.05-:-¡06,01t-Z-iég.6"So
806.050 - 606.056 . 806.069 . 806.076 . 806.06 806.087 . 806.08i 47

806.096 - 806.102 - 806.104 - 806.10 - 806.108 - Mau . 806.1We c.
806.113 - 806.114 - 806.115 806.116 806.117 . 806.118 . 806.119 j

80.120 - 806.121 - 806.122 - 806.123 . 806.124 - 806.126 « 80.127 4.
806.128 - 806.129 - 806.130 -806.131 - 80,132 - 806.133 806.134
806.135 - 806:136 - 806.137 - 806.138 - 806.139 - 806.140 - 806.141 .47
806.142 - 806.143 - 806.145 - 806.146 - 806.150 - 80.151 - 006.152 ,;)
80.153 - 806.154 - 806.155 - 806.159 - 80.160 - 80.193 . 806.194 3
806.196 - 806.216 - 885.220 - 8486.221 - 806.283 , 806.232 - 806.233
80.234 806.305 - 806.30 - 806.309 - 806.310 - 806.311 . 806.312
806.313 806.314 - 806.315 80.316 . 806.317 - 806.318 , 80.319
806.320 806.321 - 806.322.- 806.323 806.324 - 806.325 806. 326 ;2
806.327 806.328 - 806.329 - 806.330 . 806.331 806.332 806.383
806.334 806.335 - 806.336 . 806.337 . 80.388 . 80.939 - 880.340 .;
806.541 806.342 - 806.343 - 806.344 806.345 - 806.346 - 806.347 q
806.348 « 806.349 . 806.350 . 806.351 . 806.352 . 006.353 . 806054 gel
806.355 - 806.356 806.357 806.359 , 806.360 80.361 - 806.380 4

80;38K 806.390 - 806.396 - 806,400 806.402 . 606.421 - 806.422
806.428 - 806.430 - 80.431 - 806.432 - 806.434 - 806.436 - 806.437 ,X
806.442 - 806.449 - 806.451 - 806.463 - 806.464 - 806.467 - 806.469 t4
806.470 - 806.471 - 806.472 806.473 - 80.474 - 806.475 - 806.478 8
806.477 - 806.478 - 806.479 - 806.480 - 806,481 . 80.482 - 806.486 d
806.487 - 806.488 - 806.489 - 806.490 806.491 806.492 . 806. 40 4
a06.495 . - 806.496 - 806.497 - 806.498 806.500 806.502 806.503..4
806.504 - 806.505 - 806.506 - 806.508 - 806.589 80.512 - 808.5114 t

806.515 - 806.517 - 80.518 - 80.573 - 806.574 806.580 - 806.581
806.582 - 886.583 - 806.588 - 806.599 - 806.601 806.612 - 806.648
806.645 806.654 806.660 - 806.665 - 806.671 806.672 80,675 4i
806.674 - 806.684 - 806.685 - 806.688 806.689 80.690 . 806.691 8
80.693 - 806.694 - 806.695 - 806.686 806.697 - 806.698 - 806.811
80.830 - 806.831 - 806.852 - 806.833 806.854 - 806.835 - 806.884
806.837 - 806.838 - 80.839 - 80.840 - 806.841 - 806.842 - 806.846 8
806.847 - 806.848 - 806.849 806.850 - 806.851 - 806.852 - 80.853 '8
.806.854 - 886.855 806.856 886.857 806.858 - 806.859 - 806.860 0
80.861 -.806.862 806.863 806.864 - 806.865 - 806.866 - 806.867 d
806.868 - 806.869 806.884 806.885 - 806.886 - 806.887 . 80.888 4;
80.889 . 806.891 806.892 806.906 - 806.910 - 806.911 - 806.918 43.
806.920 - 806.934 806.941 806.953 - 806.954 . - 806.955 - 806.958
806. 957 _ .806. 95 8 806.959 806.963 - 806.974 - 806.975 - 806.976 4
806.982 - 806987 806.988 806.989 - 80.025 - 80.026 - 807.027 48
80.028 - 807.029 - 80.032 80.034 - 807.036 - 80.037 - 80.00 5'
80.041 - 80.02 - 80.046 - 807.047 - 80.050 - 80.051 - 807.05a ca.;j
807.053 807.054 80.055 - 807.056 - 807.059 - 807.064 _ 807.065 44
807.067 - 80.068 80,02 - 80.105 - 80.820 . 807.121 - 807.122 .8
80.123 - 80.124 80.125 - 80.126 - 80.127 - 80.128 - 80.129 8;3
807.130 . 807.131 80.135 - 80.190 - 80.191 . 807.195 - 807.203
80.215 . 80.216 80.225 - 80.226 . 80.227 - 807.228,- 807.229 d)
807.230 - 80.231 - 807.232 - 80.235 . 80.236 - 80.237 807.238 e:
80.239 . 807.240 - 807.242 . 80.251 - 80.259 . 80826o . 807.261
807.279 - 807.280 . 807.283 - 807.288 807.302 . 807.304 . 807.305
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80.306 - 80.307 - 807.327 - 80.328 - 807.330 - 8074331 - 80.332 .1
80.533 - 807.336 - 807.337 - 807.338 - 807.344 . 807.345 . 807.355 «
807.359 . 807.363 . 807.364 . 807.366 807.367 . 807.375 . 807.376..;
807,378 «. 807.380 eo7.381 80r.383 . - 807.388 - 807.391 - 807,392
80.39 . - 807.394 . 807.395 • 8071396 807.397 . 807.398 801.400 4
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807.k8 - 80 .449 - 80.1450 - 80.451 - 80.1452
807.453 - 807.454 - 80.455 - 807.45 6 - 807.1457 - 80.458 - 807.459 807.146Ô .. 807,4 6 1 - 80.462 - 807.1463- 80.464 - 807.465 _807447
. .472 - 807.475 - 807.476 - 80.477
80.469 . 807.470 - 807471 - 8 0
807.414 . C7.437

807.478 - 8 -7.479 - 807.480 - 807,481 - 80.482 - 807.485 807.484
80.488 - 80.489 - 80.490 80.491
80.48, . 807,486 - ó07.487
80.492 - 807.493 - 807./194 - 80.495 - 80.1196 - 80.497 - 807.498 807.499 - 80.500 - 80.501 - 807.50e - 807.503 - 80.504 - 807.505 Ç07.508 - 80.509 - 807.510 - 80.511 - 80.512 80.513 .
80.518 - 80.519 80.520
807.54 - 80.515 - 0.516 - 80.517
60.521 - 80.522 - 807.523 - 80.524 . 80.525 - 80.526 807..537
'807.540 - 807.541 - 807.542 - 807.543 - 80.544 - 807.545 - 807.556 80.563 . 80.564 • 807,565 - 807.566 - 80.568 - 80.573 - 80.581 =
'9307.6045 - 80.60 . 00.619 - 807.22 80.623 - 807.6211 - 807.626
807.506

807.628 - 80.631 - 807.632 - 807.633 - 80.634 - 80.635
807.637 - 807.638 - 807.639 - 807.640 - 807.641 - 80.652
80.654 - 80.655 - 80.657 - 80.658 - 807.697 - 80.698
.807.700 - 80.712 - 80.723 - 80.727 - 807.731 - 80.735

- 80.636 .

- 807 .6 53 - 807.699 .
- 807,788 80.771 - 807.774 - 807.775 - 80.776 - 80.777 - 807.784 - 805.785
C,.
807.786 - 80.787 - 80.788 - 80.790 - 80.791 - 807.792 -07.793

.80.795 - 80.796 - 80.809 - 807.810 - 807.811 - 807.813 - 807822 807.826 - 807.827 - 807.828 - 807.829 - 807.830 - 807.831.- 80.838

80.848 - 80.850 - 807.851 - 80.852 - 80.854 - 807.924 - 80.925 86'7.926 - 807.927 - 807.930 - 807.9141 - 807.942 - 80.943 - 80.944
80.980 - 807.982 - 80.987 - 80.995 - 807.998
808.008 807.999 - 808.005 - 8108m11 - 808.005 - 8o8.006 - 808.00
808.009 808.012 - 808.013 - 808.014 - 808.015 - 808.016 - 808.017 4
808.020 - 808.021 - 808.022 808.023 808.024
808.018 - 805.019
808.027 - 808.088 - 808.029 808.030 808.031 .
808.025 - 808.006
50.945 - 80.946

808.032 - 808.033

808.034 - 808,038 - 808.036

808.037 - 808.038 t

8.o1,o

808.014a - 808443 - 808.044

808.045

808.046 .

808.047 - 808.0418

808.049 - 808.050 - 808.091

808.05T2

808.053

308.060 - 808.065

808.066 - 408.067 . 808.068 - 808.074

308.06

308.077 - 808.078
808.086 . 808.087

508.09 - 808.080 - 408.081
802.088 - 5008.093 - 808.100

808.082 - 808.004 t
808.101 808.102 .

808.108 • 808.109 - 808.140
803.1-19 • 808.18o - 808.121

808.111

808.039

o8.103 - 808,104
308.116 . 802.118
1,08.1142 . 808,345
Ws8.138

808.1.e

08.182 - 808.44#
1/38.198 • 888.240

Mau .

808.1414 808.1110
808.114, - 808.145 - 808.146 . 308.147 • $08.195
808.181 t
90.43.441 - 808.177 - 808.178 - 808.180
84*.404 v. 808.18.3 - 808.187 . 808.184 408.190
~AU:. 808.2Iu - 808.2h5 808.k146 808.20 e

108.248 - 808.886 808~ 308.240 808.265 -808.2-7-5- 808.276
408.282 • 8o8 .63 . 808." . 808,288 . 808.286 - 8e8.289 - 808 .88
W8.318
808.3,14
908.30 808 .33q 808.361 - 808.341 - 808.345
808.47f - 84D8.15'14 -- 808.1182
808.466
408.39e
m08.366 . 8083168'

809.323 - 809,31,2 _ 809,344 -,409.348 - 809.4

9 809447 809,39
809.3511 809.396 - 809 .459' :809-.4 9. 8 ;. 869.359 '?309.360 809.36t

809.362 - 809.363 - 809.368 - 809.366 . 809.968 809.34 4 80'9.Ne
809.371
809.372
809.376 - 809.379 869.378 - 809.379 9 809.380
309.38.1 - 309.382 - 809.383 - 809.385
809.386 • 809.387 . 809.388
809.389 - 809.390 - 809. :391 - 809.392

809.393 - 809.394 4 809.39,

8 0 9 . 39 6 - 809 . 397 - 809.398 - 809.399

809.401 . 809.402 • 809.40'

839.404

809.467 809.490 . 804.451

809.408 - 809.406 - 809.1159

809.472 - 809.473 - 809.474 - 809.479 • 809.476 . 809.4 qg 858.478''
809.480 . 809.481 - 809,482 - 809.489 809.488 809.506 . 809.907
809.508 _ 909.509
809.510 - 809.519 .„ 809.528 e 809.53i tr 809.842
809.543 - 809.844 , - 809.846 . 809.555

809.894 - 809.554 4 809.9864'''.

809.558 - 809.559 - 809.960 - 809.564 809.562 , 809.960 - 809464

-809.969 - 809.566 - 809.987 - 809.868 9 809.569 ç 809:370 . 809.Yrl'
8o9.572 -'309.580 . - 809.980 - 809.986 . 809.989 - 809.590 809.091

809.595 - 809.596 - 809.598 - 809.600 809.602 4 809.604 809.6081
809.606 809.60 - 809.609 809.611 • 809.617 , 809.618 809.628 g
809.630 _ 80 9 .632 80 9 .636 809.639 809.640 809.645. • 809.642
809.64 - 809.630 - 809.651 • 809.694 • 809.6545 809.677 7 809.678
809.702 - 809.704 - 809.70$ 809.709 809.7e6 809.-7an = 809.788
809.729 - 809.730 - 809.734 = 909.748 300 . 1736. 509.73, 809.7,38
809.739 - 809.74a - 809442 809.74 509.764 ^- 809.744:- 809.944
809.747 - 809.748 - 809.749 , 809.780 809.751 809.792 - 809.785
809.784 - 809.756 , 809.797 . 809.798 . 809.759 - 809.05 - 809.06
809.7/0 . ' 809.77,1 ', 809.772 = 809 .788 1
809.7459 - 809.794 - 809.79'?- 809.89.2 - 809.839 • - 809.846 809.8118
809.747 - 809.7.68 800.769 ,

,809.849 - 809.851 - 8o9.858 ..- 809.839 809.834 - 809.895 - 809.845
809.866 • 999.849 - 809..868 - 809.869 - 809.870 - 809.871 t 809.870
809.873 - 809.876 - 809.87g 909.894 , 809.8179 .- 809.882 - 809.884
809.883 - 809.886 - 809.80 , 809.888 - 809.889 609.378 ' - 809.891. f
4
809.892 . 809.894 809.899 - 809.896 - 809.897" , 809.898 - 809.899 ni
309.900- 809.901 e 809.90Ê:. 809.905 .' 809 , 404' ,. S09.904 . 809.906
899.906 809.303 . 809"1 - 4 60i.9,12 809"3 : 809.914 - 809.813
809.918 • 809.989 'e 809.440 • 809.9é4"; 1309.922 . 1$09.9ff

809484 808.954 - 899.938 - , 809.909t809.' 8 , 609.989 - 809.930
809.01 809.933 809.914 .a 809.939' - 809.941., . 809.943 - 6o9.944 -%809,054 • 809.946 • 909..949 e 8t,9 •40 309,41A 809.982 •
889,99k .' 899.935 . 8e9.968-.„ 809.939 809.947 809.068 - 809.97-7
- 810.0'1q 84:0.02.8
809.994 . 8t0.03.4310.0411
.
36,0-0M5
&.o.065
810.0.67 - 41o.048 5
8t0.00 810.089 810.040
Immo 840.078 810.093 , 8 1b0.0116 . 8(0.074 , .810.0 - 810.077 4
809433
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9 809.99

-

811.0.01* . 830.000 980.084 - 300.082 - 810.085 - 810 . a814 - 810'.085

03.8096 - 808.879

808.883

898.892

808.897 - 808.901 - 808.914

840.9e - W.009 - 89,0.090 - 810.092 • ?-30.9ú 0 81 .).094 810.096
860.097 . 810.098 - 880.098 - Sia . loo - 810 d,04 840.145 81o.106
88 s
. .116 L. 810.1W 3
3.111.106 - 84.0.107 - 880.109 - 8.10.1.1.1
-4
8110.1,18 - 810.119 - Moam - 840.121 - 810.12P - 310.124 810.129 /!
310.1118 - 810.149
8t0.130 - 410.13d - ,8811.132,- 810.1•, - 810.13:.1
810.z15 1
810..196 - R10.!11
81,0.40 -: 810.188 - 810.194 - 810 .19L
800.148 *
81.0.345 - 810.219 - . 810.227 - 810.?- 35 - 51t.2L9 - 810.246

08.988

808.944

889.016

809.025 - 809.030 - 809.051

81,0.550 - 880.31 - 810.852

809.036 - 809.099 - 009.038
809.067 - 809.090 - 009.082
809.12; - 809.128 - 809.129

880.865 - 840.866 - 3.10.267 - 810.268 - 810:270 - 810.27-2 810.270 -

80.197 - 809.190- 809.191 . .
809.196 - 809.208 - 809.209
809.251 - 609.261 - 809.262

8i0.893 - 810.294 - 810.295 - 810.297 - 810.301 - 810.302 - 810.504 -

te8a" - 808.3o3

8o8.%2

808.67S

808.676 - 808.684 , 808.687 .

m58.688 • 868.690

866.3134

808.704

808.708 . 808.70, - 808.712 .

kA.781,

80.1507

808.851

808.868 - 808.870 - 808.81 5 4.

808.896
808.949

09.098 - 809.088
129.039 809.060
m9.0e4 809.09;

809.084

809.035

$009.065

809.066

809.100

809.184

49.138 - 899.140

809.149 809.19;
809.194 - 809./15

109.198 - 809,123
t09.232 - 8041.233
*R tkí% = MU"

809.234 - 809.239

877 g'tabmao
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029.42,k

tit9.19# - 509,309

8io.261 - 810.262 - 810.263 - 810.264 .

8(0." 81o.875 , 840.276 - 840.277 810.278 - 810.280 - 810.28.1
810.aft - 83.0.884 - 810.255 - 810.86 - 810.288 - 810.289 - 810..90
810.306 - 380.307 - 810.309 - 810.510 - 810.913 - 810.314
910.3e
810.0 810.321
.'319
810,;18 110.3168}p./317
810.304

312.,,m7

31.0.8?

6' 4541 dí
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i40.351 . 6-0, 3Wreto,.".1 - 810.955 - 810.336 7 810.338 -

. fla0.340 .. 810.34 . 810.3411 4. 810.m. - 8%0.34., 'r, 810,345 _ ajc,..34R .
.810.348 - 810.389 - 810.341 - 8W0.358 - 810.353 - 810.356 - 810.357 810.358 - 810.359 . 810.360 , - 810.361 - 810.362 - 810.365 - 810.3 66 •
810.369 - 810.373 - 810.391 - 810.399 - 810.402 810.415 - 810,á23 .
06.434 - 810.456 . 810.437 - 810.464 - 810.465 ,- 810.466 - 810.467
- 810.4 69 - 810.870 . 810.471 - 810.h72 - 810.473 - 810.04 810.4/6 . 810.477 - 810.478 - 810.479 - 810.486- 810.482 - 810.485 880.k88 - 111:0.4487 - 810.488 - 810.40 - 810.491'- 810.492 - 810.493 I
810,401 - 8104445 - 810,496 - 810.497 - 810.498 - 810.500 - 810.501
• 810.502 - 810.503 - 810.50 - 810.505 - 910.506 - 810.507 - 810.508
180. 509 .., 810.910 . 810.911 - 810.512 - 810.513'- 810.514 . 810.515
889.516 . 810.517 .. 810.520 - 810.525 - 810.5 26 - 810.527 - 810.535
814,94 • 810,044 . 810.556 . 810.557 810.560i- 810.561 - 810.576 _
m
810.577 . 816.581 - 810.587 - 810.594 810.595 - 810.599 - 810.601 (87,0.602 - 810.604 - 810.605 -810.611 81o.617- 810.619 - 810.620 6h0.624 - 810.626 - 810.643 - 810.652 810.655 - 810.673 - 810.674 680.675 - 810.676 - 810.677 - 810.679 810.682'- 810.688 - 810.689 610.690 - 810.691 - 8/0.603 - 810.694 810.695,- 810..696 - 810.697 . ek0.698 - 810.701 - 810.902 - 810.703 - 810.704, - 810.706 - 810.707 810.708 - 810.709 - 810.711 -810.713 - 810.714 - 810.716 :- 810.717 610.718 - 810.719 - 810.720 . 810.721 - 810.722 - 810,723 - 810.724 10.728 . 810. 70 . 810.730 - 8/0.731C10.725 - 810.726 - 810.727 • 8
W032 - 810.933 - 820.734 - 810.735 . 810.741 . - 810.742 : 8811 cla :
la.744 - 810.746 . 810.747 - 810.749 . 810.759 - 810.751
ei
610.766 - 816.771 - 810.797 - 810.804.- 810.806 - 810.807 - 810.809 • 1810.818 ó 810.8i 9 - 810.833 - 810.844 - 810.845 - 816.846 - 810.850 - 16120.851 . 810.856 . 810.857 - 810,858 . 810.859 - 810,860 - 810.861 810.862 - 810.863 - 810.864 - 810.879 - 810.890 - 810.892 - 810.893 • 630.894 - 810.895 . 810.896 - 810.897 . 810.898 - 810.899 - 810.900 810.901 - 810.902 - 810.903 - 810.904 - 810.905 - 810.907 - 810.909 610.910 - 810.916 . 810.917 810.921 - 810.922 - 810.925 - 810.927 810.931 - 810.933 - 810.554 - 810.941 . 810.942 - 810.945 - 810.944 810.945 - 810.946 - 870.947 a 810.948 a 810.954 - 810.955 - 810.95 6 810.957 - 810.958- 810.959 . 810.960 - 810.961 - 810.962 - 810.963 810.964 - 810.965 - 810.966 810.967 . 810.968 - 814.969 - 810.970 610.971 - 810.972 - 810.973 810.974 810.975 - 810.976 - 810.977 810.979 - 810.980- 810.98 1 . - 810.982 . 810.984 -810.985- 810.987 010.988 - 810.989 - 810.990 810.993 - 810.996 - 811.000 - 811.001 .811.002 - 811.003 - 811.009 811.010 - 811.011 . 811.013 - 811.015 -$111.04 1 - 811.042 - 811.049 • 811.050 - 811.052 - 811.073 - 811.074 811.075 - 811.076 • 811.086 - 811.087 . 811.088 • 811.106 - 811.110 821.138 811.114 - 811.116 - 811.118 - 811.119 - 811.134
, . 811.137 827.139 - 811.740 - 811.141 - 811.144 . 811.147 . 811.148 - 811.150 811.151 - 811.152 . 811.154 - 811.155 . 811.157 - 811.158 811.159 811.160 - 811.161 . 811.162 . 811.163 - 811.165 . 811.166 - 811.167 .
811.171 - 811.172 811.173 811.174 - 811.175 . 811.176 811.777 •811.178 - 811.179 811.180 811.181 . 811.182 - 811.183 - 811.18h .
611.185 - 811.186 871.187 811.188 - 811.189 - 811.190 . 811.191 B11.192 • 811.193 811.194 . 811.195- 811.196. 811.197 - 811.199.
811.200 - 811.201 811.202 811.203 - 811.204 . 811.221 - 811.224 .
811.225 - 811.229 - 811.245 811.246 - 811.248 - 811.250 - 811.251
811.275 - 811.278 - 811.286 . 811.307 - 811.308 . 811.309 - 811.310
811.311 - 811.313 - 811.316 . 811.317 811.318 . 811.349 - 811-383
811.354 - 811.360 - 811.361 - 811.387 811.399 - 8114405 . n 811.406 .
811.410 - 811.412 - 811.413 - 811.423 - 81r.474 - 8114485 - e1l./187
011.1499-811.520 811.929
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811.564 .

8111.589 . 812.606 811409 •-• 811.610 - 811.611 8)' 4ns- 8/1.614 4

311.620 - 811,622 . 811.626 - 811.640 - 811.642 . 8111.658 81145k
311.659 . 811.660 811.663- 831.680 . 811.681 -8I.681 - MÁS, •
811.690 . 811.691 871.693 - 811.694 - 811.701 - 811.702 - 811.703
311.70k. 811.709 811.721 - 811.727 - 811.728 - 821.946 - 811.748
311.965 - 611.773 811.781 - 811.782 - 811.783 - 811.784 - 811.785
311.786 - 811.787 811.788 - 811.792 - 811.798 811.799 - 811.815,
'311.821 . 811.822 811.835 - 811.850 - 811.855 - 811.867 - 811.801 .
.11.869 - 811.871 811.872 - 811.875 - 811.878 - 811.880 - eu" (
11.884 - 811.891 811.892 - 811.893 - 82129i, . 822.895 - 811.80 .
11.900 - 811.905 - 811.906 - 817.907 - 811.913 - 811.914 - 811.915 .
:11.916 - 871.922 . 811.929 . 8/1.930 - 811.935 - E011.9111 - 811.942 .
11.948 - 811.949 - 811.955 . 831.958 - 811.959 - 812.013 - 812.014
.2.031 - 812.032 - 812.034 - 812.035 - 812.036 - 812.037 - 812.038
12.043 - 812.052 - 812.053 - 812.c59 - 812469 - 812.092 - 812.099
12.100 - 812.105 - 812.162 - 812.165 - 812 ..169 - 812.170 - 81 2 .172 .
12.173 - 812.175 = 812.178 - 812.181 - 812.182 812.183 - 812.184 •
12,185 _ 812.189 _ 812.191 - 812.192 - 812.193 812.194 - 812.195
12.197 - 812.198 - 812.200 - 812.2)2 - 812.203 - 812.204 - 812.205
12.210 - 812.211 - 812.212 - 812.213 - 812.2114 - 812.215 - 812.216 12.217 - 812.218 - 812.219 - 812.220 - 812.221 - 812222 - 812.223
12.224 - 812225 - 81;i.226 812227 - 812.228 812.229 - 812230

12.231- 812.232 - 812.233 - 812.235 - 812.236 812.238,- 812.239
12.240 - 812.241 - 812.252 - 812.243 - 812.245 - 812246 - 812.247 •
12.2118 - 812.249 - 812.250 - 812.251 - 812.252 - 812.253 - 812.254 112.255 - 812.257 - 812258 - 812260 - 812.274 - 812.275 - 812.276 12.277 - 812.278 - 812.279 . 812.280 - 812.281 - 812.282 - 812283
12.284 812.285 - 812.286 - 812.287 - 812.288 - 812290 - 812291 .
12.292 812.293 - 812.294 - 812.296 - 812.298 - 812.300 - 812.361
'12.302 812.303 - 812.304 - 812.305 812.306 - 812.307 - 812.308
312.309 - 812.310 _ 812.312 812..vr3 812.51b - 8/2.315 - 812.316
312.317 - 812.324 - 812.329 812.330 812.335 - 812.345 - 812.346
812.349 - 812.353 - 812.354 812.359 - 812.371 - 812.379 - 812.389
812.392 - 812.414 - 812.415 812.420 - 812.123 = 812.1424 - 812.444

8124445 812.446 - 812.459 812.460 - 812.462 - 812.463 - 8124464
812.465 812.466 - 812.467 -812.1468 - 812.470 - 812.472 - 8124473
812.474 812.475 - 812.476 - 812.477 - 812.479 - 812.480 - 812.481
8124482 812.483 - 812.484 - 812.487 - 812.488 - 812.1189 - 812.490
812.491 8124494 - 812.495 812.496 8124497- 812.498 - 812.499
812.500 812.501 - 812.502 - 812.501 • 812.504 - 812.505 - 812.513 812.515 - 812.516 - 812.517 - 812.518 - 812.519 - 812.523 - 812.524 812.525 - 812.528 - 812.530 - 812.531 - 812.532 - 812.533 - 812.546
812.547 . 812.548 - 812.549 - 812.550 - 812.552 - 812.553 - 812.555 .
812.556 . 812.559 - 812.560 - 812.561 - 812.562 - 812.563 812.564 812.565 - 812.566 - 812.567 - 812.568 812.569
812.570 - 812.571 812.572 812.573 - 812.574 - 812.575 - 812.576 - 812.577 - 812.578 .
812.579 - 812,590 . 812.591 - 812.593 - 812.594 - 812.595 - 812.597 .
812.598 812.600 • 812.601 - 812.602 - 812.603 - 812.605 - 812.606 .,
812.607 - 812.608 - 812.609 - 812.610 . 812.613 - 812.616.- 812.617 812.618 • 812.625 . 812.626 . 812.628 - 812.629 - 812.631 - 812:632 .
812.633 . 812.615 - 812.636 812.637 - 812.638 - 812.639 - 812.641
812.642 - 812.643 - 812.644 812.045 = 812.6146- 8124647 812.648
812:.650:4 812:6514 812.

653 . .,

812.653,1 812.654,:.812,655,ó
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„Seção Id),

111 1,,..2 pai •

SECRETARIA DE PATENTES
:texpediente de 10 de maio da 1971
Oposições

Daimler Benz Aktienge.se.11schaft —
opoente do termo IP 143.157.
M. Agostini Com. e Ind. e Iranãos Romano & ,Cia. Ltda. —
Opoente do termo n 9 146.081.
Tetos S. A. Eqipamentos e Sistema, — opoente do têm() número
147 b98.
At ante S. A. Indústrias Mádico
Odentológicas — opoente do termo
n 9 149.025.
Metalúrgica Oriente S. A.
—
()poente do termo 11 9 153.179.
The Gillete Company — opoente do
te) Ti10 n9 153.909.
Industrias Mecânicas Kabi S. A.
— opoente do termo n 9 154.800.
Artefatos de Alumínio e Embalagens Ardea S. A.: Metalúrgica Heleny S. A. Ind. e Com.; Crokck Cork
do Brasil e Vasoflex S. A. Produtos
Plásticos — Opoente do termo número 156.076.
Sindicato da Indústria de Malhaala e Meias do Estado de São Paulo —
opeente de t. n9 158.239.
Deca S. A. In; e Com. — Opoente
do termo n9 159.102.
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
.--- Opoente do termo n 9 159.568.
Daimler Benz Aktiegesellschaft e
Máquinas Verga S. A. — Opoente do
termo n9 160.080.
De Millus Comércio e Indústria de
Roupas S. A. — Opoente do Termo
(1 9 161.081.
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
-- opoente do t. n 9 162.011.
Deca S. A. Ind. e Com. Metalúraica Oriente S. A. e Metatúrgica
Triângulo S. A. — Opoente do termo n9 162.196.
Doca S. A. Ind. e Com. e Abraham
Salomon Poyitanski — opoente do
t. n9 162.269.
São Paulo Alpargatas S. A. e
Amazonas Produtos paia Calçados
Sociedade Anônima. — opoente do
t. n9 162.473.
Daimler Bens Aktiengesellschaft —
opoente do termo n9 1/34.141.
Indústria Marina de Auto Peças
'termo n9 164.604.
Sociedade Anônima — opoente do
Ind. e Com. de Bicicletas Caloi
Sociedade Anônima e Bicicletas Monark S. A. — opoente do termo número 164.765.
Trivellato S. A. Engenharia Ind.
e Comércio — Opoente do termo número 164.904.
Metalúrgica Heleny S. A. Ind. e
Com. — Opoente do termo número
Hevea S. A. Ind. de Plásticos —
Opoente do termo 'n9 165.047.
— opoente do termo 119 165.138.
Luiz Carlos de Aquino Ramalho
A Carnevalli & Cia Ltda. Máquinas e Equipamentos para extrusão
de Plásticos — opoente do têrmo mlmero 166.054.
S. A. Tubos Brassilit- — opoente do
termo n9 166.073.
Dainler Benz Aktiegesellschalt —
opoente do termo n9 166.144.
Indústria Mutila de Auto Pepaa
Sociedade Anônima — opoente do terMo n9 166.273;
Daimler Benz Aktiegesellschaft —
• opoente do termo n9 166.661.
Daimler Bea1z Aktiegesellschaft e —
opoente do têrmo n9 166.713.
Companhia S1CF do Brasil Rolamentos — opoente do termo númee
ao 166.840.
'Wollaswagen do Brasil Ind. e Com.
de Automóveis S. A. — opoente do
térmo n 9 167.080.
Daimler Benz Aktiengeseilschaft
— Opoente do teirmo n9 167.152.
Daimler Benz Aktiengesellschaft
— opoente do termo n 9 167.490.
Daimler Benz Aktiengesellschaft
-- opoente do tOrmo n9 167.556. .

Trai
°poema.
Ferragens 'e Laminação Britai).
— opoente do termo n 9 169.193. •
Daimler Benz Aktiengesellsehaft
— opoente do' termo n 9 169.485.
Alvaro Coelho da Silva — opoente
do termo 119 170.546..
Danton Chacon — opoente do Urino n9 170.850.
Bicicletas IvIonark S. A. — Opoente do teimo 1-19 171.939.
Volkswagem do Brasil Ind. e Comércio de Automóveis S. A. — opoente do termo n9 173.055.
Ferragens e Laminaa;rio Brasil S.A.
— opoente do termo 119 172.297
llagoa Tinf Brasileira de Acabaiao
mentos Industriais Ltda. — opoente
do termo n 9 174,593.
Perfuradora • de Metais S. A. —
Opoente do térmo 119 174.663.
Vasoplex S. A. Produtos Fásticos
— Opoente do termo nq 175.492.
Bragal.'
Ferragens e Laminação
Sociedade Anón i ma — Opoente do
termo n9 175.008.
Farlemac Fábrica de Materiais de
Construção S. A. — Opoente do termo n9 176.058.
Dai miar Benz Aktiengesellschaft
— opoente do lOrmo n9 176.945.
Companhia SKF do Brasil Rolamentos — Opoente do termo número 177.286.
USM do Brasil S. A. Ind. e Com.
— oopente do teimo n9 177.512.
Máquinas Agrieo'as - Tigre S. A.
Ind. e Com. — opoente do termo núe
mero 177.959.
Aramificio Vidal S A. — Opoente do termo ri 9 177.713.
Aramificio Vidal S. A — Opoente.
do termo n9 177.E18.
Volkswagen do Brasil Ind. e Com.
de Automóveis S. A. — Opoente do
termo n o 117.922.
Rolamentos Se.haeffier do Brasil Limitada — Opoente do termo 178.327.
Indústria e CemSHRDLUC9n8-Máquinas Agrícolas Tigre S.A.
Ind. e Com. — Opoente do termo número 178.427.
Semp Rádio e Televisão S. A. —
opoente do 'termo n 9 179.184.
Multividro S. A — opoente do termo na 180.620.
Casa Sano S. A Ind. e Com. —
opoente do termo n9 196.279.
Reis Ind. e Com. de Artigos para
Festas Ltda. — Opoente do têrmo
n9 197.224.:
Cia. Wetzel Industrial • — opoente
do termo n9 197.814.
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
— opoente do termo n a 197.825.
Companhia Providência Ind. e Comércio e Va.soflex Produtos Plásticos
— Opoentes do Têrmo n9 198.358.

1111

‘axtron Inc. — No pedido de transa
na para seu nome da Pat. numero 156.456.
* Fico Ferragens Ind. e Com. Ltda.
— No pedido de retificação da Patente n9 209.817.
•Avon, Estado de Conecticut. Estados Unidos da América do Norte —
No pedido de alteração -de sede da
Pai. n9 189.659.
Exigências

Caros Corporation — No pedido' de
alteração da razão social da Patente
n9 14.581 — (Apresente a guia de recolhimento da retribuição corre.spendente à alteração de nome da titular
para Caros Chemical Company, Inc.,
de aciirdo com o documento apresentado • com a petição 74.571-70).
Celite S.A. Ind. e Com. — No pedido de transferência da Pat. número 75.249 — (Comprove através de
documento arquivado na Junta Comercial. o que foi declarado às fls. 35
e 361 .
Plamarc Comunicações Ltda. —
pedido de transferência da Patente
.n9 199.822. — (Apresente procuração) .
Hydro Chemical & Mineral Corp. -No pedido de transferência. da Patente n9 203.158 — (Promova uma ressalva no documento de cessão, de ais. 92,
tendo cio vista a inutilização feita no
mesmo) .
Akao N.V. --e No pedido de mudança de nome da Pat. 119 210.394 —
(Apresente a guia de recolhimento
da tett:M(1 ; 0o correspondente 'à
ração de
de nome da depositante Alai
•N.V. )
Diverso
Den'sply /International Inc. — No
pedido de transferência da Pai. númeio 89.116 — (Arquive-se o pedidon
de anotação de transferência, formulado cem a peticão 84.606-69, por finta de cumprimento das exigências
publicadas no D.O. de 12-2-711
MARCAS
•
Foi mandado anotar a transa,rência no prccesso abaixo mencionado:
Chemagro Corporation — No pedido de transferência do R. 285.595 -marca Bon Ami. .
Exigências

Expediente de 11 de maio
de 1971

Societe Corcellet & Cia. dite Forla
—No pedido de alteração de nome
do R. 119 216.682 — marca Calcigened
— (Cumpra as exigências seguintes):
— 1) Apresente nõvo inStrumanto
procuração com os poderes exigidos
pelo art. 162 do Decreto-lei 1005-69;
— 2) Comprove o licenciamento do
produto no S.N.F.M.F.; é 3) Preste esclarecimento, tendo em vista o
documento de fls. 17-18, que preceitua em seu item 2 9 — "Que a denominação Societe Forla Corcellet St Cie.
e Societe Corcellet 8: Cia. Feri ase
jaupilildeaicaa,,.urna mesma- e única nesSoa

Foram mandados anotar as transferências e as alterações de nome nos processos abaixo mencionados;
Cities Service Company — No pedido de transferência para seu nome
da Pat. n9 162.514.
Cities. Service Company — No , pedido de transferncia para seu nome
da Pat. n9 147.696.
Unisoyal, Inc. — No pedido de alteração da razão social da Pat. número 150.854.
The Falk Cor poration — No pedido
de transferência para seu nome da
Pat. n9 164.598.

Café do Ponto Ind. e Com. Ltda. —
No pedido de transferência do Registro n9 276.385 — marca Café Noroeste — (Cumpra as exigências seguintes). — 1) Prove o ramo de atividade; e
2) Declare o n9 de inscrição no
C.G.C.
Brasil Orthodontic S.A. Ind. Com .
e Importação de -Aparelhos Odontológicos. — No pedipto de transferi-Ieda do R. 119 347.458 — marca '31 asil
Orthondontic 1) Prove o ramo de
atividade; e 2) Declare o n9 de inscrição no C.G.C.

Diversos
N9 219.342 . — Germe Corporation —
(termo sem efeito a exigência publicada aos 26 de abril de 1971, e em
seguida a STL. Para prosseguir.
SECRETARIA DE INFORMAÇÕES E
TRANSFERÊNCIA DE

TECNOLOGIA

Maio da 1971
Ind. de Malhas Pirenze Ltda. —e
No pedido de transferência de nome
do R. n9 292.720 — -marca Firenze
(Cumpra as seguintes exigências):
1) Apresente nova procuração sem
referência ao Decreto-Lei ri9 254-61;
2) Declare o n9 de inscrição no
C.G.C.; e
3)- Prove o ramo de atividade.
Ind. de Malhas Firenze Ltda. No
pedido de transferência de nome de
R. n9 405.032 — marca Firenze —
(Cumpra as seguintes exigências:
1) Declare o n9 de inscrição no
C.G.C. e
2) Apresente nova procuração 54.111
referência ao Decreto-lei 254-67.
Societe Anonyme Berri — Balzac
No pedido de transferência do Rea
gistro n9 203.777 — marca Detriso5
— (Prove a transferência do Licen.
ciam
ento dos produtos no S.N.F.M.F.)j
Societe Anonyme Berri — Balzac —
No pedido de transferência do Regia-tro n9 206.786 — marca Sofreiem —
(Prove a transferência do licencia.
mento do produto no S.N.F.M.F.):
Newten do Valle Loureiro e Oswaldo • Valle Loureiro — No pedido de
transferência do R. n9 213.302
marca' Sungat — (Cumpra as seguintes exigências):
1) Provem o registro das firmas
-individuais, bem corno o ramo de atia
vidade;
2) Declarem o n 9 de inscrição no
c.G.0
S.A.R.E.P. Pharmeurop — No pedido de transferência do R. número 218.724 — marca Neo-Passiflorine —
(Prove a peticionária que Gaston:
Reauborg e G. Reauborg são de nominações também usadas pela firma
G. Reauborg et Compagnie).
Agrofarma Santa Fé S.A. — No pedido de transferência do R. n 9 218.724
— marca Neo-Passiflorine
pra as seguintes exigências).
1) Comealove a transferência do
licenciamento do produto no S.'N.F.
M.F.;
2) Comprove o seu ramo de atividade; e,
3) Declare o re) de inscrição da sociedade no C.G.C.
Agrofarma Santa Fé S 'A. — No
pedido de transferência do R. 235.273
-- marca Passiflorine. ,Comprove
a transferência do licenciamento lo
produto no S.N.F.M.F.. bem como
declare o número de iriam:10o no
C.G.C.),
Agrofarma Santa Fé S • A. — No
pedido de transferência do R. 225 224
— marca Passiflorine. — (Cumpra
as seguintes exigências):
1) Declare. o número de inscrição
da sociedade no C.G.C.; e
2) Comprove a transferência do
licenciamento do produto no S.N.
F.M.F.;
3) Comprove que o signatário ao
documento de cessão d .e lis. 29 lu
R. 218.724, tem podères palli alienar
o presente registro eis que o mesmo
não consta da procuração de fls. 28
daquêle registro.
Agrofarma Santa Fé S A. - No
pedido de transferência do R. 286.205
— marca Passiflorine do Docteur
o pagamento da retribuição relativo
a anotação de transferência da titular
do presente registro para Sarep Pharmeurop, requerida através da petiçáo
61.545-67 (fls. 6); comprove a transferência do licenciamento rio produto
no S.N.F.M..F. e declare c número
de inscrição da sociedade — Agrofarma Santa Fé S•A. no C.G.C.
Agrofarma Santa Fé S . A. •— No
pedido de transferência do R. 355.496
— marca Passielorine do Docteur
Reauborg. — (Promova o Pagamento
da retribuição relativa a anotação da
transferência da titular do presente
registro para oSarep PharMelit'Op, teu.-
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em vista que o pedido de fls. 7
(petição 61.546-67), foi arquivado Por
falta de cumprimento de exigência,
ponforme despacho publicado na Sealo III, do ,Wdrio Oficial de 14-11-89.
Outrossim, comprove a citada peticionária a transferência do licenciamento do produto no S.N.F.M.F.,
bem como o número de inscrição no
C.G.C.).
Agrofarma Santa Fé S/A. — No
pedido de transferência do R. 358.922
— marca Passiflorine du Docteur
Reauborg. — (Promova, o pagamento da retribuição relativa a anotação
da transferência da titular do presente registro para Sarep Pharmeurop,
tendo em vista que o pedido de falhas 7 (petição n 9 61.544-67), foi arquivado por falta de cumprimento de
exigência, conforme despacho publica& na Seção III, do Diário Oficial
cie 13-3-70. Outrossim, comprove a
citada peticionária, a transferência
do licenciamento do produto no
$.N.F.M.F., bem como o número de
inscrição da sociedade no C.G.C.).
General Electric Company — No
pedido de contrato de exploração do
R . 228.042 — marca Spirakope. —
(Cumpra as exigências seguintes):
1) Apresente instrumento de proouração em que conste os podêres exigidos pelo art. 162 do Decreto-lei
n9 1.005-69;
2) Esclareça o número de registro
no qual se acha anexo o contrato de
exploração firmado com a General
Electric S/A;
a) Declare o numero de inscrição
da licenciada'no C.G.C•;
4) Comprove o ramo de atividade
da mesma.
Texaco Inc. — No pedido de
eença de uso do R. 241.639 — marea
çlo

Mato

'DIÁRIO OFICIAL: (Seção III)
(Cumpra as seguintes
Texacol.
exigências):
1) Apresente instrumento , de procuração com os podikes exigidos peio
art. 162 do Decreto-lei n 9 1.005-89;
2) Atenda as alíneas a e li, do
item 1, da Portaria 30-70, de 17-9-70,
relativamente ao contrato de exploração anexo ao processo do registro
n 9 215.001;
3) Apresente aditivo ao citado
contrato, 'incluindo o número do registro e o nome da presente marca;
4) Declare o número de inscrição
da licenciada ' no C.G.C.; e,
5) Comprove o ramo de atividade
da mesma.
Lápis 'Johann Faber S/A. — No
pedido de contrato de uso autorizado
do R. 329.971 — marca Presto. —
Declare 'o número de inscrição da
licenciada no C.G.C., bem como
comprove o seu ramo de atividade.
BDH Pharmaceuticals Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e transferência do R. 244.638 — marca Oxethamol. (Apresente nova procuração sem referência ao Decreto-lei
n9 1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S.N.'F.M.F.).
BDFI Pharmaceuticas Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e transferência, do R. 226.553 — marca Testaform.. — (Apresente nova procuração sem referência ao • Decreto-lei
n 9 1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S:N.F.M.F.).
BDH ,Pharmsceuticas Ltd. — Nos

pedidos de mudança de nome e transferência do R. 232.313 — marca Rádio-Malt. — (Apresente nova procuração sem referência ao Decretolei n 9 1.005, de 21-10-69 e prove a
transferência do licenciamento do
produto no S.N.F.M.F.).
BDR Pharmaceuticals Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e

transferência do R. 288.381 — marca
Prokayvit. — (Junte noea procuração
sem referência ao Decreto-lei número
1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S.N.F.M.F.).

131)11 Pharmaceuticals Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e transferência do R. 238.802 — marca Myanesin. — (Apresente nova procuração sem referência ao Decreto-lei
n9 1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S.N.F.M.F.).
BDH Pharmaceuticals Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e tra,osfere/leia do R. 242.406 — marca Calsímil. — (Apresente nova procuração
sem referência ao Decreto-lei número
1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S.N.F.M.F.),
BDII Pharrnaceuticals Ltd. — No.;
Pedidos de mudança de nome e transferência do R. 271.154 — marca Mepedoxin'. — (Apresente nova procuração sem referência ao Decreto-lei
n 9 1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
rio S.N.F.M.F.).
BDH Pharmaceuticals Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e transferência do R. 287.564 — marca
Mandecal. — (Junte nova sem referência ao Decreto-lei n 9 1.005 de 21
de outubro de 1969 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S.N.F:M.F.).
BDH Pharmaceuticals Ltd. — Nos
pedidos de mudança de nome e transferência do R. 348.494 — marca Multivite. — (Apresente nova procuração
sem referência ao Decreto-lei número
1.005, de 21-10-69 e prove a transferência do licenciamento do produto
no S.N.F.M.F.).
General Electric Company — No
pedido de contrato de exploração do

oe 15 n 4

(Cumpra
R. 248.753 — marca T.
as seguintes exigências):
1) Apresente instrumento de procuração em que conste os poderes exigidos pelo art. 162 do Decreto-lei
n 9 1.005-69;
2) Esclareça o número do registro
em que se encontra anexado o contrato de exploração firmad^ nom a
General Electric S/A.;
3) Declare o número de inscrição
da licenciada no G.C,G.; e,
• 4) Comprove o ramo de atividade
da mesma.
L'Oreal — No pedido de licença de
uso do R. 450.634 — ma- Llége
Oreol — (Cum p ra as seguintes exigências):
1) Apresente instrumentc de procuração com os poderes exigidos rrelo
art. 162 do Decreto-lei n 9 1.005-09;
2) Atenda as alíneas a e t• cio item
1, da Portaria IV •30-70. de 17-9-70,
com relação ao contrato junto de registro n 9 226.487;
3) Apresente aditivo ao mencionado contrato, incluindo o de número
do registro e o nome da presente
marca;
4) Declare o número de inscrição
da licenciada no C.G.C. •, e,
5) Comprove o ramo de atividade
da mesma.
Dubin-Haskell-jacobson Inc.
NO
pedido de mudança de nome do
650.162 — marca Fusetex. — (Aprea
sente a procuração de acarei com g
art. 182 do CPI).
•
Amsted Industries Incorporated. -Ne
No pedido de transferência do Te
863.630 — marca Slack-Free. =et
(Cumpra as seguintes exigências):
1) Apresente o documento de cesa
são pois o mesmo não se encontrit
Junto ao T. 600.836, como citado nX
petição n 9 39.968-70; e,
2) Apresente nova procuração cti
acardo com o art. 162 do CPI).
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644!4W426

40* 0111 )4e
beih-bMbiente acimada eletrólito, está presente MOMO qualam

balição do *deo-tropo de flurato do hidrogénio!, é

• Ritoui.to pãrã á deteooáo • AL Medida de ~te, eepe‘

Mie/mente einaii deriVedoe

Cb$10 , tl$ de flurete de bldrogénin e, qUande a MO& 44'
(B) dividida pela soma de (4mais
.
()) excede 4! 0,§~~1
44 floreio do hidrogénio ho azeotropó de :Uréia de tadreetio)
e . água e a temperatura do eletrólito excede e onto 44 A*

da ion,izaçao de um meio, por um

•rmapIo do ma meio gaãoaa, tendo um gerador

ao

rimado mün*A4*

°dm um elamento do refetimeie, /
que o oonjeMeo ase* Montado fornade tót attal diferindial rem
tábi deteatar, Caracter-Modo peba tata . de que o datei:dar é *Oni
eitui40
ab ealla dendutOr dom efeito de campo onda grelha
' ere odiando *totó liOda ao ponto amue entre . 0 gerado') • o 41%
em divieor potenciaoirioo

Duproósor Orá a pressão de vapor de fluoreto de hdArogkidi, '
40, 15 4 48%, mee que. não *mede a s pereoentagoe 44 finarei° lk
hidrogénio, de pelo asnosum flmoroto de metal se/eelanadd da
grupo que °inibiste de 2/gorete 4e ceou; e 21uoinita
rObld04¥
sendo a POMO dell), (DI 4, (c) igual a 100%.
hntó-0 1) 1 da Vetai de 10 pontoe apte~0*.

E
...1' ofzr

Ó Potênciál déeté peRte oabuM, sumindo o
•dresító babá te déodeneó # fira o ponto de fundionammit6 do
4 414.‘ 4 0ad4 t01 $ 44044 a resisteneie de gtilizagáe introdUoide

°lento da referénOta/

boe okraultea de nn doe

doie outro° eléctrodos dó eemt,-;oonda•

‘0I 1-men
I
.

A requerente rékVIOdimi á prioridade de identi000 podadoé
.0wpcakatidaa na fleperr$1010 de Patentes turemburgnéeas as 12 dl

1

garço de 100 é 4 de Poverairo d* 1966, Sob O úmetoe 40.181
•

NsS.

'11emem

;toro

Ponto MI 1 dó loae1 de 14 pontoe
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apreeentaeof.
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R e 178.244 de 28 de Março de 1966
Requerentes nOPAVIT-PRODUTOS PAU VITRINAS IÇDA. • 010 PAULO
Prilvt14g4o de Invençéo:"ARTIcuI410 momo
tRitMo

REIVINDWAÇOES

~F.

_

1 articulação novel, caracterizada pelo tato de Z--4
ERMO Ne 177.30 ai
44 fevereiro de 1964
Sequerebtel G.L 0~10 OOMPANY * • 1.0.1.

OP. ob t Ar conetituida por duelo bucle, oada uma delas fixada

'Privilégio de. Invençãot" APER1EIÇOAMENTO8 EM CMLOUOM0Ceke

SOW13,01. E PROU080 YMA,012AR ENWIl IMIXR204 a Pajen p:
;01 COMBUSTIM MIXDO'
' blIVINUCACOM4
1 • aperfeiçoamento:, em célula de combuetivol

de a converter oombuetivel de hidrocarhenetoe

CM energia elétrica, oaraeterizato pelo fato
(1) um Par de alómenta de e l etrodo de c41414

deetiae,.

sat1tr440

ridíde

do naepreender

*irado fluido a gm doe re/eridoe alenentoe de 0/etrod0 e
pare alio
a1imeoter um sés Oridanta ao outro dito elezentO de

eletrólito colo0ad0 entre e ao 000te0t0 44
4rico direto coa Oe ditos eleeentOe de eletrodo, sendo o dito
• (3) um

' eletrólito

mantido ddrante a operação na *bula de oaabuall
voa sob uma temperatura de 00 20 . . até ao ponto do 0bU34ção do
eletrólito sob presa* aâbleate acima do eletrólito cuja sola-

r:442h Wale Woe ' de perffatagái de

gene/ de com extremidade livre cónica e junta á maamm previsto
44100 .0iroandente de paredes inclinadas,
Papto 0 2 1 do total de 3 pontoe apresentados,

de coolmetível

t2) meios para alimentar lea on4hUetiVel de nidreearnenetp ao.

, •1etrodo

i peça hoval oorrespondente a eer conjugada á entre, sendo
qes ao fuso de contato das citadas se apresentam revestida*
per diecou ' de fibra 01* similar, sendo que uma das bases mon,'
blemadad ea apresenta portadora de haste incrustada, pela fam,
04 Zweetida de fibra, haste essa de aecção transversal poli.

ik'(Ih) 4.490;444,

44

t g- tiro-feira 18
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• 'DIÁRIO OFICIP,L;

NOW qi8 lifi8,314 4* . 30 de Ma.rço de 1966 .
~I* Sifã! 30MM .0edithatark .

•

•
1 - Ingradaaam da commádO soa avara da pseaeao, especialmente Pjil

•1~4.04"410)1315inowaxe m xat 1ili128
Wiii'4851COW utatiCA Meeps% 87z 8Aià KOREa9.418e

=cantamos da diasalo da aa.kimaos, mo arai Provida

mudam=
Pligad4WW0 4W lura maamtademaracteciaada por sexamm

à iiibUM,

ndadee pai-J.6~a na papa* aupaoLor de'
44. 4
Meai/140a
*fli
f
tatha* ~60 341W050. 104,*ina. alai4 O"
~84~
afflOW44 dm *R/
440.440~4 das
48~5 a 431u ag~4
MiNt#,40

amool,
bi

uma caia

de

$ istriaaaader *copiada ao waemearto *ovado e um distaituidor de comando .
irranlado da aval alarei na
caixa o Ligado araembro de engrena .
caraotorizada por dois :abotoe auxiliares, deslocáveis em relação.
sm ao outro o preaidoa contra a parede das aberturas de comando da cai:

Mg0,.r,4~86.~.6 em 16j.a pre-azdaradadma de uaucal
'o -t"I

Maio tple 1971 , 23471

111)

ta do distribuidor de corao por maio de mola e pressa* hidráulica, oa

esbolosau.xi4laaaa 116.4 suas apsiabos inciaaJ fecham' as aberturas de corando as quita ligam ae a gitaras do cilindro motriz ç‘oca uma czimara

de

rã

fluaol e atada pelo tato ae que entre osaimbolos auxiliares e provida •
It

ao .666a da 5 p9a4oe ao~~4~1.0

uma abertura de comando; e qual liga a cámara de pressão Coroada P e lasParede.* dtantairra doo á' mboLos aratal4aret iam a calmara 'd* refluxo e cu
ja tamanho se modafica da aa6rdo com

et

alteração das posicóas assumidas

pelara imboioa auraalaarea,
A aequerenta reivindica a prioridade do corresiondente pedido depositado na sarartição do k'atenaes da ' danara.; rm 2 de br11 de 1965..s0'.
O

na

0*.-1247.
tlaiso ponto apreeentado.

88880 M4 laR8E9 da 4 Oo ~14 a. 101
Papserenta: ARTUR FISCLITA -

ha.avid4g.4.0 do Uirana40 "DIWOMITIVO Da woOt.048 PdM PRÇA8 88 ~Mal El
94atgaffogap

MIEJELQAUNO
L • 111,Dostmor0 a. montagra para peçai , de ratara da conetrrallew rad
510 m‘mbpos pao#otantooe rebaixados ou entalhados e ranhura* aorreepas
henaramara econéLgeradas, carratorisado pelo tato de que conote de Una

PIssa adati50i

011

"G seriaria de fenaaa.alaraadam

g-Rociastes 44

Mara.
#48441rat* O Pratereat* reivindlea a Priori:dada do aorrespomdenta
Sdid d dolèoottado aa Ro Partlaía de Patente, da Alemanha; ra 9'4a
M IP" 'oh O oa 48 784 1o/77f, e e. 2.0 4, mio da 1965. *ob o a4

•

r$ 108 16/770,
84044

Dlt

do

total de 11 penara aaWooaeustaReaa

• r8Dmo N o 178.548 de 6 ac abril de 1966./
Requerente; UNTERNATIONÁL STAPLR ARO

MACHINE COMPANY./E.U.A.,

Priviligio de Iavençãot MUNIDOR DE GRAMPOS PARÁ GRAMPEADOR./
&teivindicaCãe0./
Munidor de grampos para Um '

dotado de uma/
gargante'de omvejaaento e de um meio para cravejar oe grampos em.0
1 ^

grampeador

ma peça-obra através da dita garganta, cujo munidor inclui um tri lho para suportar laarras Caraaituiaas da grampos, a fim de "que os /
grampos aejam movidos aa Wang!) do triliÀ em direção à garganta,

sen

40 vJrias deesão barraa de graMpra ampilhadae a engavetadas em uma dl
reção p erp endi.P.Q. ar do dita tri1401 onde araumem . uma posição remota
da dita garg.aata4 darWatatirada O MMD'AtOr por; um suporte para os /
dito.grampOisa teta:ia apa ahapa; meiam para montar a cbapa de forma/
PtUitkla it 048 da 40 r41Wid4, co partir de uma primeira- poeição, aa
'144 anRoato: ~ Ola barra de grampos em uma pilha, que se encon a
tfav 404A8 tonta. O Uta t1ho, atd ' asha segunda praição, em afas a

TEMO Os 178.403 d. 1 do abril do 1984
We dioronter amasils- MJ ~LU OURAI- IITIMR14
Privilígio de 'avença* 'ENGRENAM DE COMARDO , COM aGEMIC ad suam,

1
080i.44018 NU 08 SULNI5M0a DE Dnan80 ;amoligol.R94 %mar

xuaugma4

~te do aImaido aom o fim de permitir que o mesmo seja /
aamm..~ 000 bar p4. .666..t.a.e de grampoe; e meio*, para forçar a
chapa reot14entem.mto vontra as barras engav ,atadae de grampou, qOan

lã

dOe abava ..tiver sm sua primeira praição mencionada, e
ter a chapa, Ma sua dita segunda posição. de modo a
OÁ:"idd-ítberdada 01:4'quan4a-dseejaded
•

QUO

para

MUI

a mesma posa

1348 Iltifga-felraM8

0144»8

WWWW£ akãâht C Otwtade db 04~§6~2/
'pAiliúds% 000edurat me Rempuligio.de Patentes doe RetedOe tkddse de
11 Norte, eM 7 do AM., 1 de 1965, eob ne 446.244.4
Ponto nt 1 do total de 4 pontoe apreeentadoe

moãoázuglaik WWWMemé,

-0

+110Jewotc WhrieliiMeWto dobstaded

abrem-ft btílho ókMeco 4~0 a Mèder art•Nmalk do maNdgbente, ~do ca eer~a 405 eciansÁtoa tdbabrocao dotado° ám s504nr84oa,
4swas *4 4 de toadi de E reotoe tvre~teda,.
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SERMO Nt 178.555 de 11 ee abril de 196é
Requerente:: nautfamea BRUER LTDA. - RIO ~oda DO OD1
.Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS SM E PARA RECI3IE0-0Afflk

!MD

....*..

,

Mc

14.8-.71õ do 1,1 de abril. de 196(

Requorembel sowannó K4N- 2'PCTORIND COMPANY .
Pzavildgeo doe 1~,reo "MIM DE CAÇÁOBA PARA BRIT0228 ROTATMORP

REIVINDICAÇURA

1 EPERPEIÇOAMENTOS EM R PARA REGISTRO-GAVOTA, caracterizado° porcompreender a inclueão de um anel ointético vedcalte entree o cabeçote e"
e b9 se da carcassa emterna, a luta ao alara, no extremo superior paraconter a réece rápida de atuação do pino acionador da lingueta de obturação.
7

"'

Vt4

s

Ponto n c 1 do total do

„

~mit
.00000 e il

pontos aPren*ntedcr
/4

Kengalk.G..ta
à - Gamlac àe caçamba paro britadoros rotativos o semslkantes, os 1
raoect/radóa polo tato de compreender um corpo geralMonte ticncOn100 Vrp
vado em tarno de-sue borda superior de dm tlanse adaptado para receberm
.onlços do aduntagem, aendo a cuporTície externa Inferior do retende t
Nlange fornada em uma pluralidade de superfície, das quais cede Ume I;
~poeta easol:nttr•camente e helicoidalmente em relega° 000180 gecadtiEw'
co de oscita de maneira que a camisa tenderá a ejustar-se automaticaeodU
coocsoo, como as superflole arranjadas em uma série contínua em tez,
no de todo o Range, sendo cada uma desces superfícies exe:ntriesi ia
laollo às superflelea adjacentes, para doada maneira proporcionar supisa,
afelee receptoras de calço efetivas qpostamente

,
?Uni-de nto. e depositante reivindica a priorioado de correspendanEl
pedido depositado na Repartição de Patentee doe Estados Unido, de Idtti
ea do Norte, em 21 de outubro de 1965', sob o n e 499.427,
Pauto d g 1 do total de 5 pontoo 11Prcrented0c.

f2W,1

Ume PG 1.98.§7o de 11 do abril o 196.
Requerente. MIM PRRVarffj It COMBOIO ER *PAREPÃO8 82121/0T0808 MUI
.820 Piau
Privilégio do Invençao * APERPRIÇOAMENTOR EM OD RELATIVOS a 0ILDE01090$
plimunclOW
"APEPVEIÇOAMENTO3 SM OD RELATIVOS a altawciffinmr, ompectermse.
dos pelo reto de deeenDocerem os condutell
PP0,111d01 aio delfim di82 v
picai° do motor, diretamente no interior de (limaras atitude. /FOC •sitre.
mos de reciplents, cismara, •MU 11:91Zédee P el ei 10 Pvii do
m v8810822M8.
• por parede divisória wansvassal interna pre vina Pero tede
c ita% 9
parede essa dosada is ~furada.* irrocallsredodsde que em conjunto coo
ema segunda parede

divisaria ambas p ertereele *

*mak tatemet..1.$ Mem

riardlelamente (Sitie!~

TIMO Al 178.849 de 20 de Abria de
Sequeéentef &OUTREM GA B ASSOCIATIOa -

196n1

Privilkto de Invençao:* APERFEIÇOAMENTO DR OU RELAOIONADu
APARELHO PARA moa Os CARAOTERISTION
ammulemso DL MIQUIDkR90OM MOIO RED/pRocot

Um mosso

BUYINDI04010
1 - Om apariMe para produnlm um sinal elétrico propoZ
~nal de volume inatantâneo dl) um cilindro oca um godo
.01pr000 no mesmo careotericade por meios para produur um 'peci

SR

.8ift~

etan . mmott
.

gUrag#,

:00Mo

sleavfnme

l'érça-feira

—

18

pme412

te reolprocaqâo do pietão, me108 paraprodUfflif UM

004440

da.

nal elétrica tendo uma frequência dum vêzesimalor do Que

to primeiro oinal, e

primeiro e

meios para combinar O

pando einal elétrico, para produzir um terceiro sinal

vlonal ao volume instanténeo

,a

O me•

prow4

de cilindro..

Maio do 1971 2849;

ão III)

geba

deeembarque que solicitas serviço, e dlepoeitivoe de ocemum4
Cooperando com os diapositivo:A motrizes para controlar a 494
mentação doe ditos carros, os ditos dispositivos to gomando
compreendendo diePositivoe designadores eaneiveie áa zondiptie,
de tráfico para designarem um carro disponível dentre os Ai. i
toe carros para uma eelecienade das somas de aceembárque, es

"Ponto n o 1 do total de 22 ~too apreeatad00.

qual os ditos dispositivos designadores são eficazes sob come
diçéoe predeterminadas para desligar um disponível doe carros
numa primeira área á proseegnir para uma zona de deeembarea,
numa eegunda área solicitando serviço contento que nenhum 909
~roo esteja disponível na dita segunda área, os ditos die
()Ativos designadores sada senaívele ao fato de um doe ditos
carros se tornar disponível na dita eegunda área enquanto •
dito designado dos carros está se encaminhando para a dita •

Jrf

Aro

gunda érea para transferir a dita designação ao carro que 94
toar disponível na diNa eegunda área.
A requerente reivindica a prioridade do correspondent

TUMO No. 176.917. de 22 det

Abril de

1966

pedido depositado na Repartição de Patentes doe feta(Ie

Requerente: HARBISON-WAIXER SMACTORIES COMPANY E.G.A.

Privilégio de Invenção:" t/JOIOS

do -4rica em 30 de Abril de 1965, sob n$ 452.216.

DE MAGNESITA-CROMO,
I
DI/Uà

Ponto n o 1 . do total de 12 pontos apresentados.
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45

- Tijolos Ue.magneaita,cromo direta:A lente ligadas, oa n '

5D

850-2

~IMO

850-3
8g2GIU

racterizados por terem a composição qhímica Por análise de énidoe, por

pdeo,

inoidindo dentro da área

da figura
817

Pinalmente a depositante reivindica a prioridade do 0--

009 9 m a

BISA

513

(a0_9_60V1

o-bD

•

p5tp,

e2N1001
'WPS o
§

Ponto a i 1 do total de 6 contos apresentados.
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•TERMO N a 179.137 de 29 de Abril de .1966.
6aq:taranta: WESTINGEOUSE ELECTRIC CORPORATION Privilégio de Invenção:"

11

ui,"

Bei BDE pal

450.006.

dzYc

810

imec

--xY6Fftffl 4F t, fpo
BUI
wp
i6G2 eu 8188--"JF

rreepondente pedido depositado na Repartição de Patentes do14.

Setadoè Unidos da América do Norte. em 22 *si, &bril de 19654

•

881

INSTALAM DE ILEVADOWNSe

OX2

009 82fhe
M2
5691.2 e% et

1

armunacacem
1 Uma instalação de elevadores, caracterizada porzenpra
pagados', oe ditos andares estando divididos em zonas de

Plg.I

o§

nadar uma eetrutura poseuldora de uma variedade de ' andares

dopas

WAR40 RQ 179497 de 28 de obre de 1466

barque, onda um incluindo pelo menos uma zona de desembarque,'

Requerente: NoTORoLA, RIO; •

asa variedade de carros elevadores, disp082:E23,00 montando ca-

Rete414gio de invenção;

416.M.

11~FORIQX0i

da na doe ditos carros para deslocamento ma:relação é estrutarq

as

ra nuas trajetória se estendendo junto á cada um dos ditos

Lares, dispositivos
nu dos ditos oarros
nu dos dito:: carros

4ILMERMIgai

motrizes separados para movimentar oada
em relação é estrutura

e

para deter cada

numa zona de desembarque selecionada,

es-

ta um doe ditos, carros sendo disponível eoboondiçôes prego..

,

.

terainadas para atendiimento ' á qualquer una dm: dit as 0(41-0
4 40 -)

& 1 -

Traseiro/nadar com wa cone de o to••••••A lanatillial

et wetaqào as
• eletrode's de eatxiade e de muda coloca:loa aesatadoe
90 ,000 saltou, se scene 4690,10 4e MapOlte • 2,40fflor 04X000.4 tellm I/ IMML

)

3

;9u ; ': !

2380

.

TS,Nvít-fsira
4'

is -

DIÁRIO OFICIAL

'4114.4'

- •-t 1.

-

Seco III)
1

4t 41'

MOVIer'elosia de'Safda da tal vibração,'df'aCteriaf Peló fato 611 '041

_

Maio de 1971
1 I.4 1 1 i

bei zcomo meios pare impedir a atua 'çáo do meio de ignim s o, caso a válvulail lieéill'addra 43e 'échbuatívél tenha sido 'aberta durante o dita pt;rfoda

worpO tem e forma de modo de vibraçâo, de arco para arco.

laríL/aVagem.
/Inallhente a, depositante reivindica, a prioridade do correspohdente

Ponto n o 1 de 5 pontos apresentados.

1:fadido depositado na Repartição - de Patentes dos Este ofc e Uni.dosd •Amárt
ta do Norte, em 6 de outubro d4 1965, sob o n o 493.352.
Ponto no 1 do total de 4 pontos apresentados.

TERMO Ne 179.323 de 9 ao maio de 196b
Requerentaa ROBERTO OILEX - SXO PAULO

Privildígio de invençâo "PROCESSO PARA APLICAÇA0 DE LETRAS EM SUPERFfC1E'S
ag smcrivo PRODUTO
pEIVINDICAÇOIRE

1 . Processo para aplicação de letras em s j erffcles e respectivosproduto, caracterizados pelo fato de compreender

Udla

fOlha de papel ou-

equivalente,, tratado em banhos especiais que impelem eine as letras ou

egkno 52 179.377 de 10 de maio de 1966
Requerente XIRIO Mairf0VÂNI - MINAS GERAIt
Privilágio de Invenção 'NOVO TIPO Dl FECHADURA SEM

tt

REIVINDICACUlS

desenhos nele impressos se fixem

a

elos, recebendo as dites l e tr a a

Canada externa se adesivo.

1 - Novo tipo de fechadura soai chave, caracterizada por ser consti -

tuida de ume armaçâo contendo o mecanismo; e do mecanismo constante da

' Ponto n o 1 do total de 5:::::::::::".„,

bloco matriz o bloco travador.
Ponto n e 1 do total de 4 pontos' apresentado.
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TERMO g9 179.442 de 12 de maio de 196t
Requerente: DYNAMIT NOBEL AKTIENGESEUSCHAPT - ALt,cnnHA
Privilégio de Iti v' enção: "CARTUCHO 'DE PROPULSÃO PARA APARELHOS ACIONA
DOS eme DONÇA DE POVVORA PARA USO INDUSTalAL"
REIVINDICAÇOE3

luxo NA 179.370 de 10 de maio de 1966'
Reqperentat RAY OIL BURNER CO. - E.U.A.
Privilágio da invensio "CONTROLE DE SEGURANÇA PÁRA KAÇARINIOS . A OLE0 E 1
.015"
.Bnivirmicema
de
segurança
para maçaricos a óle • • gás, que possues
1 . Contrai
tiMa válvula para riegular • combustfvel, uma ventoinha para farnecer o
ar, hem como um meio para provocar a ignição do combustível no maçarico
ceractoriaado por um meio programador, o qual incluiceios para operar• ventoinha durante um período de pre -lavagem mediante 41. , para em, se
igniç;ot e",
,gUida abrikr 0141nmla de coehustiveive..pars atuar, o meio

1 - Cartucho de propulsão para aparelhor ...!lon.do., pelaférça de pálvora, de uso industrial, como sejam, aparelhos para era
ver pinos, para atordoar rezada serem abatidas, deformar materiais
ef semelhantes, equipados

COM'UOIR

na bucha do cartucho e com

UM8

carga de pélvore propulsora alojada

carga de Inflamaçia aracterizado Re

lo tato de que a bucha de cartucho ccns)ste es uma bucha fechada na
eula extremidade dianteira e em fundo hermeticamente fixado na extremidade traseira da bucha 1, ali instalado preferentemente sob pressie
provido com • carga de'inflamação e eventualmente com outros elementos necessários para provocar _a inflamação, e, ainda, pelo fato

de

gue . s . bucha , da cartucho se , echa luNdao, pe,17 nmiervint?rnementa, ,es
! ,

DIÁRIO
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•

veiam:

'4"..4"

4
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tatre um sinal 40.10 0 d0 róf eWG Pr i004 r 4 Gatre4a.#1 titOsellgjá
altivo amplificador a o nivel r a pra afti tad*P4041 Isa4141404.annallelh
cucou° de salda; um terminal de ainG1 de entrada *11011 420 Mi ada à

,11
,
•
•
WrhOlde sua oirounferincia em nervuras que l parliem de sUa eR4r041'
este dianteira e ee estendem em planos axiais, de Modo que as neves. t
1,'
em direção eiréunferencial acham-ee,ligadae entre. ai ,

primeira entrada do priMeiró dispositiva nepltflaadm na citada 10111144
um dispositivo para ligar em sequencia a primeiras e eagunde entrada"
da citada serie de diapositivos ampllfleadoroa soa afronte, de entoade

voe enoessivae

sem eseeeeão da ena extremidade traseira, em todo o seu comprimento*
apense por meio de delgadae travessas de material.,
Rinalmente a depositante reivindica a prioridade-do cerre%
' pendente pedido depositado na Repartição de Patentée da Alemanha,
15 de maio de 1965, sob n o D-47.277 le/72d.
Ponto n o 1 dó total de ) ponee apresentador,.

,(18(14110 Ui) 111119119

e salda, respectivamente, do referido dis pOoltiva de oaaparaglo de and
RMivindlea -se a prioridade do correspondente padldo dapoaltado as el

ali

Partição de 'atentes dos Ratados tinidos da Marie*, ai 23 do $albo de
1965, sob n o 474,254.
Ponto n° 1 do total oell Pontos apresentadas
519
CO

F

TI

TV

50
/11= ..---==08=Winle
i14

IIIRMO NO 179,420 de 11 de maio de 1966.
Requerente; JORGE ALBERTO DE SOU2A ' WORM - R.G.D0 RUI
Privilégio de Invenção: "APARELHO PARA CONTAnamGE PASSAGEIROS XPRODUCAO INDUSTRIAI"
REIVINDICAOCES

- Aparelhos para contagem de paseageiroe e produção
(
Inous.r.,a1 caracterizado por ser conetituido de' uma plataforma 4i
4

móvel sustentada por duas molas helicoidais; gatilhos de acion Wo,
4
mento de duas rosetas onde , eetd enrolada uma fita registradora p

n.

RIGA

meeaniemoe de ligação da plataforma móvel com de rosetas; ponteá
ra de impressão fixada na plataforma e mesa de iimpreeeão.

tzamo to 179.598 de 18 de maio de 1966
Requerente: JEAN LEBRETON - FRANGA
Priollegio de invenção "PA1NgI6 PARA A

Ponto n o I do total de 4 pontoe apresentados,

DAS

EMPREGANDO TAIS

CONSTRUCIO DE OASAs Pea-PAffigeim%

PAINÉIS"

REIPINDICACOCQ

1 • Painel para construção de uma casa pré-fabricada, paracterigat

,tr rur

/9

.

AV .4 3

Avi

pele tato de comportar uma superficie plana e ~e aervuree paralela*
em disposição vertical, aulas larguras fazem sallencia co. una Ceando.
sensivelmente Igual 1 es pessura do muro realizado com auxilio dó dito

4.,9

TERMO N o 179.584 de 18 de mala de 1966

Ponte na 1 do total de e3 pontos apresente-P.e,

Requerente; INTERNATIONAL BUSINESS'MACHINES CORPORATION - E.D:A.
Privilógio de Invenção "CONVERSOR DE ANAL6GICO PARA

DIGITAI,'
II

REIVINDICACOES

1 - Conversor de analogia° para digital, caracterizado por

ecoe")

der: um dispositivo de comparação de sinal Incluindo on circuito de ear
trade, funcionando dito dispositivo para produzir Cm sinal de salda Da
resposta a um sinal no referido circuito de entrada tendo uma magnitudD
excedente de um nivel predeteninado; incluindo ainda dito dispositivo..
um circuito de saida ajustavel, em resposta ao referido sinal de salda/
na condição representativa da magnitude do referido nivel predetermina
do; uma serie de 'dispositivos de amplificação, tendo cada dispositivo .
noa primeira e uma segunda entradas e uma saida; sendo ditos dispoeitle
vos entreligadoa em serie, coa a salda de cada um:ligada ; primeira em.
trada do seguinte; sendo cada ule dos referidos diapositivos amplifleaÃO
ree ligarei ao Citado elieuitó di"Weta do mencionado dispa4tive da '

comparação de sinal, a fia de amplificar por um

P4tor

•

de p air a •ffire/144)

Maio de 1971 •

WAR1G OF1C!AL (Seco 111)

2352 Tècça-fei:a 18
_ r

Mis

.TegUordando Uma coMpleta'aegurança domotorista contra
NANO NO 179.875 de ;15 de mei, de 19566
. 1
NeqUeiéntez ANTONIO NUNES De BRITO . s1Opent0

•

lhos, aves e Insetos
tonto n e 1 do total de 2 pontos apresentados

Privilígio de Invenção "A}ERFEICOAMENTOS INTRODUZIDOS NO PROCESSO DE

'AMUO

p oeira. p edreiro

opi

OS PIAS METÁLICAS COM PLANO E CUBA, DE ti DOMESTICO DE OUTROS"

RsivinacActss
APERPSIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NO PROCESSO DE I:OBTENÇ10 DE PIAS

.

g

IltIcts com PLANO E CUBA, DE USO DOKÉSTICO OU OUTROS", caracterizados e,
aencialmenta por compreenderem uma prt-dobragen na borda do recorte do
plano, para baixo, foirando engülo inicialmente eftudo em relação a esse
plano, e em uma pra-dobragem na aba da cuba, em fora de

"r

em posição.

vertical, cujo vertias se coloca extremamente
Ponto n o 1 do total de 3 Pontos oPreeentanos.

TERMO Ne 179.917 de 25 de maio de 1966
Requerente; SEANDOPLASTIC-PLÁSTICO E TINIAS LTDA. . sAO PAULO
Privilegio de Invencão "PROCESSO PARA PINTURA DE VIDRO DE FAROL'
REIVINDIÇACCES

ORNO Reil 179.908- de 25 de maio de 1966
Requerentes

- Processo para pintura de vidro de farol caracterizado pelo fato

. PAULO
QUIMICA INDUSTRIAL DETROIT LTDA
3A0

Crivilágio de Invenqh "NOVO

pRocnsso PARA DESINCRDSTACIO DE RESfD00$ .

RIM AQUURDORS8 DE CALDOS EM USINAS DE AÇOCAR

de ser • superffcie interna do vidrodo pintado com uma camada de tinta
plástica amarela translUcida.
Fonto n e 1 do r , tal de

2

pontos apresentados.

~IÇAM
!
1 .
saldos

Novo processo para desincrustação de residud -s em aquecedores de

em usinas de aoócar, caracterizado por compreender o fato de fa-

zer-se a descarga completa do aparelho, lavagem, por trinta minutos apr,,,

TERMO N e 179.922 de 25 de maio de 1966
Requerente; NICOLINO CUMARUS MOREIRA - MINAS GERAIS
Priv-Lano de Invenção "NOVO ARIETE HIDRÁULIrm
REIVINDICACCES

.

iimadamente, com âgua corrente, e fecharem-se os tunos e enche -los com

Caracterizado pelo fato de ser colocada

ígua atd a metade ou tres quartos de sua capacidade, após o que adicio.
na-es le porções de água previstm nos tubos, em quantidades tecnicameA
te calculada de acórdo com a superfície cloridrico - 19 0 Be ; 1 a 25% de
(eido fórmico cr, não pnrificado, com 90% a 96% de RCOOH; 1% de forma

sal)

a câmara de ar

it

v41

vuls que dc: o golpe de ariete, em vez de ser colocada ao lado, como *Cu
almente
Ponto n e 1 do total de '

4

pontos apresentados)

Ueihide, órea, formaldeihide e fosfato trlsódico (NA3 F04 ), após o quetocha-se a tampa de inspe¡ão, abrir o vapor, ferver durante duas horas
Á temperatura std

8o g

e finalmente fazer-se nova descarga, adicionando.

.me de agua corrente, ate o escoamento total dos detritos.

çonto n o
ARMO N O

1 do total de 2 pontos apresentados

179.894

de 25 de ms,i.o de 1966

Requerente OUILWIRKS CASTELLANI JUNIOR e -NELSON ar:NN1G JAU KikULO
Privilegio de Invenção "UM NOVO MODELO DE QUEBRA VENTO ANATÕMICO FRON
TAL PARA VZICULOS MOTORIZADOS'
SEIVIND7CACÕES

1.

UM NOVO MODELO DE QUEBRA VENTO ANATÇMICO FRONTAL PARA VEICULOS

MOTORIZADOS", FIXADO NO CAPO DOS CARROS NACIONAIS E ESTRANGEIROS, caran
terizado por

UM

protótipo anatómico, fixado no capa dos carros nacional!

.1 estrangeiros, revestidos do plástico, metálico ou outro qualquer'matt
sial consistente, portanIo, o novo modelo de prLtator de quebra venta a.
Oatómico, tem por finalidade proteger o

p ara-brisa

de quais q uer carro .

NEMO N o

180.036 de 30 de maio da 1,466

Nequerentel LOURENÇO BONORA - SIO PAULC
?riviligio de Invencjo

"spitarsiçomunos EM OU RELATIVOS 1 mlou/N.s OAR.

ORMI OS LIQUIDOS"
HBIIIINDICACCES
1 . " OZBPSIÇOAKENTOS-BAHOU ABLATIVOS À N./QUINAS D03401118 UB LIQua

a 18

CVAR:0

NOO", earactarizadoi'PelO fat4 ' da' á'di'tir a máquina, por sob os bicoufornecedores de liquidOge;dn dUJplica4Hparalelsa devidamente afasta .
Ias • dotadas de reentiancias periaricas; fornando i braçOs radiais eu -'
lia estrelai entre oo quais pcsií'na. Ochtorna o alojamento na vertical,
44, garrafais aos pares, sendo que o encaminhamento das garrafas para os
receosos mencionados 4 feito,atravás de poça .giratála ,com quatro. bra
vos arqueados o que operam na passagem doe recipientes, dispoitos em fl.
,

le ao longo de gula, junto a qual opera barra que aplana o conjunto.,pai
sitiado perfeito sincronismo à máquina. •
I
1

nto n a 1 do total de

2

Pontos aprosontadoe.

(Seç;7.o I . 1 I )

Maio de 1971 2353,

b) bobinas elétrica nas ditas ranhuras;
c) camisas de ranhura dispostas em cada uma das ditas lanarás e
arranjadas para prover tubos pelo Menos parcialmente-fechadoa envolVetto
do ditas bobinas; e
d) um meio de proteção e retenção de bobina, disposto ddntro da dit.:
superfície interna do estator e lige/o intis,as.ate e à ela, dito melo
ir:luindo um aro de fibras não condutoras ligadas em uma massa homogene
e, densa e rígida por meio de uma resina endurecida e sendo o Uniu mel
10 para retenção das ditas bobinas nas ditas ranhuras.
einalmen.o, requerente reivindi.ca a pi.orzdade do correspondente.
Estados Unidos da
pedido depositado na Repaáição de Patentes:osu:su2
cp do Norte, em 28 de junho de 1965, sob o n
Ponto n a 1 do total de 9 pontos apresentados.

fiRMO Na 180.150 de 3 de junho de 1966
Requerente: UNION CARMIM& CORP,ORATION - E.U.A.
Privil4gio de Invencão "TOCHA DE IRRADIAÇãO"
AEIVINDICACCES

1 . Tocha de irradiação, a qual inclue tuitub j, de Material transparente tendo um eletrodo colocado em cada uma de suas extremidades de ma
do a formar entre os meamos uma cámara, e uma passagem de entrada de gás.
orientada tangencialmente em relação à citada càmára e projetada para
transmitir um movimento turbilhonante ao gás que Penetra na mesma; e apenas um dos eletrodos referidos tende uma passagem axial de salda de
961, caracterizada pelo fato da referida passagem de entrada de gás dirA
gir-a. Tara o interior da cámara apenas na sua extremidade que fica ad.

jacinto ao eletrodo que possua a referida passagem axial de salda de
gás.
Balvindica-se a prioridade do correspondente . pedido depositado na
J
alaParti cío de Patentes doe Estados Unidos da América. em 7 de junho de
1965m pois n a . 461.775..

Ponto n a 1 do total de 8 pontos apresentados.

AG. I

TERMO Ne 180.166 de 3 de junho de 1966
Requerente: ARTUR FISCHER - ALEMANHA,
Privilégio de Invenção "PEÇAS DE CAIXAS DE coNSTRUÇOSS"
EEIVINDICACORS

1 - Peças de caixas de construçOes com uma secção transversal preta
rivelmente retangular, providas de meios de conexão embutidOia cambe.
risadas pelo fato de q elas compreendem em pelo menos uma face da frei
te uma abertura central redonda para a introdução de um membro projetaa
te de ' conei.-.4 de ei,tra peça de construção, ondo'as peças de orestruçat
feitas de um material sintático duro de configuração estável, enquanto.
que os membros projetantes são feitos com um material sinatice ellatim
co mais brando deslizável e ficam paulatinamente rebaixados a partir da
sua face de frente para trás.

F inalmente', a requerente reivindica a prioridade do correspOndent4.:
pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 4 de Junho.
de 1965, sob o na F 46.256 V/57b.
Ponto n a 1 do total de 12 pontos apresentados.

mo NO 180.134 de 2 de Juan() de 1966
%quarenta; GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A.

Privilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM ESTATORES DE MIOUINAS DINAn2
MÉTRICAS E MITODO DE PABRICAÇIO DOS MESMOS"
1
MIVINDICACOES

/ • Aperfeiçoamento em estatores de,máquinasdinamoelátricas e mítg
1
4.40abricação dos mesmos, caradterizado por Compreender:
a) um n4cleo de material mas:vátio° tendo ranhuras de enrolament0 e 4
0191.0aBaO ao abrindo para dentro da cuperfície interna do eatatori

,

'DIARIO O F-. lekL...

Tôr.à-feira 18

1971

-^..11Elan

a~

,
£t1-44
.4~0•14. leo" da. tó.-da 5unhai:de,19664

¡MIO /12 ' 180.167- de ' 3
unho de-l.40k6
- Rquerente: VENEGLABS aiA. - INDÚSTRIA E . COMRCIO

.

Requerente: INSTITUI FRA„!!ceIS DU PETROLE, DESCAREURANTS ET LUBBIFIAN..
PAU1,0

Privilegio de Invenção "MAQUINA PARA A PABRICAÇKO DE PERSIANAS FIiii
PARTIR az LftniNáa metSlicAsq
azzvlawcActss
1 - NáquIns para fabricação de p ersianas fixas a partir de lâminas-

Metálicas, caracterizada pela produçào continua obtida pela ação sinern
:lixada de doia conjuntos de ferramentas móweloo . de um conjuntl de for Lr:isentas fixas, de uma placa sujeitadora m g vel e de facas laterais In .
tercaladas que funcionam como sujeltadOras e como ferramentas de corte..
0 repuxo.

TS --FRANÇA
4rivilOgiO de Invenção "DISPOSITIVO DE AUTOMATICIDADE PARA CARBURADOR"
REIVHDICACOBS •
._
- -D iepositi'vo de automatipidade pra Uarbunedor de um motor a com
busto interna que comporteuma tubulação:princip e' l de admissão, um 6r.
são rotativo de contrOld do volume de gás,admitiche nesta tubulação, o .
carburador estando'mUnido de um pulverizador, de uma agulha tendo uma .
extremidade afiladapenetrande no referido pulverizador, um sistema e.'
lástico solicitaáea agulha para . sua posiçáo de abertura do pulVeriza.
dor, este dispositivo se caracterizando pelo fato de que elo comporta .

Ponto a 1 do total de h pontos apresentados:

uma haste-suporte (44) meio&de acionamento desta haste eu rotação em volta de seu eixo :em função de rotação do referido órgão &o contraio (9),.um cam6lde . (45) tendo um • diãmetro . interno (l.i6) no qual pessa a referida haste-supOrte, este diemetro interno tendo uma secção adaptada a0
livre deslize do camóide ao longo da haste-suporte (44),
de acionamento em.

mOiOD

(47,48 Y

camóide pela . baste-suporte (44) meios(147)

de 00.9a0.9 do.deslize do • Parmilde-em função ,da depressão que reina na
referida tubulação principal a jusante-do referido órgão rotativo (9) .contrelando a.admissão, o diepositivo . comportando igualmente um palpa dor (53) cooperando com a referida agulha (56) e aplicado contra o cará
ide (115) pelo referido sistema Plástico..(54).
Finalmente a requerente reivindica s prioridade do correspondente -

r.511RMO NO 00.168 'de 3 de Junho de 196e .

pedido depositado Repartição . de Patentes . da'Prença, en I() do .uno t4

Requerente: VIOORITO AMIZTO -.ITIIIA

OL

rivilegio de Invenção "PA COM LAMINA RUBI ACIONADA A PEDAL E AUTOW1

MENTE INCLINOU, :LATERALMENTE RARA A VIRADA . E DESCARGA DA-TERRA'''
•
h
-REIVINDICACORS
• ..

1965, sob o n o 20.346.
Ponto id o 1-do total de 10-pontos anreeettados.

1 . Ni eme

liMlna móvel caracterizada piM 4onter uma lemina
fixa e
riIma ulterior límins novel, as quais laminas ao juntamente .sprofmndada

tald terreno: meios para diaasolver os torres antes 'do
41414

le

vantamento;-..

Para efetuar-o:lvtamento-da llaina-movel p m ralaçãoce lemina fixe

Para 'tatuar o levantamento da terra;lmeiPs para atuar a nt omáticamentere t1e l1aa00 latterml . da lorminamovelxo fim do sou movimento
de beanta
. Notalo:da•-terrapatima i meZa=atuarmedtesatittanculta
.:41 inclinação da timina
Manal -ao ffmcdX01mau mov imento , delevantasento p
araefetusr.a &encargo da
'111gena pateada lettatalmente , e zll - =Ia .rtrabtlhada. '

'Plinto aro 1 ake ideal 44. _•/ pertos 5apreermataed8.

TEIMO

No 180.220 se 7,de„.~:o de 1966

Requerente: CATERPILLIR TRACTOR CO. Privilegio de Invenção •'"ESCORANNNTOnlIGCINAL _E:140NUCEM.DE URINÁ DE
iBULLbotEP
'4ETVIWIDNAChn

1 - Montagem de táminas de "bulldozer".caracterizada pelo fato de .
intlUir dois braços empurradores Presosaos lados opostos de um trator.
e-que se estendem à frente, uma •ialna ,00nettada sextremidades dianteiras de ditos braços, umaeescora-de inclina4o . que• oeeestende entre-o
tópode cada:bnaçoA.:aparte ; trasetra'da.látaina, o . escoras diagonais que se'estendem para dentro aeparttro lado interno 'de braço:P
nectadas'eentra1mente uma com

s

-C,12

oltra,.compreendendo cada uma de ditas-

eScoras diagbnats-:va. P'r!.tttro-tiramtas -pivotado aon'Praçoa,a ebbstanel
aiMente eeteaUadO'pàswie1U , à fatna, ,le .um .Segi2ndo tirante fl ptvotado eo
brarptimiritneSelne'dopriMelro tietintee . conergiddo . para a frente pararea4igár,kac2~Cro ..taaretzs',eá-Werre'pentralmantb.e.líâins.'

Maio do 1971 2355'

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

r n-ea-:16,.. a

Reivindica-se • prioridade do correspondente pedido depositada na ft
partiqào de P atentes dos Estados Unidos da America, em 2 de agiste de

imamiti gWitritallaa4104 Ga "'ia* a nom daain
Áensaoceo da linha:coa • ~acto de eane durante o oarilmige de oobooe.

1265, sob o no 476,359. t

P onto n o 1 do total de g pontos apresentados.!

•

aio do cano, para reciprocar a ~eco

e loaloonto, a derna$R6dil) reivindica a réforidado da cooragpailhinMa
0.114o depositado na bepartich de ? atontai, ans lotado. lbasdoa 4 41 amw4t
Oe do Norte, es 15 de junho& 1565, sob Oe • 464.048e

~to n o 1 de total de 7 pontos aPitsontialots,

TERMO N o 180.212 de 6 de junho de 1966
Requerente. EDUARDO-ORIA FELIO e ANDRE RICARDO LOPES TEIXEIRA -WANABARI
.
Privilegio de Invenção "NOVO TIPO DE PERSIANA PARA JANELAS DO DIVISUES
INTERNAS"
REIVINDICACORS

NOvo tipo de persiana para janelas ou divisões internas","car'al
torizada por dispor de palhetas em forma de V, invertido, podendo cada.
palheta ser removida, bem assim por dispor da calhas onde se situam to.

JrIBMO Ri 180.385 de 14 de junho de 1966i

dos os elementowde . transmissão e comando; facilitando o perfeito funcj

Requerente. FORTUNATO TOZO./SÃO

obamento da persiana,

Privil.dgio de Invenção: NOVO TIPO DE BRINQUEDO LANÇA -PLEXA..j

-I
Ponto n 5 1 do total de 2 . pont o s apresentados.'

. • -"s

Reivindicaciee./

Nvo tipo de brinquedo lança -flora, caracterizado
por se fornor-de um traveeein (1) com cabo (2), naquele se prendam.
-do na parte dianteira o arco (1) e, na parte traseira, a corda (.4)1
que propulsiona a flama (5) &traves do cano de mira (6), quando sol'
tado o gatilho (7) que a prende, quando tensa.
Ponto 4 0. 1 do tatal do 3 pontoe apreeentadoe./

4

CARMO IP 180.366 de 114 de . 1tinao de 1960
RequarintarACP INDUSTRIES INC - S.U.A.

118140 Ri 1e0.398 do IA de junho de 1960
Requerente. mo LIMITADA dçoimakAmdcous a AL/MENTICIAS-SIO Pina

PrIvilígio de Invenção "MECANISMO PARA OPERAR ORA BOMBA DE CONBUSIIVEL
• BRAÇO ACIONADO POR CAMS PARA O NEstee
flEIVINDICACOES

Pravaligio de Invenção "NOVA POLVILHADEIRA APERFEIÇOADA MOTORIZADA'
I

1 - %atolem° para operar uma bomba de embustice'' ' sendo esta dia

1

na engatada aparentemente com-um excentrico rotativo. provido de uma ou.
partici. de contaoto, caracterizado pelo fato do. compreendera Ia aloja.
mentol uma alavanca montada articuladamente no referido alojamento e
do Una parte projetada para fora, da referida alavanca, MI ffilpftffopil.
• 4
de contacto de eine; uma placa de desgasta conectada aparentemente . .. rn

ferida alavanca, para engatar a superficie de contacto do sane, incluia
do a referida placa de desgaste uma ouportfel. Superior formada d. modo
• definir um contacto de linha com a superfície de caem; una superffole
Interior ao1ocado suportadamente na referida parto nOAMPaa 45 al‘vancis.

E
Bra.~0.-J
Sova" polvilhadeira aperfeiçoada motorlaada, na qual o material

sor polvilhado 4 passado de um recipiente. cilindricn rotativos parr•

roma cínara fixa de polvilhameeto na qual o dito material e polvilhe('
OU aspergido exier ‘brmente amravís de uma dado abertura de salda. peX
%Ia* de una ventoinha, caracterizada pelo rata da dita ventoinha sor.
tooplada os

Mi

tomada de . ferça de um veículo trator ou semelhante, a

partir de cujo eixo, e atreve, de uma embreagem,una correta aciona to

volante que aciona .1,..k7 sua vez ae eixo coaxial fixado ao mesmo e provy.
da, a ado tada 49 reato/ente SOtativ o e de um arranjo interior rotativo ,

DIÁRIO GPIN,f4. (1531,N 111)
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Maio cie '1971

Moz . :159/69 alt 22 às junho de 1965 t 676/66 em 9 de reVareiro dO

.

provido de modo a impelir o dito material paro a

4966./

ciaaia dã

Ponto no 1 do total de 12 ponto á abresentados./

to em propouSes varfavels à vontade do operador.

Fig.

aonto n 2 1 do total de 6 pontos apresentados

e

11 -

13

MINO A l

:. :0.393 de 14 de junho de 1966

Requerenta: ALBA WANDA MARTINT - $IO FAULC

C

Priallágio de Invenção "NOVO DISPOSITIVO ADAPTÁVEL EM rOuãO PAtu FOttre,C1
TSHVO N e 180.474 de 16 de junho de 1966./
MENTO DE ÁGUA"
Requerente: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A./SÃO PAULO./

KRIVINDICAOES

Paivilégio de Invenção: CONJUNTO DE PECAS ADICIONAIS PARA VESTIMEN.

1 - Novo dispositivo adaptável em fogão para fornecimento de água,

TA DE BODiEdA- ESPECIAL./

caracterizado pelo fato de se constituir de um circuito ou instalação -

Reivindicações./

hidráulica ciipaz de proporcionar a tomada de água. no. prOprio ;ogg

1 - Conjunto de peças adicionais para vestimenta de bo

Ponto n 2 1 do teaal de 10 pontos apresentados

neca eapecial, caracterizado pelo fato de ser constituiria de um voa
tido de xadrez de algodão em preto e branco, com casaco vermelho
debruado de branco, inclusive nos punhos e gola, com mangas compri.
das e capim preso ao referido.casaco e cordão de seda branco pres00
à -gola do casaco para fechá-la com um laço. e finalmente , um par de
sapatos brancos e um cabide de matéria plástica.
tonto n g I do total de 2 pontos apresentados./

o

.N`

.

TERMO N2 180.501 de 17 de junho de 1966./
(Requerente: INTER-TAYLOR A.G./SUIÇA
ã'rivilég io de Invenção: UNHA ARTIFICIAL PREFABRICAuA.a
ateivindicações./

1 - Unha artificial prefabricada . para os dedos da Mão e/
ao pi duma massa sintética endurecida a ser empregada conjuntamente

.

OOm uma massa aintética endurecivel, altamente viscosa, conservavel
O urna laca de base contendo um peróxido na elaboração de unhas ar Cificials para os dedos da mão e do pé, caracterizada por ficar ar-

queado maie fortemente o corpo de unha prefabricado que a unha na -

TERMO No 180.516 de 17 do junho de 1966

tUral e por conter um catalisador de poliperização, sendo o agauti-

Requerente: PULLMAX AKTIEBOLAG - SUÉCIA

Cante de sOatem e fixação do corpo de unha artificial prefabricado/

Privilégio de Invenção "MEIOS PARA

C massa sintética altamente viscosa. conservavel,-polimerizavel pego

NAS E

oatalioador./

11B

MÁQUINAS cisAmpg

SEMELHANTES
REIVINDICACCE4

*requerente reivindica a pvtoridade doe correspondentes

~5.2.

oulaaá MAQUINAS

GUIAR O PUNQX0 NAS

-.Arranjo paro guiar o punção nas máquinas cisalhadoras 0 AomelhAp

a Remartil a-fl de £atcnteo ae Dinaaarca,sob
dunattaApe p

toa, azo quais o punção esta colocado num suporte de ferramenta dotadon
do covimentoa alternados e corre guiado dentro de uma poça prendedora e
eu suporte, caracterizado pelo tato de que a peça pread0Ore egt.6 qie
1

I.V7rt!Pl.

Trça-feia 18

ticaMente ligada a0 suporte da ferramenta, sendO por este sustentada dê
tal ~seira que quando e suporte da ferramenta Á lavado em direção à MD
triz, a peça prendedora comprime primoiro . apaça e ser trabalhada, prendendo-a flreammante entro ela e a matriz, e depois,. com a continuação d'
movimento do suporte da ferramenta, o punção é :obrigado a correr ahntro
da peça prendedora em direção è matriz, no momento de executar o corte,

geado assim guiado pela peça prandedor,
A requerente reivindida a prioridade do correspondente pedido dopo,
catado na Repartição de Patentes na Suécia em 17 de junho de al,96 r _ sab
o n* 800/65.
• Ponto n o 1 do total de 3 pomos apresençadOs.

mais baixa do que a dita primolre temperatura; Celoo, aispostoa ima - !
das ditas cassaras, para arrefecer o ar; e maios para circular o ar om'dircçâo as ditas camares, para que o mesmo refrigero assua câmaraa, ata;
nelas estabelecer as ..mpere ,-,ura 'a azA, lona .n e:, cuim meios circulaté21

meio para coaduna.) o ar sob contato do termo-conveCção com o aludido saio refrigarador, a fim de crrefoc r ,o ar circuladO, At&
2S incluem UM

uma temperatura, no mínimo tio Jaixa quanto o dita nogundn temperaturasendo o maio circulatnriJ dispa..to para fazer c. ?. que o ar, que 'e atroa
lado na direção da primeira càmara, seja provaniente da aogunda câmaraantes de ser conduzido ao meio arrefecedor do ar, mediante o que a re
frigeração da dita primeira cámara será substancialmente efetuada

meio do ar

FIG.1

Ma`u) de 1971 2357

(qpr?.3r.). iti)

36 pcv

arrefecido, proveniente da dita segunda camara antes da sua-

entrega a primeira casara.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Reparti4o de Patentes dos Estados Unidos da Luética do g orte, ,em 25 de agasto de 1965 . , sob o n g 482.478
Ponto n g 1 do total de 10 pontos apresentados:.
1Stel0 N O

1d0.866 , de 30 ao junho de lgée

Requerente: WEETINGROUSE ELECTRIC CORPORATION.

p !

Privilégio de Invenção; "UM SISTEMA óTico SUPERFICIAU
WlEIVINDICACOES

•

1,

,,Q

k .1,\

.

s•
s ‘

n• . \ • \

•

.

1 - Um sistema ético superficial montado em um 810,1600nwo 2,..perrj,

.

W:

ciai, caracterizado por ter um telim substancialmente chato e formado em dito

tapo chato pelo menos uma abertura, compreendendodito sistema ético uma toa
to de luz colocada em dito alojamento oposto a,dite-abertura, uma lente r1
transmissora de luz montada em dita ou cada abertura, tendo dita ou cada loa
te transmissora de luz respectivamente uma face de entrada de luz provida de
uma curvatura hiperbOlica e colocada em lado °poeto a dita fonte de luz dó /
forma (Pie os raios de luz divergentes do dita Soe° de luz que atingem dita/
Ou cada lente trina:duma da luz sejam refratadas em cada ou dita face deses

. '
i

:

I

,

.

/..5--;..

i

le-1-t:

23
i

zrada raios substancialmente paralelos e, com relação 1 extensão de dito alg
jamento superficial, inclinados através do dita Cm cada lente transmissora /

de luz, o-uma face de salda de luz chata inclinada com relação è direção de
Oitos raios paralelos inclinados de forma que dlios raios de luz paralelos /
Inclinados sejam refratados a dita ou cada face de safda de luz em um veire/
ie luz que é substancialmente paralelo ao Visse chato de dito alojamento supej
flelal,
Reivindica-se aprioridade do correspondente pedido depositado
nog Estados Unidos da América em la de julho de 1965-Sob n o 472951a'
Ponto ne 1 do total de 6 Po nt oe eirss'entulgs.

I

h
, It;
n I 2,

;

a
J0

1

,,ár,-,-Tr,,. -..,
ILE:1, ! :„..,.1.1_,,.___, ,
•

YEKMU N O Ib0.d97 'ia 1

3g !

4

go

de julho de 1966

Requerente: COMISSARIAT 1 L'ENEROIE ATOMIQUE =.= FRAnÇA

Privilégio de Invenção: "RAGNIUMITRO trE RESSONÂNCIAS KAGNET1CAS"
REIVINDICAÇOES

?UNO N 2 180.533 de 20 de junho de 1966
Requerentes WRIRLPOOI C0RP0RATI0N-34.i .
PtIv1legio do Invenção "APARELHO REFRIGERADOR

4

REIVINN.CAC0R4

1. eparelno'refeigerador,mracterizaarp eer

nospraenderttoloa'que

definem uma primeira ciíraara, a Mir refrigerada até que -seja
da na mesma uma primeira temperatura; meios', definindo uma segunda caska

tay a 82r settlgarala atí que nela lajMas_tabolacIdE UMe temperatura, a

1 - Magnetémetro,le ressonénciaa magnéticas que realiza a empam.
sacão, não sOmente, do "efeito giroscópico" produzido pela rotação do avião/
ou outro corpo em movimento portador do magnetémetro, mas também do campo /
magnético "permanente" produzido pelas magnetizações p ermanentes e palas cor
rentes que alimentam os equipamentos de bordo 09 um avff,z, compreendendo este magnetémetro, duas sondas que compartam, cada uma delas, uma espécie de /
Partfculas subatómicas de momentos magn6tic0 e cinético hão nulos, tendo estas duas espécies de partículas relaçães giromagnéticas dife;entes„meios am
tos para excitar e detectar a ressonáncia-magnética-ddetas . espécies.de Parti
cuias, meios de medida das duas frequencies de , ressonâneDa ' magnética destas/
duas espécies de partículas e meios pana medir .a diferença algébrica das 1
auas,frequáncias de ressonância magnética, e aendo . caractorizado pelo tato /
le duas sondas estarem dispostas em duas posição:Is tala que e* tenha senalvek
sente o mermo valor nestas duas pos:,3es pan%, 0-produto 2ç intensidade, numa
posição, do campo magnético parasita permanente através da relação giromagní
tica das partículas da sonda que é colocada nesta posição.

amuo oPicW"-~K oa
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naco st lsimi doP de 'adote 0: /966./
_ .
.

Reivindlea.se e praoridado do eorriepondenSa peeitseepeettien

hitaçê em . de fevereiro de 1966 e0b a o

kLia.

Mais§ de 1971

aluluereAte e A IRUMERITED ZRÁSITe2IRA S/A. PÁS!

•

Esnintlhs

nucas./ SIO não.

entoo meato 4OrelemlOadm•
....••••••••

Privil48io do inventes AUSPBTÇOAMENTO ER APAREMOS ESPREREDORRS ét.
PADA FRUTAS, MUNIS I ouríos PRODUTOS AIIRENTICIOS suscurvm DE
ESMAOAMERTO,/,(

peivindicacRes./
!• Aperfeiçoamento em aparelhos uspremedores para fru

Jr
X

sesumee e outros produtos alimentioioe suecetiveis de esmaga •
mento, caracterizado, em eseancia, por um ndeleo alongado, de for

L

mato anloo, com aletae helicoidais, de'pa g e0 paulatinamente ~reg
SIDMO . NF 181.769 de 2 de agasto de.1966./

mente, o qual nucleo, acionado manual, mecânica ou elétricamente eg

'21equerente3 bOBEN JOIAS LTDA./ESTAMO DA GUASADARAor

~do se proporpSee do aparelho, se movimenta rotativamente , sob a

0,1011égio de Invencãof APERFEIÇOAMENTOS NA ESTRUTURA Ni (707a4
,Reivindicacaeed
1 • A perfeiçoamenioe na estrutura de jdiae, compreendia

presido de uma mola poeicionadora, no interior de um corpo perfura*'
do, também oanico . e coaxial com dito Wolee, corpo perfurado ?fite t

Fe a conetrtçío separadamemie de elementos pluralisadoe de órnamss•

fiação e elementos singulares de suetentaçao sendo eetee area de a •
edis braceletes ou pulseiras, garras ou pinos de brincos, placam do

ainda, disposto em sua extremidade de menor diametro con um bocal d
-

falda por onde se dd a expula° do bagaço reeultante do mencionado/
.--,'mento verificado no interior do aparilhod
Ponto ne 1

de total do R pontos,anyeeentedoe.i

kroobes e outros, oaracterizadoe'por serem os elementos de ormaitop • eaçRc engaetadoe em uma lamina, que se prolonga por uma dobra fio •
•vel e •ldetica, tendo na mia extremidade - um ramo dobrado vert104
mnte e tendo inferiormente uma projeção./

gi

Ponto no 1 do total de 4 pontos apreeettadOed

r

„memin,

.....~44gnmik ,
inewanau~„

-~uxoz~wigr;r'/*
rWW---4

áll

eggaa-me ia2,025 de 10 de agéeto de 190b./
Requerente, MATTE1, INC./E.U.A./

wERMO NO 180.888 de 30 de junho de 1056
Requerentes PAULO DOS SANTOS CARVALHO = CUANAAARA.
vrivilégio de Invenção; "MÁQUINA DE CINTAR CÉDULAS
hoNEIARIA$0
, •
REIV_INDICAÇOES
1 - Máquina de cintar , cédulas nonetariae, caracterizada Por se /
constituir de uma caixa retangular, tendo na parte superior ume base com uma
cavidade retangular no centro, e tendo na parte interna ume cursor reta lar
eue 86 desloca no sentido vertical, impuleionado pelo ressalto
do ezeintrico
que é de reana evaloidal e que é impulsionado por uma alavanca ra*.neula p a,
•empreseão

Ponto n o

1

1

do total de 4 p ontos apresentado

Privilégio

de Invenção! . APAREIRO

ANIMADOR USADO EM COMMACÃO COM /

UM BONECO DE BRINQUEDO./
•

. fteivindicacéee./

' 1 - Aparelho animador usado em combinação com um boneco/
de orinquedo tendo um :torno e uma cabeça incluindo una face plástica flexível tendo eimula0c0 de pordee danaria, sobrancelhas, olhoe e boa, cuja porção de boca inclui um letbio superior e um

inf!

ror, oe quais se unem de forma que a dita bóca incluaum par de po„3
çàea de canto definindo a largura da ~ema, caracterizado por um /
primeiro dispositivo de contréle da boca ligado operativamente 84
dite ldbie inferior • incluindo uma porção de contato com o

mesmo í

Idbio inferior é fazendo contato com o mesmo, a dita porção de com,
tato com o lábio inferior incluindo disposiçães que fazem contata /
apenas com uma porção intermediária do dito ldbio inferior entre e
espaçada das ditas. porção de canto; um segundo diapositivo de contraia da boca ligado a apenas aa ditae porção° de canto, ice, se,gux.
dó diapositivo de. ConirOle da boca 2nc/uindo dispoeiçães eepaçadaa/
ria Predeterminação um posiçãode cada dita porção de canto; e um /
dispositivo atuador ligado a pelo menos um doe ditoe diapositivo* /
de controSle de boca para comunicar um • movimento , re/ativo entre o,
ditoe primeiro e segundo diapositivo de contrais da boca, cujo diapositivo de attnção inclui diepodições fazendo mover o dito 618.1iill
potitivo

de eentr&le da bOca de tal terei que a dita meio

ietfr •

"--"
;

LÇJLCLI(

a BI);

de 1971,

259,
...........—

medidria do dito ldbio inferior move-se com relaçãO às 4tae_por - .

çáo reeentorzda-portadora.e.-uma senão transmissora, de portadora açule

Nj5

çães de canto entre urna potição de -riso na quaí a Mesma porção liv.,r).
• T
tergledidria do lábio inferior situa-se abaixo das ditas porçoee de

priadwpara, operar- a uma frequentis predeterminada; uma , plbralidade /
de unidades de derivação de linha ligadas com a dita linha da transmia

canto, e uma posiçâO de tristeza na qual a posição, intermedidria re

são num-local afastado do dito termlnal.de estação central,, cada dita

sulta entre g acima das ditas porçães de canto.!
3:

;.1:5:;";..

t requerente reivindica a prioridade do correspondente

7:

1.,

pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
4% 4-7
„
5•
Amdrica, em 22 de abril de 1966, s'Ob 112-544.4:2C).1
Ponto n2 1 do total do 19 pontos apresentador

Unidade de derivação de linha in&Jil .ado uma secção receptJrwoperavel/
a mesma frequencia que uma secção tronszissore=de uma da g-dltaa unidades de canal. e. urna secção transmissrea,operevel mesma freguenela qz
uma secção receptora,numz..das.ditawunidades , de canal; •'dispositivos
em ',abas as Jitas secçOes receptora e transmissor de cada dita unidade
de derivação dó linha: para. alustaramtbmatIceranttf o nível de saída de
seu transmissor emrrespesta,ao nível decent
entrada de sinal para seu reta
tor de forma que todos.cwstnalivdatadas , air ditar unidades de der1Vp-

4ão de linha numa linhwde . tranamitaiWcheramtno terminal de estação /
Central no mesmo'nivel,
-•

:

•

delvindica-se,prlorittadekdb-cc.rrespondente.podno)

tadó na RepartiçãO de patentes dos EStados Unidos da America do Nerte,

rumo NO 182.184 de IT”det agasto-det196

•z 29 de setembro de 1965, sob nO 4p1.1045

Requerentes KELVINATOR,

Ponto .410 1 d. 34,peatosk wprosentadoa

Privilegio de invençãOi'u'EdkEKTã'.10(idãOPORTiãáSTI'd0
SOREI0 ,.MOTOWIEM IGERIGERADOREg

n

REIVINDICAÇO4
•

1 - Elementos para suporte elastiCo ae coaPressores
motor em refrigeradores, a fim, ~isolar as.fOree'rde
tos 41 sua, operaçãOi.caractetizadbs pelo fato de CompreentlereZã uma; /p luralidadz~, zolawdet, comprensio dotadasf,dai,elasticidadwarlaLa,la:tirai; zelos destinados a receber e dispor 419-referidas . molas num alL
nhamento axialmente paralelo como eixo".de manivela da unidade compre

"

eora a motor por elas suportadas; lnciOindo cada uma das referldw/

11111:1
-

cI

4

molas- espirala enroladaivhedicoldalmentavez;umaextremidadeadredS'.
.
•sPaeldte praparelonadaelntorthediarlámente as-SU-~extresfidades'.:',
éotto'no 1 ;. 04: pontos-aprotóntadó3- :'
TIMO N e 139.055 de 15 de aalo de IN
Requerentes ROEM & MAS comPANT
121.0U4
Priviligio de lavencio; PROCESSO PARA PRZPARAR NONO-ESTERES DE ICIDCO

px-CARBOX;LICOS,INSIJURADOS DE N. (EIDROXI .
ALC0IL-CEJM-ILCOIL-1,3-CICLO-DIAZOLIDINL2 O.
liAs E PARÁ MENINA POLIKRROS DE ADICIO DOE
. MONOS

IFIVINDIÇACD841,

4t tWa'
TERMO fi g

,•

-

earkaztliemi ineaturador to E-(Wmaximalat411). ou,Rtá(-hidTorNalMOT1

182.334 de MA* ageato de .49044:

Requerente: SUPERIOR CONTINENTAL CORPORATION
Privilegio de laveaght • 8ISTRUNUTRogIca 01. OONÚMICAÇON, °
_ 111112112~

1 • Processo parwproperar mono.watorea der aOidOs dá,

I

4.. direi-Aia Igetrdnio dwoomadioag8W4i,'Oaraoteritade por
Oompraoader em conjunto, má Dermimai'direatiaA0 mostrai ugh Iltdia'df •
Oranamisato de . dolte eondutorowligada ,deave 045:esteadandWdwditoter.
Laal dwestaçá8 cetra;- . ma- de uaidad10 de Calma de pog

Iagozo_iutlálo_boggeigitidooklámOok- godo

.ori. alooll) 1,3. ololo.diazolIdin 2.-maw.-earaobartaadb : por Da.
ler reagir, mia ~matara *atra' 40 4, 200 DC, • ama aorventwitorte
anhtdrido de
íolde 411-ceurbod1ico umpatuntio , q. pior oor o É.eido malsim% oloro.aalelgo. num:d.cm.
oltraoonloo.,00m um alce.
01 da anelai
a
MON.4.4xmliarie/ Nimo
C/
o

(I?
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

eiaQQ1i 1 me radial acalora tende E a 8 Atolo@ de carbono, dos l"
Inale pelo menos dois ficam ela cadeia entre betero.jiompaj
adjacentes (0,01 S)

Maio de 4971

e de se orientar bistsielleinie o preformado, ligado transeertalmemte,'
ate a exteneet'de,. pelo menois 100% de alongamento es aumente) de iree,
lendo a' ditacostura carecterizeda por sua homogeneidade, orientaçâo b$
axial 8 aus;ncla das superfícies originais da p elícula entre as dites
'telhas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedia, et
poeltado' ne Repartiçâo de Patentes dos Estados Unidos da Americ.a, eM
de maio de 1961, sob nos. 112.183, 112.430 e 1114.037, respectivazames.
Ponto.nc 1 do total de 10 pontos apresentados.

.40

90 í um radical alcolleno tendo E ou 3 hos°, de carbono
dos quais pdio mánOe dois ficam em e get& *Ware betero-ita
mos adjacentes,

a 4 um inteiro tendo um valor de 1 a 10,..
ot um radical alcoileno tendo 2 ou 3 átomoe de carbono

• separar da instara o mono-estar resultante.
Reivindica-se'prioridade do correspondente pedido, do
,positado na Repartição do patentes dos estados Unidos da áadrica do
Morte, em 25 do maio do 1961 4 sob o minero 112.507.
Ponto n a 1 do 13 pontós apresentados.

tbm M D 1E5.346 de 29 de dezembro de 1960
Requerentes COMPAOMIE DE 8AINT-00BAIN - FRANÇA
Privilegio do Invenção "DISPOSITIVO MISTURADOS DE FLUIDOS EM PROPORÇUES
VARIÁVEIS'
REVINDICACOEfl

de duas correntes de fluídOa
em kroporçOes variáveis, que compreende, na junção dos dois condutos
do fluidos &Misturar, una esclusa que está p revista sobre um dos condutos • cuja vavula, quando levanta, ténia com seu assento duas fendas
1 • Um dispositivo para a mistura

laterais pelas quais o fluído sal no outro conduto o passa ao longo de.)sua pifede, seguindo direção, transverdais ao sentido de escorrimento.
de fluído no referiuo cond .âto, entre dois flasdfavas colocados nesta -

IMMO ift 135.903 de 24 de Zaneiro'de 1962'
Requerentes INDIISTRIA PAULISTA DE Nd Is DE AÇO S/A. .1110 PAULO
Privilegio de Imensa° "APERIPEIÇOAMSATOS EM ESTRUTURAS MITíLICAS PkRá els

parede de uma parte o de outra da válvula.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de
positado na Repartição te Patentes, da França, em 27 de fevereiro da
1960, sob o n a 819876.
Ulco ponto apresentado.

MIRAS"
ISIVINDICAC0E2

1 - OurEiçonNENTos Em ESTRUTURAS METÁLICAS PARA CADEIRAS', se&
tfpo tlibulare Com os p4s em farinite' "U" invertidos, caracterizada' pl

lo fato de superior e anteriormeilte serem unidos &traves de una pega
transversal horizontal, alem de um pequeno :contente ou espaçado,
da canto apoiando solidariamente Moldura quadrangular ~é o suporia de
perto estofada do assento.
'Ponto ne 1 dó total de h pontos apresentados.
---- -,d1111111111111111111111 n
11111ffileeillià
INNE1111111111
11111111111111
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• egeno Si . 139441 de 4, 4,,mals dé 1912
- oleou:tento ! MJ. GRUIS a co

rr:

•5r3ti34ogo;41. Inmanio 0Arsavsnaásos senveLléms roexcEpos.wwirm
Mkas DiVIMICIARISA,LIOADAIRAROVESSAIERNIEWARIALMENTLORIERTADA:E
• .11.011140 Ou mame RO MEMMEMM . . • •

•

•

• .

-

Inue~e

I ..11. ppasmasa'ae fabricação te 'um iperfeiçoatoenvoitorin_de
illeei ireineworealiente, blarlálments Orientada,' caractérisa

Is valo bit* Is.. da
uprpar duas Minas de ema poliolefina.linedr,

,

de .

fundirei asisesniao per calei pare Urnai umaMossura-f, and;tç• :s.
•
IMMO Gia-Prifierands da oetandime;nto plano, 4Om uma,mbertty, de
lese ma pérOWResessabera,11 65
tiaesverselmente o

f

r:-:

• -
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leamo

bko.b64 de 194.

junho
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(Seco III1

.1Vt.aio de 1971 2361'

da 196

RZOD,
impoguentee Tal NR4R1 CcoapORATION
Ratimeglígio da InV4)n4ot o PROCZNO PARA PADR1,400 De Titierreo WORM
.PUKOIDA COR SENHOS WDZIPLOOladagS a
Procoaso para fazer pleetico fundido luatraso

OURO N o 146.916 de 13 do f•Verall.0 dl 1053
Requerente: PRILCO CORPORATION . ZE.UO.
OS 21( MMUERW
Privilegio de invenção; * PROCECO PARA
YOTOwes4TRICO IMUNDO PRQUÁRIM
L ÁPRbKINADAMENTZ •

mutindo ores variadas integrais com o dibb pléstioo, caracterizado pm
Ao fato que se campa. do uma multiplicidade de camadas de placas pequeame transmitindo luz e produzindo efeito de madreperola, coa . superficho
liou o de espessura uniforme, de modo que sio produzidas córes poro fia
nImomo de interfere:laia etica polo reflexo e a transmissão da luz pelas
ditas placas pe q uenas, contendo cada una das camadas adjacentes placas/.
pequenas, que tem uma amplitude diferente de espessuras o sendo por
te motivo capazes de produzir ceras diferentes.
Reivindica-se prioridade do correspondente ap.
dido, depositado naRepartiçâo de patentes dos is stados Unidos da América em 19 de junho de 1961, sob .n a 117.824.
Ponto n a 1 de 4 p onto0 aPfezentado.
DERRO Ne 140.326 do 25 de junho de 1962
Requerentes IMPERIAL CHBMICAL INDUSTRIES LIMITII,DP, - INGLATERRA

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOADAS COMPOSIÇOES PLÁSTICAS, I DA= DZ
CLORETO Dg POLIVINILA sem CLORADOS"
REIVINDICACON§

•
1 . Aperfeiçoadas composiçaes plásticas nese de cloreto do poli
•
p6s-c1orado, caracterizadas por compreenderem 100 partes, em piso
Is cloreto'de polivinila pós-clorado, contendo 60 a 70% em peso, de cloro, de O a 300% de. cloreto de polivinila e, como único plastificante, de
(0 a 100 partes de ta plastificante de hidrocarboneto clorado, como aqui
entoa definido, por 100 partes de cloreto de p°11vinila p6s-.1orado junto co m o cloreto da polivinila.
A regyarente reivindica a prioridade do' correspondente pedido de poeitado aa Repartição do P atentes da Inglaterra em 26 de junho de 1961
sob U g 22995 e 1) de janeiro de 1962, sob n a 1057.
Ponto n o 1 do total de 7 pontos apresentados.
IMMO No 142.025 de 10 de agasto do 1962
Requerente; J. R. GZIGY 4/A.
sufçà
Privilifffia n do invenção: " PROCISSO DE TINGIR 41411A1 De POIIAXIDA *
nnirlmnincalla

1 . Processo da tingir fibras de poliamida Per INPM
nação das mesmas com soluçaes aquosas, eventual/ente espessadas, de
:orantee Ácidos de lã a temperaturas que se acham abaixo da tampara.
\
:lia de fixação destes corantes, e aprOntação do artigo, impregnado e
iventualoante secado, por vaporlzação e/ou passagem num banho ícid0
guante, caracterizado pelo tato de que . o ban" oh de Impregnação contem;
:omo transmissores de carente, produtos hidrcsso16Veis de condensa.
çâo de 1 equivalente de acidas graxas com 8 até 14 atamos de carbono
ou de misturas de tale ácidos rraxos com 1 ati 3 equivalentes sabre
pollamida; bem como, eventualmente, dispersantea anionativos não
espumantes, da classe dos ecidoa sulfanicoa ; graníticos ou seus sais'
hidrossolívels.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,de.
sa g itado na Repartição de p atentes da Suíça, OU 11 de aviste . de
1961. • o, no 9 428/61.
Ponto n o 1 de 9 pontos apresentados.

é
REIVINDICACORZ

1 - Um processo para fabricaglo de un aparNthe Dotaw.i
aletria° incluindo pequenas lentes aprOximadamente estirloaa, cara&
terizado por incluir: a provisão de um suporte metálico da lente /;
com uma abertura para a lente; a conservação do eixo da dita abar. \
tora verticalmente enquanto o suporte 4 girado em tOrno do sou ai..
4
go suportando ao mesmo tempo na dita abertura, e concentricamente
com relação à mesma, uma parte Inferior de uma gota de vidro ligai.]
do; e, a seguir, aplicando o calor de uma chama Is porçaes auperfL.
ciais superiores estreitamente limitadas da mesma gota sob rotação/(
enquanto que o calor das outras porções superficiais da dita gota
1
4 dissipado, com um equilíbrio tal de aplicação de calor e de dista,
paçâo de calor a gora rotativa é levada a solidificar-se enquanto : i
.,
do,
parcialmente afunda-se gravitacionalmente através da abertura
suporte rotativo, a dita gota adquiridno forma aprOximadamddaminte/i
1
esférica por fOrça das tensões superficiais do vidro liquido,
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,dU
positado na Repartição de patentes dos Estados 'Unidos da América do,
..;
Norte. em 22 de junho de 1962, ao): n o 204395 ./
conto nO 1 de 9 pontos apresentados.
P70.1.

•

/•1

clamo Na 147.412 de 8 co março Ao 3.963

Requerentes SOL RO/TMAN • RIO PAULO
Privilégio de invenção: • 11010 JOGO DE P4CUOQU13 PARA VilfalIOW
ZWGERAL •
t.
'fflaMPLÇA2952
1 .N8yo

jigo de para-choqiii-Para.VeionlOaem,goralls
•.. .,•
.

caracterizado P or comPreonder inielulmente um para.choquesCjant441/0
formado por um arco . horlzomial, acompanhado apraximadamemto,a.onryat
tura da parta frontal do veículo, e disposto ia ;611 /legram04"/
superior ao dos farei* dianteirosdo mese% arco isto que mingue /1
extremamente ; segundo trechos verticais, dobrados para baixo, d flumol
ulf,
dos por - sOlda ou similar ao pra-choquei diantairo.osnaldo yoiod
e interligando os referidos para-choques_mavo. ...Roca, mondo prorfie
tos dois raros centrais o . sioétricos,.de preforencia recurvados acme.
pendo um detalhe da . configuração ; frOntal dO !chula, a gged!'0.40,
. quele por solda, e a. ente porje.Aadeiras asaremos, dite
..• • para.oboomm.
..•
nevo estando ligado tamben 1.parte frontal da estrutura (monoblocos )

c2362 Telrça,-felre, 18

• D.SMOO OFICIAL-

sPdíannaveasat á earrocarla f- pat dele ramos nettlieetale unaUnile
I
Reato noll de : 4 1704iiii r IPteadnitada&

-87e4;à1i5'

III

.:971
Reivindica-se prioridade do corresponden :p e pecado •

dapadtado na Repartia* de patentes- da Alemanha. em OZ de agasta,
an 19 64 34 n o et. 19 559 ile/40t.
...,...• :, ;,,, .:,:z„.;,.-:_„:::•, Ifentwa gkk ehr~etae itpriaentaifet.
''''SffiR1(6:'

fid ' '''i36:4Ãit

, :.8Pqrartiatei

6-. '2ji-duihi.=i.Wi96
NUNZI0.1-áiRORitliíitIA

-.. PavItieüt'-cick tii ci tá H iiiiiiiiiião 'Fiãii . .. iiiiiiú4kO' à RESINA21 CATI8N1..
"OIViNDICA.00E,In

•

1 . Processo .ara a regj3neraçâo de resinai -ohtienicas, em insta/
leas de tratateerito de água', -caricteritado par . 6empreender as fases de.
• :..sretar uma :resina- pare-utak:1-6ra catierica 'pelo mero* parcialmente esgota.
Ia,: contendo n::ítions , monoialentas e t.bivalaritee c'-ima solução contendo
na ácido Monobásico, de modo a regenerar as ditas resinas permutadoras.
2atiiinicas e forrar uma solução Conte -11db o ácido monobáaico salificadO;
. destilar a solução assim. formada..com um ealdo pdlibíaico de maior terça
e de menor-volatilidade: do que o dito ácida-monobáiico, de modo a roa
gir o.dito ácido polibásico e o dito ácidO monobesico salificado, liba:
tendo assim o.dita- ácido mono/14'010a pela fOrmação de um sal do dito ãc1
do polibkaica; recuperar :a dito ácido monobásicop a:reciclar este
mo para p subse quente..trataaanto de uma resina- permutado?* catai:ir/toa te
lo menos parcialmente: esgotada..
O. requererta = raivindica a prioridade do penado tia patente daposd
tado na Repartição de,Patentes da Itália sob n o 168.73/62 de 35 de Mai
de 1962.
. P9nt o O! I do total de U. pontos apresentados

•

1111180 24 .? 1147.830 de 18, de dezembro de 2.96a.
Requerente:

JOIO P. RODRIGUES MARIN .
Privilegio de invenção: • TRAVA DIRECIONAL

dIO POLO

AnVINDICAC(N38,

Trava dir e cional,caracterizada por constituir-sa
de um =Porte (1)' ~met, de- um furo (2) central, tendo duas rampas/
63')‘ tas aspdr.ar, d_meatrel: anta opostas um s trava (5) em forma de
time% coa duaereentriimotee. (6) laterais diamantraleente opostas ,
• tendo- date rasgo* (77 em , torne, de arcas de circunfarencia, diamen
trelmaettion~ candictrice* es. trava; um corpo (8), tubular, te chada- Ne ullea astromidtdet coa um. etsce, (9), tendo o. corpo cay crou
taikagi, 0,e) Ilmottneknelise opostos,. * posesuinda ainda o mesmo corpo,
d oto CM* (41. .1) tannevarneate . cancint.a-tcce a no- centro, do disca (9)
um furo (22) de forma tcoadecrushe ;e t e rnamente' da comanda; nimbam
te una mola (131. haeli¡ccd,da).cta preaaãot; o carpe (-a) Introduzido/

MIAMO Na 155.181 de 5 de demembra dm /94.5
Requerentes IMODIAL .75A8211158i - 820
PjAvii‘ghta da jarendar * allarleÇOANINTOIR nenrcauserne Mak

mecurjaa.

tto furo (2)
• do suporte (1) pelo leda op4sto is rampas (3), sendo a
trava (5) colocada no mesmo lado que as rampas, tendo 'sue rasgos /
(7) atravessados pelas paredes laterais do corpo (8), ficando a mola no interior do corpo, apoiada a uee, pino (14) alojada noa furos /
(11) e pressionando a trava (5) contra as rampas (3).
Ponto n o 1 do.? poisem apresentados.

1 - Aperfeiçoamentos em ferramenta& da heoalnegulleal

do tipo tendo uma garra que a* desloca acanalo na elas peameaditculas
ao p lano de trabalho da garra móvel, aanaaterlaedos Rala taste geia e
corpo da ?arro gante í conatituido per =a meg& 9ea g asitoda da 11~
sa0 .prefn rivelmento p oligonal, totalmente vaiada por lana Paaessone /
conantrica de igual *acção, possuindo nuea da g extremidades. maa Pra
jaça. lateral formando a. garra fixa da beca que finai& com a guerra
móvel dealocando-se esta parpendiculamente aquela, mediante 11941 haste as *seção poligonal dielizantemente alojada em dita paentia ao
lutarias do corpo da ferramenta.
Ponto ne 1. de a pontoe aPrielatatioi

F 16.1

T8280 N a 1119. .980. &a 19 da J,práhO. dea. 1.96:5
Iteelpeuertal. 8,T014888811, UNA, 4E7IB/10,41?/~2,
Pri..34,V4ist

ko vaNk: ,

P.111$,

1$ ]55.O datada ~ate& da 1961
~ai landin~ 181011~. 5 IMIGRA8 PUITIOAt

anckni0

hefflaszentaa,

AA.X1i1/81tr
aella
2:11/Uk

MV
Priaaldgict 4* Xremnoijor- °- 1,180288110 =CUIM. et CAPA01511 miniqk
coem ~mimea.

agalanem

•cearia coatetra:c, a prezimadeotente 0,05- ate
DO* dei t1.43.iiktre. caracterizem* nosteer em 0,(NO3- ate'
°VS: dag barítio- ethu dee ritta e/Ou pra-feral, ima:sia:e de magnésio.

weaffle, rdtalogie

PLISTICO REPCIaçgpo

~MOR

1

. 'Prateçieadicional em empacote st pereça samille
acidentas de trabalha,. tablete**. eta alátlea ratam" wootqkil.
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:(Seção .11

0

Maio de 1971 2363

peem
iiieüteee.
Pego contra acidantes de trabalho por moio de egoeaggo do ode ,au
Mala camada* do material do roforgo, lapreguaddiaol-rod1rOd
*is apiteeete

ias de coraet•Ifotioaa dilUrontoé, eueelalan uto do elasticidade dl"
,Serouta do que as empregadas na moldagem& Inicial do paépato corpo.
Prato ai 1-4e 5 pontos apresentados.

•

MINO NR 197.226 24, 28 de fevereiro o 19614
Requerentes N.V. P1üLIP o 8otiLmenramtK2s . HOLANDA
, ftiviligio de Invouçie "APERFEIÇOAMENTOS zx Ou RALATIVor1 ~ANUM.
'DD PROPULOO, ESPECIALEEREE "fama EM MO1i1PENTAÇIO DR riatous Ci.

iiagoaabacmr
- IOXVIDDICACte 4"
1 - Aparfeigoamontos em ou relativos mecanismos oe'propetsat •
•meeialmente aplicareis ao movi mentagao'de,polícolae oinierPngrificas
a* qual o eixo do propulsa° do reagi° uniforme aciona intermiténtomonto
atravía de uma cruz de Malta, um segundo .oixa, por meio do uma'Primoirà
componente rigidamente ligada ao eixopropnlsor e uma monda comipomonto
qui podo girar em troo de na eixo colocado 4ia poeigIo ormir: glea em ra
Isolo ao eixo de propnlatO, ficando ah duas componente/ de ocasião de a
• oa/mento ent,4 si atrevas de um mecanismo de fendas do armorio (elo

.1512H0 D e 157.343 de 5 de março de 196b
koquerente. HELIO MAOALHIES DE SOUZA . GUANABARA'
Prigligle, de Invençag 0 SINALW20 ELETRO MECINICO PARA RESERVATORIOS D8
PIQUID0p0
PEIVINDICACOES
1 â SINALEIRO RIEM° MECINICO PARA REmERVATCRIOS DE LIQUI008',
raotarisado pelo tato de poss•to uma caixa retangular, com uma tampa, •
ter preso em seu fundo na parte cxterna umeixb de sustentagio contendo.
braçadeiras duplas fixas ao mesmo em um dos braços e transpassando os .
outros tubos contendo bolas em uma das extremidades e arruelas na outra

Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentados.

tted-link meebanism), caracterizados pelo fato da segunda componente fl
ear em avoengo de acionamonto, atrevas de um;segondo mecanismo de tini .

014

001 PiC&X

das de °enodo, oca uma manivela que atua cooperagio oca a Orua de

FIG. 2

Ma
é regimento reivindica à prioridade do correspondente podido ft
Offiertado os RepartIgio de Patentes da Holanda *a 7 de março do 1963. •ob

20
16

O 289.946.
Ponto na 1 de total de 6 pontos apresentado..

nNr.8's

F1G.1
TREMO R g 158.475 de 16 de abril de 1964.
.

FIG1

2=0 si .157.902 de 25 de março. de 1964.
Regimentos Jogiingrilos:Nno - GUANABARA

Privilígio da Invencío "DISPOSIÇIO PARA d'UTILIZAÇEO DO GÁS DE nua"

70 mi meu DOMÉSTICOS"
PEIVINDICACOSe
1 . Disposiqao para a utilizavIO do g4, de carbureto em fogões gp
místicos, caracterizada porque compreende dotar ditos fogies, preferivol

mente em sua parte posterior, de um depOsitokie carbureto (carboneto de
ca1c/0), a modo de gaveta, comunicando-se em soa parto suporia com •
tubulação distribuidora do fogão, *travas de um filtro, o recebendo st.
prioreente a oxtremidade . afinada de um tobo l goo termina superiormente.
ao base de na pequeno reservattelo de agua 'provido drodianamonte do
UM registro para et:int:410 do fluido aquoso.
. Ponto GO 1 do total de 2 pontos o:emulados.

Requerentes MAMA° METALÚRGICA "WEMIDENTE LTDA. - SIO PAULO
Privil6gio de Invenciot "APERFEIÇOAMENTOS XX OU RELATIVOS A MiqUI n

NAS DE SOLDAR"
REIVINDICACO28

1 - Aparfeiçoamentor ri. ou ralAtivos a máquinas de saldo
caracterizados pelo fato de consistir na articulagio a una 'lavem
oa portadora da pedal, de trila diferentes comandos mecinioear todo*
álea compreendendo haat.s verticais dispostos em posiçiee altero*
tee ao longo da citada alavaaca ., sondo • baste mais prdzima
colacia da alavanca portadora superiormente de oatzutuzu solloitade,
por molas e portadora de contato eldtrico oonfrontan t e com outro
do miteuAt11,
mi, o oonjunto deles determinado feobamento ou abertura
• segunda baste superiormente on articula com braço* que prolovem-1
nI
a aproximagie ou afastamento doe autrodoe, enquanto 04 • lersolual
effirl •
eme presta paro afaetsr ou aproximar barro suporte da pega o

.nrçia - fet,....„ 13

WAR1.0 OF I CIAL (Secão

Maio de 19,71
--/..=EUMEME

TERMO NO 162.287 de 31 de mano de 1961)
)perada do eletrodo superlor-que atua tashor como batente confron
tNnta barra e batente diiiipoatoe em plano perpeneicular ao plane toe elstzudoe, anteriormente mencionados sento que a barre se apre.
'menta de posiçie lsgulíCel ro 5.diyo-de bucha ..^:Lidiíria com mmieo.
Que percorre guia fima é estrutura da máquina
Ponte ne 1 do total de 2 pontos apresuntados.

Requerente' IREI DA CUNHA GODO]; ó R10 GRANDE 110
Privilígio de Invénçio "'PROTETOR DE PARABRIRÀ PARA varamos AUTOMOTORES

EM.Calták9
ISMIQUalik
L • Protetor da pAaelbrisa para vaidákaa

alitelle
Hltalt4I

géra1,~
r aoté rlaado Por naltaDaPa wahmaranta, maitarida amai" cava fama to
paraàriaa, miata ft:ata par matada aamrtaa da barram:ha e Pcs éanW., dro
tipo "chupeta".
Ponto o° 1 do total de

3

pontos apresentados,

st.).

à
.;é4a

IMMO Ne 162.326 de 1 9 do setembro de 1964

ÇIG./

Requerentes ISRAEL NINING INDUSTRIES.- INSTITUTE POR RISS/heti ANO uma.

'um) Ns 160.8a6 de 13 de julho de 1964

1

Requerente: ?ADERIU ITALIANA KAGKETI MARLI - ITALIA
YrivilédUo de Invençao: "DISPOSITIVO PARA O 7UNCIONAMENTS TATERMITEM
7Z DAS LAMTMAS DO LIMPADOR DE PAPAPRISAS, ESPECIALMENTE PARA VEICULOB

ISEAR1

Privilégio do Invonoio "PROCESSO PARA A PRODUÇIO DE SOLUCIO AOUO3A DE Á
CIDO vos:1'6R1C°, SUBSTANCIALMENTE LIVRE DE FERRO"
REVINDICACOR§

AUTO?

REIVDICE
1 _ Diapositivo para funcionamento da 'Amima de um Limpador
' rue porabrissa, eo pecialmente pare veículos automóveis, caraoterlzadopor compreendei um comutador (eito para levar em uma doa sues posipOeis, a corrente diretamente ao limpador de gerabrisaal em outra pos1
pão, a um interruptor de retardamento interomloto noa cirouito elétrl
co que liga o limpador de parabisas ao comutador, paia o funcionam
to

PRINT

intermitente da 1@mina do limpador; e sind. em outra p oeiçio, par-

Interromper éste circuito elétrico.
Ponto n 9 1 do total de 9 pontoo apresentados.

41.711•1••••• n•

•••n••••

1 . . Processo para a producio de solução aquosa de écido fosfórico
substancialmente livre deferro, a p arur do um líquido aquoso contendo.ferro, cido clorídrico, icido (esférico e cloretos doe cations presentes na rocha fosfética, caracterizado por . compreendir a matula do rafe..
rido líquido coa na solvente escolhido entre o grupa que consisto de élcoola allaticos, estonai. e ésteres de limitada olisc/b1Ildedemétus oco •
agua,. o volume total de solvente usado sendo menor do que o valemo do ri
ferido líquido e a remoço da fração do mesmo ' liquido anriqueríde em . ferro.
Pinalaante a ciapositamte reivindica a prioridade do

ooreeepondenri

pedido dopositade na Rapartiçáo de Patentes de leraol em zo de tecereie
ro de 1964, sob o n e 20.834
Ponto nu 1 do total de 8 pontos apresentados,
TERMO NO 163.752 de 27 de outubro de 1964
Requerente: N. V. PHILIPS . GLOEILAmPENFABRIEKEN = = HoLANne
Privilégio de Iovencão: P LPHRFEIÇOAMENTO0 BM 00 RELATIVOS LaranDeS
CAS (111 LÂMPADAS DE DESCARGA DO TIPO PROVTDO OU MO/
DE CAPA 00 TERMIN4I0 De enTREMIDADE"

Fig

2

- aperfeiçoamentos em ou relativos a lisreactaa olotricas ou toapatas de ' descarga, do tipo provido cm dto de capa ou terminaçào de extreolta
de ccap), cujo bulbo contém uma ou mais nestes dotadas de uma porção formando um Plange, o seladas com o bulbo, cujos condutores apresentam partes loca
lixadas do lado de fora do bulbo da lâmpada ou tubo e selados cano ou mais/
bastos, constituindo os contentos alimentadores externos da lâmpada ou tubo,
caracterizados pelo fato do uma parte, de preferencia a ponta de pelo menoel
um dos condutores que servem de contactos externos de alimentaçâo, ser selem
do na lona de solapem entre a baste corres pondente e o bulbo da líaueda OR.&
tubo
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ciMis ~mo na

fluidOs tendo um lado de alta pressão e um lado de baixa pri-isão
circuito operativo fechado e um contra° hidráur
dando as unidades num

ro 10_1!*1.11 de ! pomos apresontr,~1,

It

co Incluindo uma válvula de contrOle para variar o deslocamento do
fluld0 ' de cada unidade e inverter os lados de swessin do fluido do
culto opa:retive, caracterisadapor incluir uma fonte de pressão de fICI\
para energisar o controle hidráulico que se caracteriza por: moa pr1
Mira unidade de bomba de alta pressão situada na unidade de meter de.,
deslocament o variável e acionada pelo eirado saída, uma segsmda unia:
Ee de 4oraba de alta pressão situada na unidade de bomba de dealocamonl,
eviával e sendo acionada com relação ao eixo de entrada e ao eixo de .
Salda, os lados de salda de cada unidade de bomba de alta pressão raleai
tando comunidades eel conexão ao contr g le hidráulico, e os lados de en
trade, de cada unidade de bomba de at.ta pressão sendo comunicadas em om
ne g o ao lado de baixa pressão do circuito operativo.
A reciusrente reivindica a prioridade do correspondent e nedido dep
itede na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4r1ca, em
s
de julho de . 1964, sob o re g 384-47a.
Pont^ n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

a*.. .

F1G. 1
rIRM0 Na 148.796 de £1 do arantro de 196h
aliquerente: SURRAI dieTORE . VORPORATION . E.U.A.
Priviliato ee Inesampiol .MONTAGEN DE JANELA DE 01/CULO•
#EIVIIiDICACUES

1 Simatmtem de janela de g oleai° para uma abertura do fechar/lente

num corpo de veiculo. caracterizes/à por uma prlMeira parede aum contínuo me3
15/. 2 de corpo de vai:tilo estendido geralmente piiralelo ao plano da abertura ,.
um membro de saisnei fectanao a referida abertii.i.a e tendo uma sunerfície iode
listes em relata() 08 espace:ma Justaposicáo_a urna uperficie do referido MCM-

TEMO E D 166.976 de 8 de fevereiro de 1965

brc de corpo ume contínua time de oaterial elíptico segura à superfície da
au doa referidOr membros espaçeoa para dentro la sua porção de aresta e engi

Requerentes INDUSTRIAS REUNIDAS MAX WOLIMN 8/1. . GUANABARA
PrivilOgle de Invenção "APARALUO ELETRNIEOWE PARA Tenumno POR COle

tendo a superfície do outro dOs referidos memQros adjacente à

subs

porbád de

aresta. • unia Camada de material adesivo Locaiizado entre e tira de material
elástico e a porção oe'aresta ao membro de painel,

ti

referida camada de mat,

nal adesivo tendo normalmente uma espessura Maler do aue a da tira do matec.lal elástico e sendo deformado

qUan00 J

ainel é montado no refememoro de p

rido corro, a tiro de setorial elastico formando ume barragem paro a camada/

de material

400B1V0

delnIldlCU-Se a

priCridade dO correspondente pedido depositado

nos Estados Unidos Ca ater:ida dm c de lezembTo de 1963 sob no =.?8.677.
oonco ge 1 do total de
pontos apresentados

VULSOTERAPIA"
MgIVITIBISKOn
1 . "APARELHO ELETROCHOQUE PARA TRATAMENTO POR CORTULSOTSRIA"ur
preendendo um circuito eletránico caracterizado por se constituir de
transformador de linha, um diodo de ormnice, ama aliam da oxl regulk,
dera, um reostato, dois transistores de tipo adequado, um interruptor,.
quatro condensadores, una Ic'emapada Roeu um reld, e redistOnclas, copai
de gerar aba tensão de choque de salda regulável de 90 a LhO volts.
Ponto n u 1 do tctal de 6 pontos presentados.
t-

IP

.....,,,.,-*-.VVM- .-VVVV

•1

soco V

1
/

.

*

•
4

CUM() $9 /64•83it de 2G de novembro de 1964
Mira- jite: INTMINATIONAL iiiRVe. a rrn COIèANY E.U.A
Priviláglo da Invenção "TRANSMISSÃO Fart411Laak pe ?CUQUE VARIAVAM"
REIT/NOICACUSZ,

1 - frrunrussão hidráulica de tnrcitie variàvel, 10 tipo de poteboir
d lomba de Oesice,,o:::
f.
$2.2
varl@,flRnOr
vatiewdi e .a.u.ueÚd

G beAót.,,

+arlásai, condutos de

Ir

L__.

erSH, muurn)c0'"e1 '

—1 -4,1
s:,

-—

1
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'JARMO ar 171.132 ci9 . 9 de talhe da NO,'
Roquorente: airaraisKa 4VIUNDKMINXIBOUOrr • 4\ ,...
.
ify lviliaio de Inrenaies rem IROCCS40 e 04440#9 PAPA rológiffirfillineW
OC ' EN ORANULOS"1
JJ40

j

erne i.

1 . Um proas% • aparelho poçaódáii
pio dê 94444 OD PD em ri rfir,
'auloe, %motorizado por eeapMender az %Mas do dermarreeer vp ' nom° de mia
tal famdtae, delmarrerar me Fluxo de vapor condandreol dirigidO para ontrarl:
em mataeto coa dito rimo de %tal líquido, induzir ma odiedeamplo ripido/'
%amontada por forte agitatio numa regiGo eontigua a dito MO de total fie
%Lido por lotear o vapor • imo %%arar em we agente do rozOrtánoato, pelo 03.1I
4 pramoviia a ~integrará% do sutil num pulvorimito de ~titulas dioerow.
I tas • aoiaaar dito. partímlas non ~rim% oca um 149aido 4, rewerimentOd.
, Roketaitioa-oe a prioridade ic corroopop,MOO~Opoirepsoósrado DD:
pailala eme 9 de joilio do 19% eet a r 8~44.
.
tonto ne 1 do tema de lq me,maftimammaaiamjy; .

failihr.mat Wel mia iéeraittlekill"

na tampa coa fres • formato 41 equivalente ao corpo interno, virias abes
tura. eLmitrioamentm espaçada• lantioae • alinhadae ,entra m pirada 4*
Orpe interno e dirtempa e nela para prender o Impe na tampae
requerente reivindico a prioridade do eorrespende ntro pedido #40400i
todo na Departipie 4. %tentoi dOe 50tadoola/4011,4a5aldkánk •g Mi 11,1
27,,
14110 d.. 1964, sob ho 3a766,,
, Posto o • 1 do total do

1K*,•• ara emoieeed3

?buo

Ne 111.898 de 3 de %Goto de 1965 v:
Roqueronta: FABRICA DE CALDEIRAS A •VAPOR "BRASIL° DTD1

SIO NUEO.

PRA141410 de Invendo: °PASTEURIZÁljON codrIsuo PARÁ LIQUIDee"

strvirojcpues
1 - PASTEURIUDOR CONTINUO PARA LIQUIDOS, %motorizado por ser Ê7
Ooilatitufdo por dois recipientes preferlvelmente cilindricos e verticalmenti
d:Spootos paralelamente um ao outro, cada um deles dotado do parede tranvia*

—

.T1E~ Re 111.0 .8 do

34 di

mi situada a certa dis .tencia dos tOpos conformando cisaras interligadas dl'
siada aparelho por pluralidade de tubos verticais que atravessam as men010~,

julho do 196$

das paredes transversais; a calmara superior do primeiro recipiente - e Interll

pequereate: LA0AM*910 NACIONAL DE morara BIA = • Edo %%c

I tÀ m tVotte Ir Irvi mae40, °~0 moveu PE ~PA

gado por conduto apropriado 'a câmara Inferior do segundo, ecluanto sue a si-

Q~e-ête

neta superior deste se apresenta ligada ao interior do corpo printipal do /

matimalajl
1 - *em mad4lo de tampa para pormedine, too Podo;e1 eoe **See eo /
i e tel OU Nit4'0 material adequado qualquer, earactertaada por meomoefor uai
surto corpo otitairico, o qual apresenta um outro-Sb-o proloaaaptatu Dakaricarí

VlsOil inalinado Paro rara, COM ft sua borda silabe/Manas arredondada paro /
dentro, enquaato que,
,sue

raperiommente o referido

corpo .c.444~400, epreleebe

superf‘eie looteMradamate irian., a qual á dotada de em aponde oeiM U'ic

¡uai

loba

rtreulor
ponto A A 1 me ame* Ite .

3

PUm404 ratterwshr,,-

4

lems.0 egidm e. il Ihe #ffilhhe du Madó .
1~1 411111~4~ .

eir emeelb •Ge0 mossçam
II MV,

SIM *a

IN

Àfentline es

invijk

ah"

n

f7 amiliamiloia.
., • ii o ligo imeMpedapemile para ser meado

,± aperalto de filtragem em 101

illeleva~die AN, ema5e4~3 me eórpo Interno 4co cem pc-

primeiro 'recipiente, o qual apresenta registro de. entrada de líquido em ecoa
respondimeia cioara inferior, e registro de saída junto ao fundo do emale,
timento portador dos Plbos verticais, enquanto que, no compartimento'slallef
do outro recipiente circula vapor s a temperatura conveniente.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

e
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N 2 iTi.963 de 9 de agosto de 1965
Requerente: A. STEPHAN U. SOME = ALEMAink

marcação podem ser ligada S a um potencial de mareag g b, bom Ume bobilide ae4

Privilégio de invenção: "MAQUINA PARA COSINHA COM ACESS6RTOR Étorren.qTos cAg

cundárias de cada um dos transmissores podem ser ligadas a orgãos roceptoreã
de mareação, o., tanto as linhas - de mareação podem sor ligadas a orgãoa re-i

BIÁGEIS°
REIVINDICACEES
1 - MÁQUINA PARA COSINRA CO? ACESCORIOS .EBREPOSTOS CAMBy.ÁV.EIS,
ca r acterisaaa por dispor do uma armação na qual é cOlacado
Up CoCiggNte, cir
cular gírat6rie ao re gYlle uts'
o' vertical e - mOnteido do forma basculeye/
,
• ,
sendo que, excentricamente aobre o recipiente
se —1-contra um motor elétrico/

Maio de 1971

.

: oeptorés de marcação, como as citadas bobinas s' ecundárias a um potencial
:marcação, e, rinalments, que a partir do seletor :podem ser alternativa . ° sui

.toaatvamanta ligados circuitos de marcação.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado III
;Alemanha em 9 de setembro de 1964 sob n 0 S 93.045 VIII4/2143,
Ponte n o 1 do total de 6 pontos aprescUados.

de acionamento que é Otit.lantear's redor'.4'eixjhgri.'zonttzão-dáão
de suporte em baionetipal',a'eMre
xaçãr'c4rs;âesOjãd', d ttM
positivo tensor e do um acessório com ferr ament a.g4ratórla,' séndo qtie s em posição vertical de trabalho, 'moViMent611.ratã
firánàmítido'id eote'.

Or
4

do recipiente às paredes dóste último
•
R eivindica-se a prioridade
. •a-correspondente pedido depositado na
Alemanha em 12 de abril de 1969 .sob na StelE1-,527r5//b
Ponto n o 1 do total d5 pontOkajspasektados.

ttaxo

Ne

175.019 do "9 de mitembre de 1963.

'Requerente. EDSON CERALDO DA SILVA . • .CULNIBARA
Priviigto de Invenrãot ".APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIS-0S

wo;Sfffik os

PICAÇU PARA TRABALHOS COM RADIAM IONIZAMT8,
oe • te de agosto de 196%
Requerente: . RIO SOM sla a = GUANABAR

• /

Privilégio de Invenção: "MOVO PROCESSO DE GRAVAM) MULTIPLA DE DISCOSIPONOL.,

ra trabalhos com radiação lonizante" caracterizado pelo l'ato4e Iampurtor.el!
o material absorvehte de radiação ionizante . em formas aberta. 1 oonmagraro

TBRNO

NO 172.06. 2

'GRÁFICOS 2 O PRODUTO RESULTANTee'
perhmoIcAcOs;
1
Novo p rocesso de gravação mdltiPia de discos fonográficos e e
produto resultante, caracterizado pelo fato de serem praticados na matriz vil

/EIVINDICACDES
-

APeçoamentos introduzidos no sistema de inantifteaqto

buril, sob proseio Mu nla, em qualquer tipo de material oléetice.,
Ponto 'ne 1 do total de 2 p onta! apre,entadog,

ria, trilhas sonoras, intercaladas entre si; tendo 'cada qual Os' ponto de pac
tida na periferia da matriz.'
.
Ponto no 1 do total de 2 Tontos.apresentadás,
I.

TÉRMO No 172.854 de 3 de setembro de ':/.965
Requerente: SIEMOS AKTIENGEBELLSCHAFT
ALEMANHA
Privilégio de Inveeção: "SISTEMA DE UO4'10 PA'ÉtA iNsTaLAÇOg s DE TELECOMUN/CA
ÇA0 PARTICULARMENTE . PARA INSTALAÇOES TELEFONICAS /
COM -SELETORESeAJUSTAVEIS POR MARCAÇÃO
REIVINDICAÇDES
-

Sistema de ligação .para instalações de:telecomunicaçãO, partj,

eularmente para instalaçEes telefónicas, CoM seletores, por exemplo, seleto.
res rotativos ou • cadeias de dontagem de : relés, : cujas PesiçéeS,,por exemplo
. .
etapas dOe seletores rotativos, podem ser marcados . através de Um número de /
Circuitos menor do que a quantidade de posi jOes, caracterizado pelo fato de
que rio, de marcação previstos para_cade etapa se acham subdivididos em gra..
pOs, e, ainda, que fios di marcação mUtilamente correspondentes (por exemplo,
primeiros ou segundos ou terceiros...) dos diversos grUpos estão reunidos em

TERMO NO 175-.115 de 14 ee Setembro e* 1965 %coerente( PAULO OURIPEDIS ENZRACIA BARTSCR s .& 611£ vaytt,
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PISPOCIT/V0 PARA daLCULOes
REIVINDICACD31

1 . Apertelqoamehtoi em dispositivo pare cálculos, caracterliade;

Linhas de mareação comuns, e, ainda, que nOs rios de marcação pertencentes r

por compreenderem inicialmente uma placo plana e retangular de base, Gare/

um grupo se acham intercalados bobinas ind!lviduais de um transmissor comum a

cuja uma das faces é prevista, seja formando peça Untce

coa aluga • ainda; que .43was

aplicada o rAiodo'Ssocokotonossois j IRO o.O1PE,Vi9 ooPPO5 4 Por uni i?Cr ol longa

O, 01A4p do marcação, tante CO 1104e de

com

ela, ou então-aí

2'5.1?

Térca-ei ..-a 13

de 1971

'tUdinal intermediá”ia, disposta a pequem. distància de um dos laterais claque
la, e cruzada com uma pluralld-Je de barras transversais equidistantes, os...,
tas Ultimas tendo ambos os contornos laterais providos de gulas ou trilhos.
Ponto n t 1 do total do 4 pontos apresentados.

L.
e
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s 11
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?ERMO

r

'
1

id IN lt

da sobre a parte p lana da tampa (9) há um nino provido de mola (17) e
tento a huchs (15) quantn o ene/ (13) posg t p ro assunte onde se inala
ro.ume alayance .. (18), que se , acopla ao carro (3), tendo um puchador (19)
de plástico ou similar e, firo ao corpo (1) devidamente ligado há um contacto (20 que se encosta na resistencia.(14) e o furo interno da tn1
cha (15) 4 triangular ou .imilar estando e mesma travada ao Anel (13)
por melo do ressaltoa,(gN).
,Ponto p g 1 do total de . 2 anoto:: apresentados.

F4 V -Wí -r
.:,- ei, e
....."
"
21 Ok "
te

L ...
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Ne 173.125 de 14 de setemoro de 1965

iRequerente: PIRE CIBIE

FRANÇA -

Privilegio de Invenção: "INTERRUPTOR EM PARTICULAR PARA ESTABELECER CONTATO/
ELÉTRICO INTERMITENTE"
REIVINDICAÇOEZ
.

INTERRUI,TOR EM PARTICULAR PARA ESTABELECER CONTATO ELÉTRICO /

INTERMITENTE, compreendendo; uma cápsula - deformada .e.là s. tidamente e em coMuril
cação com o ar ambiente e cujo ar pode escapar rapidamente à c a. :opressão, mas
que não pode penetrar senão lentamente. suando da descompressão, p revisto um

TERMO Ne 175.436 de 3 de dezembro . de 1965

Orgão móvel associado à cápsula que 'e comprimida por esse órgão meVel ate U„-

Privilegio de Invençio "SISTEMA DE ,,DISCAGEM POR FREQUÊNCIAS DE VOZ"

Requerente: STANDARD ELECTRICA ' S/A.- .. GUANABARA

ta posição limite e que retorna, lentamente§ quando da . descompressão . para re
tomada da Posição de repouso inicial, caracterizado pelo fato de que os . /
Selos de deslocamento compreendem um eletro-W . disposto no interior da cápeula e um elemento ferro-magnetico cooperando com o mesmo e constituindo to..
Aio

^. n arte do orgão

fiEIVINDICACOE§

1 - Sistema de discagem por frequenciaíde vez,,earacterizado neste
pOrP
. n

uma linha de assinante, uma liaha de /ígação, um receptor de freque)
cias de vós imune I palavra, um a p arelho de ligação;
meios, inclusive' o dito a p arelho de ligação, para interconectar 8.43;
•
ta linha de assinante e o dito receptor de frequencias de vósm um
registrador;

monto no 1 do total de 4 pontos apresentados.
sÇfeo.

meios Para ligar o'dito registrador dita linha de assinante e a
.ditaainha de junção, o dito receptor de fre .quenclas de v6z respon.
dando a sinais de.frequencias definidas.de um aparelho de assinante
Para iniciar ligação de um registrador para receber pulsos de discA

(2

gem e para iniciar ligação .de tom de- -prosseguir
' dito Aparelho do assinante.

com

a discagem, ao-

Finalmente a prioridade do correspondente pedido depositado na Re partição de P atentes da Alemanha, sola o n o ST230(.18, e. A d. dezembro de
,

II

dr.

.
ri -Wfikó 111c 174.858 de 22 de outubro do 196'.;
Enquerentee TEXAS INSTRUMENTOS ELBTRONICOS DO BRASIL LTDA. - 310 PAULO

1964.
Ponto n ø 1 do total de 4 pontos apreeentados.
Vb Ltg.
......1--

Arl.1.000 de Inv./ido 'NOVA E ORIGINAL CRAVE DR LUZ' •
,

__

PIVINDICACING

1 o. * NOTA It ORGGINALpiel2 01( pur, que só caracteriza •eeineialment
por ee, oonetituldo por um corpo'Priemático . (1) de material leolante ou
planar provido infriormente de sontactoa abotine** salientei' (2) convem'
gentilmente -Interli g ado. Internamente e dentre do corpo (1) desloca umteor,. (3) de-material leolaitte ' provÃO-de . dole cursaria eretílicos.(4)' sele •rUaliadOs e kisógigiOhadi)e Para [ora Por ge lo do solas (5) ° °à Me

'to interna'enPerior ne encaixe.
em onapà rutílios (6) dobrada 7rmilogule.
'Xoto Wovide'fia •xtrSmidade borizontal'de se resaaito 47) ' ,e na eltren
. irldader vertioel tie'SS fero Ses2.nátrieo . (8)-e eiWre ' e Corpo -(1) se ancel
tis de Se tampa metálica. (9)' mfatia l M(ie lide de dobrada se dOleÁngu/oe ..'
riddede '1W0,1:(Wils pMrtn 'pléne'de tre' sUntrinsine •••
Netos na 'ontrá .eete
110)
eint
nxtromidade
. vertical de -tui. . tUro
. (1.1) Provido da rosam', e nó n
.
intervalo (12) •iletentm, na Tampa metálica (9) ' Se . ennalsa . ter anel (13)
,. . _.
.
.
de material isolante • im.t4rmico provido 'no lado direito de ume bucha.
de.Plástleo ou similar. (15) e ne perlferle interna" de ume reetstia•ipiral (14) ~nado 'use eMbs 41,5) • anel (13) neeltnla (16) e *els
,-: -.o: ,: .i- . •• •

VS

lEDW:

NO 17 .5.58:da .C.dé áee.mee de-i965.

loquírellc.: neva s. min

.•.

'APriviiísio de Invenção °APARELHO
TRANEPOR -„.
TADOR PARA.mogrgam
p/Ntl. DE
• „
•

•m/cuLos otomdmié.
.1 Aparelho trouportador cara ' a montagem final 0s yeignigs qoa?.ril
das, caracterizado por oomprcesder . a combinado de uma sunerdcle eiShros
,•

rtikmo OF1C!AL
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)

9110.8••••••••••........s.n•••n•nnn

rodar; e de um transportador suspenso arranjado • qual oveícUlo pode '
,um tredeto soo Pim, do qual pelo monos uma porção se estende acima dare:erida superfície do início . até o (lia do processo de montagem final,o 'referido transportador incluindo uma pluralidade de condutores, cada-

um jato de luz, elemeraos late que , etraVie de um amplifleme8r

condutor possuindo pendente estrutura do suporte de carga com diapositi.

£man.

relay ãi'.'am a parte do circuito desejada latrav4 0 de

pender uma porção do
,:vo na sua extremidcdo inferior para engatar.esue
veículo a um nível adjacente e acima da referida superfcie de suporte,

Ponto n g 1 do total de

com o que, ceda veículo é rebocado ao longo ia 4uporfic1e de sJporte -

c--

nem rodas da sua porção não susPenca,polo movimento do condutor do trono

um motor ou OIDISOed

3 pontoe apreeentados

r

por:.ador.
rinalmente ..depositant• reivindica a pribridade do corresPondento.

o

pedide dePoitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Ouvir],
ca do Norte, em 10 de dezembro de 1964, s(b O n g 417.419.
Ponto n g 1 do total de 12 pontos apreesniadoa.,
IMMO N O 176.998 do
de iaverelro do 1966
Requerente: COMPARTA UNIXO FABRIL B.A.R,L. - PORTUGAL
Privilígio de InvonçãO'"-DISPOSITIVO PARA A KEDICEO'CONTINUA DA DIRIMIDA.
DE DÉ ÉIQUID.05'
RÉI.VINDICAC9U

1 - Dispositivo para a medição contínua da densidade doo líquidee,e4
racteriaado pelo facto de ser constitufdo por uma primeira umi d ad e , fOi
moda por - um flutuador tubular e por uma ' conduta de-material não forromagn4tico, que constitui o vase de medidda, na qual passao fluido cuja
densidade se deseja conhecer e ho qual mergulha completamente o /lutem
dor, articulcdo aquele por uma dee suas extremidades, estando esta pri.

=eira tildado solidàrlamente ligada e uma segunda unidade conatituida
por uua balança auto-equilibrada a cujo traveesiO . estio fixados rfgi
dormente um 11...!.'21éo da material ferromagnIco, um magneto permanente •
TÈRMO No 176.109 de 29 de dezembro de 1965

ainda um magszto ou sistema do mngnetoa 9ermanentea.

Requerente: TRIEFONUTIEBOLAGET L M ERICSSON . SUÉCIA
Privilígio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS Em RELES ELI;n0MAGNETICOS8

SWIviz)lcase a prioridade do correspondente pedido depositado na ri
partição dt Fut:otos de Portugal,.emB6 dó fevereiro de 1965, sob ; atime
ro 43.662.
Cento n° 1 do total de pontos apres'untsace

BBIVINDICAC04

1 - Aperfoiçoamento introduzido em,eletro-ImU, com chapas

re51._1

duais destinadas a diminuir o rebote de induzido depois de sito, reduzindo/
a velocidade final do induzido, caracterizadopor compreender . uma chapa •resl
Nal elíptica colocada no espaço

01

07,

folga de ar existente entre olá:luzido

1

t>

o naeleo do imã de modo que esta chape residual elástica ao entrar cm funcia
memento durante o final do movimento do induiido aumenta a Carga do induzido
• no momento de soltar apressa o início do movimento de desligar, controlamdo o movimento do induzido pela diminuição dó campo magnético.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
adicta zem'6 de março de 1965 sobn o 2948;65.,
Ponto no 1 do total de 4 pontoe aPresentados.
fl

14

t

:TERMO E r . 177.023 - de 9.de-fevereiro dir-.1965
:Requareote....CORAGNIE GENERAE D'ELECTRICITE MURÇA
.:PrivIlíg ie .:de:InvenCio,"CONTACTO DE LIRA. Dr-SECCIOWADOErPOR'WOTIMENSI.:
VERTICAL"

• '

REIVI1DICAÇON1.

, . .1.--.~:laeto.de linha de meccLonador rOr ' aiovimanto vertical, eared:
taritado_pelO:, :fisto de. que a barra de cOnta"Cto;pue . ceopiVe c. eem aiemindf.

:bulas de:seeclohador.e mligadi --ose extemidadole .,. do ;, cadà :barra 44,4{41A. n jreibm. 45—ou OCCOodutorOLde'llhba . de maneira ,à-formar om ' SolfSOOO ~SEI
navel enjoe dois- lados unj'is1ande o"

a baria'ae , artteulati' cOM'Mats'elMi eooperit¡fr.'coti á irarteMvel 'éU:elccIdiiialr liègegurita-die.íúégetó

• Tglúto

-

1.190
¡T6,193 de 4 po mmoiro
,4
;:,', uV #-'
,
SEMP RÁDIO E Inavisp_m/... stp,ráao_

' Privilégio de Invenção "CONTROLE REMOTO

1 LUZ"

REIVINDICACCEW

•
-

1 - D eprimam NLeo p o 1 LUZ",

carac 'teriredo aelc fato de so afiresen

nU* :.-OaliOleMeOae TOí•O ' Ousívele, acioaados por.

Obriá." c. lei4r't4reCe3044í giiiito'ii'deilo. craterato da barrit'tatáNlisata'a
pua preinti- V
. ertical,.defeUe' .a. permitir um. grane
d : ÃonlOcamsáto 4im:cien4i
teres de :firba,e0 b -: a . 47. 4des .lOréarCatiaritores Mko tautiperetér '4u4i1",
quer ditOr¡kcCimerirui
.. sOire. 'i"birra.e - e'r~i Perte . odewl .101~40,11 :
.
.. •

/0 lêrça-feira
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ffina1gonte, a depositante reivii4diCa it priorldide ....410 corra:oco:90W
adido de positado .na Repartição de Patentes da França, eal 10 de reverei,
Sc de 1965, sob n o 5005
Ponto D,2 1: do total da 11 pontos apresentados.

TEMO Ne 177.163 de 15 de fevereiro de 1966
Recparente: ThS BENDIX CORPORATION =
Privi14Zio da Invenção: "DISPOSITIVO INDICADOR PARA PROPORCIONAR UMA INDICA.
CAÇA0 QUANDO OCORRE PALRA EM UM DOS MECANISMOS DOI
FREIOS HIDRÁULICOS, DIANTEIRO E TRASEIRO, DE UM nv
GUIO
• 8gIvNDICACD3S
t Dispositivo indicador para proporcionar uma indicação quando/
taaara em um dos mecanismos dos Prater ).1.dráulicos . dianteiroe trasei.
ro de um veiculo, caracterizado pelo fato de empreender um alojamento qme /
tem uma entrada de fluído dianteira e uma entrada de fluido traseira, reePeO
tivamente cenectadas aos freios hidráulicos dianteiro e traseiro, e céu:aras/
supridoras de volume variável, dianteira e traseira, localizadas em cada ia.
do de-um pistão adaptado para deslizar ezum furo de dito alojamento, um. df.j
:positivo de contato de comutador operativamete conectado a dito pistão, que
se prOjeta de dita alojamento em posição centrada 'entre uma prim nir:e. uma f
segunda linguetas, operátivamedte conectadas a um primeiro e a um segundo f
dispositivrs Indicadores, reaPectivakente, senão dito dispositiv de contato
de comutador adaptado para engatar uma de ditas linguetas, pelo que um 'cir./
' culto elétrico operativamente conectado a dito diSpoditivo de contato 6 a dl
tos dispositivos indicadores-está em estrita comunicação'com uma fonte de. W' 'fórça para prover indicação de falha.
Reivindica-se a prioridade do everespondente pedido dWpositado d
kens Ectzdos UnLdos da América on 17 de fevereiro de 1969, :Nb no 439,37f
Acato no 1 do total de 8 pontos apresentados

(,4-n

TERMO DD 177.519 de 14 de- „taarço. de 19694.Requerentes DRESSER INDUSTRIES INC = E.U.A.
Privilégio do Invenção: "ESGUICHO AUTOMÁTICO'
REIVINDICACDES

FIG.1

1

Maio de 1311

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

I . Esguicho lançador de liquido, caracterizado por um alojamento
que dirige o fluxo, válvula dentro de dito alojamento para controlar o fluxo
de líquido através dela, dispositivo de onviesamento conectado a dita válvu.
la para impeli-1a a IIM'a posição fechada, uma articulação suportadora de gatl
lho, dispositivo conectar mimei que monta dita articulação em dito alojamento
uma alavanca de gatilho mimei entre posiçées não acionadas liberadas e posiçOes acionadas trancadas, associadas com dita válvula para abri-la, dispositivo de piv g que monta dita alavanca de gatilho sabre dita articulação supor
tadora, dispositivo sensível ao nível do líquido em dito alojamento adaptado
Para mover-se a partir de uma posição de fluxo normal estendida para uma po.
sição recuada de fechamento, uma projeção de travamento conectada a dito dia
positivo sensível ao nível do liquido para inserção entre dito dispositivo /
de topejamanto e dita articulação suportadora quando dito dispositivo sanai.
vel ao nível do liquido está estendido pare.:- Miportar dita articulação com dl
to dispositivo de pivô disposto adjacente a dita válvula, pelo que dita ala.
vancá de gatilho pode reagir contra alto dispositivo de vélvula para abri-la
quando dita alavanca de gatilho está em dita posição acionada trancada, sen.
do dito dispositivo conectador mével e dita articulação suportadora constrUf
dos e dispostos para permitir inie dito dispositivo de piva se mova em afasta
mento de dito dispositivo de válvula quando dita 'projeção de travam:mio é rg
tirada por dito dispositivo sensível ao nível do líquido quando ile se move./
para dita posição recuada de feóhamento, pelo que dito -diapositivo de pivil O
dita alavanca de gatilho movem-se em afastamento de dito diopOaitivo do vil.
vula para então permitir que o dito dispositivo de válvula seja fechado pari
dito dispositivo enviesador
Reivindica-es a prioridade do correipondonts pedido.dspósitado
Maio em 8 de março de 1965 sob ne 2.106.
Ponto n e 1 do total de, 7 pontos apresentad45.

PRIMO de 177.743 de 10 de sargo de 1964
Requerente: AININ MaLVILLIBMUREd a 0 MI
Privilég io de Idventalos 'DISPOSITIVO E PROCESSO PARA CONUSKS8U s PRODU00.83
ENSEOIA
• . .
‘. TÉRMICA
,
. DE UM GÁS NOVEL EMHENERGIA
• . BUTUCA
1018 DR AERosOL CARREGADO NOVEL como sonsas= no
~HW
" 1 . DisposItívaYpara nomnerter e Onergaa lunática temia' de
14a afta. Ui energ ia elétrión, naraiiterisadO paro fato di cit preeideriim SOR
tutor, nm gáli-M6vsl'Uoblpriultab mó referldiícOndut'ar, ai vapor-cadóhediel..,
ao gásv melowincluindo-ua-carregador-dotadó, de tigïcampoe1tr.tco nó iate: 1
Pior do condutor para produdr-um aercisolearregádd Otuicompreenda gOticulad minúscu/as,carregadasr pelo.qua wvapor.se-condensatUs6bre-as ,goticulaa ,mti'- •
adeculas, carregadss para _formar as aeroso/ carregado.dotado,devgotieular
maiores carrngudaa, twespaço,de conversão,provido de ,um_campo . alltricom g_
repulaiopara .nonnerter . a ennrgia oinitlea.tírmica do,gh-ge•aerosol . carrega
do em energia elétrica, um eletrodo,coletor.na.saida do espaço da,00nvorsão.D.para descarregar as-gotfeulas carregadas, e uma,-carga elltrica para repete!)
a energia (nitrida 40 adida oduedtada odre o eletrodo• cdlEtop
0.0.darroga4
•.
•
•
.
r•
- dor,
=•••

DIÁRIO OFICIAL
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Seção III)

Maio de 1971

2371

dei:vindica-se a prioridade de pedido correspondente tapeei -

Retetuddoa - e prioridade do cor reépoádedie 0444e deputei/Si
rím, %Ude. Unidos da Amériatem 11 de março de 1965 tob ne 40.004.
lá

ASO ne Repartição de Patentes doe Setaoloollaiées-da Adrice. 4,

4

papes ne 1 do total de $g pontos apretentedes

410 gare° d3,0 1965, sob n 7

444.274

Ponto n Q 1 do total de 8 pontoe fortitaatadoetj

FIG.1
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22220 Ni 178.1so de 2$ de marçt de 1966.
Requerente: WARMS/1. LADDRATooics, INC. - 2:U.A.
1
Privilégio de Invendo: "CONJUNTO DE ANTENA DE inaNsMIS5/0 tocam"
SWI RDIca0n o
oonjunto dè antena de treneWieeão looalisadera Mil'
produzir uma faixa lateral de radiação tendo dois principal. lebod ..
1 - Um

.805,

41,044 is 1441w y
Ameae am

341 looa.e4 mmreorgiftWep,

de radiação num setor estreito e em áreas fora dbete setor oaindo pas
I
ra uanível relativamente baixo fás maior do que zero, oempreendende+
Wm grupo linear simétrico de elementos radiadores aos quaie a anseie
eia portadora e a energia de fev,xa lateral é alimentada por meio 80.I
I
Um divisor de energia, caracterizado pelo feto de que e meio divisar,
, I
da ~mia compreende um priewiro divisor de energia alimentando ál
einál de faixa lateral numa p:suralidade aoe •lemento da entona na awl
primeira metade do conjunto de antena e um segundo divisei de ~mai
.i
a idêntico ao primeiro divisor de energia, dito segundo divisor de lic
neveis alimentando uma faixa lateral de polaridade oposta aos calma'

-

toe de antena na segunda metade do conjunto da antena, uma ponte N.'
I. alimentando o einal de faixa lateral aoe dois divisores de onero&
a em amplitudes iguais mas em fases opoetae e um terceiro divisor de

no.

1111220 Mo 1064¥112 éo Ia is aeueete MU.

41~ffireirie• geeIAUISIA ASIAmestena cannOw - 9.2,1th

Itukukkérhe és lawandim, MWODIUMe be Meafflap tomellett 1411111~$4.4

mifflumat
t ina wedóriee

.

energia que divida*. sinais portadores *C, duas . partee ao'elemante o
central 4o conjunto e meioe para alimentar a segunda dee duas partiati ponte r.f. para produzir correntes de igual amplitude i de mel.~1
rase noe ditoe primeiro e segundo divi~ de energia,
Ponto Unice apresentado.

welietio earprweaóak
eameeigeemettess rewtted
. omee as mareai suportando uma Mem de aaterie.1.
4.

egietee seteadvál.

ti

eu âneeapeetele ~égua, alos itiolados um do &vero e um solvente Mode* ldbealikmet fiugh proberio para pelo mane. 'UM doa aetsplets, ea I
raoteiraeto pelo . Saaa de que a embita-deamporte de mmteréol caso ' mempenmerte Wausise de ~roa te., um 'detem ~sério eserreenteuie ume
*atentai ormagiatoo priektive um petertal Pelimérdeo ~tive • seaseptudoo, o ddte morkerdehl eremogindee primiwie e e meteria./ 'poli.
micte. sendo amam •eliwals ao •invente, e ui material g rouoséaieo leastairel e lu* seraellérito que é eseelhilk Mine grupe eoneiettado as
alma leuexamet dlemO 11,-rivel&1, 2,2 eaul Inucosietileno
• peal Ina imamaaae -p-moissal, e •i:teias doi amos, o MU'nate
Mal ersusaiadco eeeneaérie aulas disposto de tal,uode que seja treneforide pare ume raperfline ie voa ialhako reesliaeate, enraia*
OPirMOMO, ler laMtmettil ãhertailf! —

wrw

d ià 178 . .163

'de 25 de

Requerente, KURT RIMEM

março

de

19(.1

su/ÇA

Pr ivilletio 'de Invenqio: "DISPOSITIVO PARA A DIVISÃO A CONSERVA00 DO DIRRN:

RO DOMESTICO"

41MINIW1GMB

2272 Tèrea-feira

1e

DIÁRIO OFICIAL 0800

1 Dispositivo para a divisão e a conservação do dinheiro doMáa.
tico, caracterizado pelo fata'-de ama caixa trancável (5,6) ser au bdividida /
cm diversos eampartimentoe 63 'w • ados-uns doo antros (1, 2, 3, 4), (A, B, C,/
D) dos quais quatro (1, 2, 3, 4) são previstos para a recepção da quantias /

o aispowitim da aantyne oagaiWao aategtaides ao 2.00g2 diao /25kg9

de entreforroa para produzir uma deooarga eztabeleolda NU Gado mi
Cerro de Gioparo para ms~ t:raaanztaa oceusaoSnl ,mC3 G2 cian'arn,
•

PCr.0 entreforro.

iguais destinadas para as despesas semanais o os cutiaia quatro (A, B, C, D)/

1 do

Ponto n o

'emitom a conacrvação do quartias do dinheiro mensal para o governo da casa
ra aplicações separadas, preve2o-se além disso um compartufanto trancávol

84 N

36 38 30 a 40

90

..12), independente dos compartimentos restantes, e servindo de nmpartimento
secreto ou domealheiro.

—1
total de 15 palitou awasimeado[23
00

nUldb&MW^M

Reiv:.ndica-se a priuridade do correspondente pedido depositado na
Sua em 25 de março de 1965 scb n g 4194/68.
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Ponto n g 1 do total de 14 pontoe apresentados.
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" 5450

7 80
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fgáMO N s 178.392 de 1 de abril do 1966
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANy = . E.U.A.
Privilégio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTO 04 ISOLAMERO DE MOEM HEE:COLADA/
PARA CABO, TENDO UMA BASE EPR"
RaIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamento em isolamento do cadeia reticulada pare cauu,
tendo uma - base EPR, compreendendo uma composição polimérica °arável o subsa0
tancialmente isenta de enxofre, caracterizado pelo fato do que 81e emproem:.
de uma mistura de um elastómero atileno-propileno normalmente &Rido de de
0,1 a 10 por cento em peso, baseado no olastOmero de um peróxido preás:Xe°

de preferencia porá:tido de dicumila.
. Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado
nos Estados Unidos da América em 19 de abril de 1965 sob n g 456.018.
Ponto ne 1 do total de 10 pontos eoresentados.

1.

!TERMO NO 178.289 de 30 de margo de 1966.
Requerentea EDWARD H.MILLER JR. E LOUIS P.MIRANDO - CANADÁ
Privilágio'cle Invenção: "TUBO EXPLORADOR'
REIVINDICACOES

1 - Tubo explorador, que compreendd uma pluralidade do os.
medas paralelas, que incluem, sucessivamente, uma primeira camada .
oontando uma pluralidade de primeiros condutores espaçados, uma segunda camada de material eletroluminescente, e uma terceira camada contendo uma pluralidade de segundos condutores espaçados, sendo que
ema porção aubstancial de ditos primeiros condutores sobrepOe-oe, em

TÈRMO 10 178.479 de 5 de abril de 1966
Requerente: JOHN J. McNULLEN ASSOCIATES INC = = E.U.A.
Privilégio de Invenção: "ESTABILIZADOS PASSIVO PIRO U4Vine-TaNOTTR R REMRIMAN

relação angular, a uma porção substancial de dito segundoa Conduto.

TES"

res gare prover uma área exploratória, caracterizado pelo fato de ca

RE/VIU/CAÇOES

da um de ditos primeiro e segundo condutora° conter um entreforro fo.

1 - Estabilizador 'passivo para navios-tanque e semelhantes, caraS

ra de dita área de sobreposi00, sendo os entreforros de'ditos pri-

terizado pelo fato de compreender, em combinação, primeiro e segundo antepa-

meiro e segundo condutores dispostoe em séries estendidas transver -

ros transversais herméticos a óleo, estendidos através o casco do navio e eA

saimento a ditos condutores, respectivamente, primeiro e segundo dia

tendidos verticalmente entre dois conveses do mesmo, os referidos anteparos/

Pesitivoa terminais comuns que ligam as extremidades de ditos primei

transversais definindo com o refar.do navio um recipiente a/ongado e encerra

roa e segundos condutores, rea,pectivamente, além dos ra_pectivos en-

do montado transversalmente ao referido navio, estendendo-se polo menos um /

tre ferroa . Primeiro e segundo dispositivos condutores de dispares 11

anteparo longitudinal através referido recipiente e verticalmente através/

'Odes com ditos primeiro e segundo terminais comuna, respectivamente

a altura do recipiente, a•parte do anteparo que fica dentro do recipiente dg

atendo cada um de ditos dispositivos condutores de dispares um enareferre para disparo diepos( adjacente a um entreferr a de ditos Imeiro e segundo condutores, respectivamente, um envoltório impar-

Mel que inclui todos os entreferrca e que contém um meio ionirá.veia: dispositivo pare aplicar um potencial de corrente 'continua atra

finindo aberturas amplas, •e um corpo de liouido enc.5se/c par2lalmentc.o refe
rido recipiente e tendo um nível de líquido acima do limite nnis beiro
referidas aberturas, pelooue uma parte do líquido é transfsrido através as
aberturas em resposta ao balanço de navio, e . definindo 0 referido anteparo /
longitudinal aberturas adicionais Junte do seu tapo poro proporcionar uma /
passagem livre para ar

vás doe primeiro e segundo teaninais comuns de valor ligeriamente ia
t'erier ao exigido para criar descarga noa entreferros dos condutores
t

71:e ligados, exceto por ocasião da leni:acção dos meios na região

Reivindiel-se a prioridade do correspondente cedido de-o.itado /
tos Estados Unidos di Araica em 5 de abril de l9,af) no 11115.514,
Ponto no t do total de 9 . pantos apresentados.

me,.:2.ata de e a partir de uma descarga imediata de um entreferro adis
:ente,

spositivo para aplic.-r periOdicamente a ditos primeiros e -

sa.

onndut:.-es de disparo potenciais para criar -ie

dirse entreferroa de dieparco, respectivaoant0

/, 12

?72

•

4,92
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14 ‘‘./

(Seco ffl)
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de :571

TERMO N 2 178.946

da abril de 1966. •

Requerente: PIRE'LLI GWRAL CABLE WORKS LU.-INGLATERR A

TERMO Na- 178.719 de 14 de abril de 1966
Requerente: TURISCAR DO BRASIL, ESQUADRIAS LTDA 4

de 25

2373

.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CABOS ELÉTRICOS"

R.G.SU'

Priv( l ág to de Inv jrçcão: "NOVA BOMBA MANUAL PARA LÍQUIDOS, COM DBSCARGA LATB

REIVINDICAÇõES
• 1 - Aperfeiçoamentos em cabos elétricos, provido de um polo.

FAL'
REIVINDICACDES

de linha de tranamissãe que ve exteude substancialmente pelo oompri.r,

1 - Nova bomba manual para líquidos, '
com aescarga lateral. cara^

-terizada por ser constituídade um manipulo para manejo do eixo de sucção /
(2), um retentor . (3), um cano para descarga (4), uma conexão p
ara fixação da
descarga (6), uma tampa de p rotecão (7), uma peça em 4, com salda lateral
(8), um eixo furado para o movimento de sucção j pressão (9), um cilindro
constituindo o corpo da bomba (10), pistão contando uma válvula (12), uma
iftálvula inferior (15), e uma ponta para entrada , do líquido

quecimento local, sendo o pc% de linha de transMiseão de tipo ooaxiali'
A requerente reivt,alea a prioridade, do pedido de

patanta

depositado na Inglaterra em c6 de aCril de 1965, 20 /12 17.478,.

Ponto n o 1 do total de 8 pontoe apresentados..
TRRMO N 2 179.028 de 27 de abril de 1966.
Requerente: MEOANIOA E AUTO-PEÇAS BRASIL LTDA. A51'.M0 Re

Ponto n 0 1 do total de 3 pontoe apresentados.

Privilégio de InvencRos "MAQUINA APERFEIÇOADA PARA DURAR IrApg>.

92. 1

1%."'"111.11"-

1
mento do cabo, caracteri'zas por ser sensIveis ao efeito 40 supera:.

REIV1NDICACCU

1 - Máquina aperfeiçoada Para dobrar papeie,
moe são dobrados autométicamente, compreendendo

Utee

na qual Oa (HA

estrutura

nas . metalicas suportando convenientemente uma armação

da pecai

horizontal

teli

do uma porção algo inclinada para cima e projetada exteriormenté
direita para depdeito do papel a ser dobrado, e uma mesa central

PT

vida com um arranjo seletivo de admissão e transporte do papel na 4$.roço de um sistema dobrador extremo a esquerda, oaraotarizada pelo
fato de que as folhas de papel, ap6s dobredae, sio recolhidas ou re
videte

TERMO N o 178.828 de 19 de . abril de 1966

sequencial e sucessivamente por um rolo coletor transversal que

as dirige ou orienta para e as aoUmula em um dop6eito coletor superior

Requerentet INTERNATIONAL BUSLNESS MACHINES ,' CORPORATION -

or subsequentemente montado abre uma estrutura a litioÁctel 440.14p

Privilé gio de Invencaot "IMPRESSORA DE PAGINA CONTINUA'

copIável a estrutra de suporte da própria máquina,

REIVINDICACOES

Ponto

11 2

1 do total de 5 pontoe apreeentadoa,

1 - Impressora continua, caracterizado p
or Ma fonte trone.
portando informaçOes por meic de cnracteree;ou tipos; um
diapositivo.
fazendo girar dita fonte em frente a uma estação extensa de impressão
com um comprimento que excede a largura de um tipo isolado; pelo misnoe jam iniciador de im p ressão transferkto ima gene de tipos individu
ais eecolhidoe da referida fonte para um subtrato; e um dia p ositivo

11,

limentando dito substrato para passar em frénte é referida estação .
de impressão eobnm ângulo definido pela interseção de uma linha que
passa através dito comprimento da referida 'estação de im p ressão
e Ure
linha que passa através das poeiçOes no . referido substrato
. que serie:
poeiçaee sucessivas de impressão se este p aSsasse pela citada

cotação

de im-preesão em UMB direçao perpendicular alo 'oitedp ooMprinento
mesma.

i

giA

•

Reivindica-se a p rioridade do correspondente pedido, 4e1:404,
todo na Repartição de Patentes doe Est adoe.Sidoe da destri
p a. es

Wflet NO 179.682 de

ee 'maio de 1965, sob n o 456.704.

Priviligio de

Ponto n o 1 do total de 6 pontos apreeented0.;

RO de aW211 de l964'.
RRAI, NÁTRNTRUBWERTUNGS ANSTALT' à frrseorltdEMN

Requerente:

Inv.404

tWOGEdd0 IAEA A ROMA° D8 RONZAO

WPNROULFICAW

tfinniftonenk
' 1 - PeePeeds. para a oroduçto

de pommox OnOL

mie sem perda apreoidvel de material, paitindo-se
barra edlida

ou

de um tio, oaraotarása0 alo

de

derre0

uma Pequena

fato de compro

as net:Untes operaçãee;
- Cilindros pequenos, 'em

nato..10 adélaatiamento oder

todos de uma pequena barra edlida, ma para aedo pot= a ser
fatura&
Cada' pequeno ol/indro 4 trwaufarmado por 0:410 de UM.
processo de extruelio a frio ntOma cdpem4a de fundo falso, tendo
espessura das paredes igualada à espessura do fundo o toado o . (I
metro interno sufiolentemente extenso para proporcionar a peça f
no ato de realizar a •stmo:TO, a neoeusdriu re cl otid045

=atilo"

2174 Tirga-feira 19

MARIO OPMAL

osismulá anedm obttda &me aebear 1:844.14~41 Oalimmek
de prelloagom de allaallameate. oamoamde 414..s mede e seu ~miam%
to • reduzindo gradualmente e em da:metro, aio obstante mentor a
mesma espessura nas parede* e no fundo, até que a eipowla tique
traaaformada num ' peqUeoe tubo de fundo falsei
- O fundo é então cortado e é continuad o e afaailmment•
do pequeno' tubo com eueiezeivas prenaagene, no ~tia* de dar-lhe a
forma final de uma ponta para eaferogrdfica.
requerente reivindica a prioridade do plaido de pa •
tento depositado na Suiçã sob ne 662/65 em 11.5.65.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados.

NI
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-

•

• -4

"'o oinewitatti:ie PMa 41tha e para tráa; etradO da p onio di IMiedeel

frontal de dito corpo Ira passagem de ar de dito compartimento do a.
limentes frescos a dito rédeas°, uma quarta passagem na poroão de fua
do de dito oorpo para trde a partir de dito ventilador é uma abertura
000perante em dito membro inferior ligando dita descarga nde ventila.
dor com dito compartimente de alimento. fresco..
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do porres.
pendente pedido, depositado na Repartição Oficial de Patente' 004.91
tadoe Unido, da América do Norte, •m 12 de maio de 196/1 mob me
455.231.
Ponto único apresentado.

, st-e G

I

Adr
ak,"•nn:,

MIMO K 2 179.127 de 29 de abril de 1966.
Requerente: GENERAL ELECTR/C COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM REFRIGERADOR"
REIVINDIÇAOES

1 . Aperfeiçoamentos em refrigerador. compr~dendo um re
to:Atinente tendo paredes de tapo, de fundo e traeeira vertical e o posta lateral definindo -um volume de armazenamento tendo uma abertu,
ta de acesso ne ' eua frente, uma" secção horizontal espaçada das parede. de tapo e de fundo de dito revestimento dividindo n interior de .
dito volume em um compartimento congelador superior e um compartimen
de de alimento freseoe inferior, caracterizado pelo fato de que dita
teoqão compreende um membro inferior de material em ftlha montado em
ditas paredes verticais e formando a parede de tapo de dito comparti
conto de alimentos frescos e incluindo umcanal inclinado para trás

TÉRMO Ne 179.223 de 4 de maio de 1966.

se sue superfície . superior, um corpo de material isolante plástico de
espuma rígido suatentado em dito membro inferior substancialmente co..

Requerente: TRE UNITED STATES TIME CORPORATION - E.U.A.
PrivilégiO de Invenção: "INSTRUMENTO ROROLOGIAL"

•atensive com a secção transversal de dito revestimento e incluindo.
'orçam de parede de tbpo, frontal, traeeira. espaçada lateral de.
fluindo um recesso em dito corpo, sendo 'dito porção de Parede trasei
1/* espaçada da borda traseira de dito corpo, una cobertura removível
de material isolante plástioo de espuma cobrindo t. porção frontal de
dito recesso e sustentada nas porçOee de per . k lateral de dito cor.
po, um membro euperiOr de material em falha etbre dita eobertura,spa
'tentado no lado superior e bordas traseira, de dito corpo e formando
a parede de fundo de dito compartimento Congelador, um evaporeder
sustentado em dita porco de parede de fundo ipoluindo Ama érea-obm.
•elle abaixo de dito evaporador, um recipiente coletor metáliOo em
dita área ~cava', uma abertura de escoamento em dito recipiente o

REIVIND/CACOES

1 - Um inetramento horologial, no qual um padrão de frea
quencia de oecilação mecânico é pulsado por um oircuito elétrica%
racterizado pelo tato do dito .pedrão de frequenola compreender UM
.primeiro 151"gâo vibratório, um segundo órgão vibratório, elementos
destinados a vibrar os orgãos s imultâneamente, em direçaea opOstae0.
e u'a mola auxiliar que é conectada a ambos os órgão:, vibra-W:10e',
a qual pode ser ajustada para regular a frequência do padrão.
.1 requerente reivindica a prioridade do correepOndente
pedido depositado ha Repartição de Patentes da Alemanha em.13 de Ja
lho de 1965, sob ne,U 11.883-V1a/42e.
Ponto nt 1 do total de 13 pontos apresentados

dita porção de parede de fundo para escoar égua de degelo de dito evaporador para dito canal em dito membro inferior, um Oudipiente ia.
aluindo uma
_ armação dé eustentação, sendo dita armação moldada
sustentada pela porção de parede traseira de dito corpo de forma qut
dito ventilador descarregue ar no espaço entre dita porção de parede

Fig.
'II 4

traseira e a borda traseira de 4:"...;:o corpo, sendo a porca° superior .

435

te dita porção de parede. frontal de dito corpo espaçada das bordas.
frontais de dita cobertura e dito membro , superior para fotmar.uma
primeira passagem ligando dito compartimento congelador a dito recai

430

460 464 428 440 444 1 442 441 461

410

•o,sendo a borda traseira de dito membro superior espaçada da borda,
traseira de dito corpo pVra propercioneA d.gunda passagem de ar Rara conduzir ar de dite ventilador para dito compartimento congela.
_Mor, uma terceira maaaareC de ar em dito membro inferior e dito cor.

463

462
435
464
418
414
42/

,
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-em 11 de mal:e

1965., 4 ,2.. 02. i 16.191'i
Ponto 112 . 1 do total de 19 pontos apresentámt

_:;:i,TERT1M cb„17. 9136 de 29 'de abril • de

ri

1966;--

_ fteqmrente,: • SET5RRY RAND CORPORATION '-E.U.a.
YçdkV,S.Mgftç,de_Invenção: " APARELHO
'
DE.I1P7s,rn"
4

.:*

G I
e

REIVINDICAÇOES

1, 00
•

• 41

mir elètricamentesebre uai material regiibtrador tratado quimicamen-

• 78
2 00
• SI
• 82
3 16
55
• 00

to ccintínuo com uma superficie da fita, esoes eletrodos em forma de
estilete, em contato contínuo com uma supei'fície da fita, e=...ses e--

• 47

•

ietrodos em forma de estilete sendo iholadós eletricamente uns
doo outros; circuitos eletricos ár:ergisíve ' is para provocar, seleti-

6 ?I
7 08
8170
91

vamente, o escoamento de pulo s de corrente,simultineamente, de uma

io oo

combinação predeterminada dos eletrodos eM forma de estilete atra vde da fita, para produzir ma-ca ei diatintaa acibre a euperficie regia

12 53
14 12
15 :!4
17 23
19 95
22 38.
15 11
28 18
31 62
35 48
39 RI
41. 66
50 11
56 23
63 10
70 80
794,3
89 12
100 O

11 22

tradora. e dispositivos de proteção ias eletrodos, que circundam a cabeça de impressão e tem uma pluralidade de aberturas em alinhamen
to com os eletrodos em forma de'eatiletó,:através das quais os eletrodos se projetem4 . os referidos !dispositivos de proteção dos eletro
contato com a superficie da fita
requerente reivindica e prioridade do correspondente pe
lido, depositado na Repartição de Patente:: doe' rstados_Unidos da A-wAvdea em 30 de abril de 1965, sob tie 40S215.
•

•

.58

rnaforma•deiuma fita m6vel longitudiaalmente atravde O
pon,4 to d e impreasão,'carecterizadó por conter uma cabeça de impreseão
Aendo,uma'pluralidade de eletrodos em forma de estiletes, em Conta-

doe tendo uma euperficie completa

(9
?•`.

• 12

Um aparelho: para itpreeeão Cem eatiletes, para ttpri

es

3

Tento ne 1 go total de 20 pontos apresentado:8

is
io

19
20.
21
22
23
2A
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

- ------

112,2
42
125 8
43
141 2
44
153
45
177 8
45
199 5
• 47
123 8
43
251 1
49
281 8
50
316 2 . 51
354 8
52
398 1
53
445 6
501 1
55
562 3
56
631 O
57
;03 O
58
;94 3
59
891 2
60
000
61
122
62
158
63
412
64
584
6,1
66
95
779 8
67
2 238
68
2 511
69
2 818
70
3 162
71
3 548
72
3 981
73
4 466
74
3 011'
75 •
3 623
76
I 6 310
77
• 7 IMO
78
• 7 943
79
\8 912
•80
110 000 81.

TERMO N .Q 180.269 de 8 de Junho de 1966./
Requerentet•TERRAPIN (OVERSEAS)

LIMITED.[INOLATERRA.,

Privilegio de Invenção: UM MEMBRO

DE PISO . RETANGULAR ADEQUADO PARA • UM PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO DE UMA CONSTRUO0
E UNIDADE DE CONSTRUC.
a rima R9ENDEN10 O DITO MEMBRO.'

Reivindien,ZieW
1 - Um membro de piso retangular adeeuado para um pavimento
intermediário de ema construção tendo meloa em seus cantos pura njua

Tiirmo n 2 179.410 de 11 de maio de 19,66
Requerentes JACQUES BERTIN PRAUÇ •
Dri','ilógio de Invençaot "PROCESSO, 1)1:AGR4RAS E MAQUIRÀ DE ESCREVER PÁ
RA REPRESENTAM GRAPICA DE DADOS ESTATIZTICOS"
.

UpapnçAÇAIS

1 . Premem para repre sentaçao'grifiee,' em suporte meter
el, de dedos numArico g oorreapondentle ala valores e
geweidog , por una
Componente Z da, tafoMeçie, em funga° de 10 menos uma outra comp./ -.
nente X da lnformaça*. cameterleado Pelo fede do que g é
utiliza,pars
traduzir a ;componente Z, sinala em forma de manchai ou nídom, encolhi

te das extrem1dad4 superiores de pilarea dos canto inferiores e para ajunte das extremidades inferiores de pilares dos cantos suporio• rem, caracterizado 'és que aão ditos meias construido:: de forma a Earl
ter.ditie extremidades nont , a.e d17"ecamento 11.-rizontal e vertical /
q' uando eretas.'
•

•

A requerente reivindica prioridade'do correspondente pe
Sido depositado na Repartia° de Patentea na Inglaterra em 9 do ju
•ho•de . 1965, sob n? 24.381/65./
Ponto n 2 1 do total de 14 pontos apresentados./

dentre uja gama da ~ale
contaram aeaelhanteJ, ouje g super/foice ou Áreas aumentam em progresso g eométrIca, sendo '
sua eget:db./efetuada do acará° eom uma lei de cor roo/Ponder/ele, prip
riamente eattbe
leoide, entre as superffelee doe sinaie-a os valores dn'emponente
008

COM

Garoando-sé no dito ináport e . mato4141 oa
,
4Binais de magn1tutle escolhida
• pontoe CUJG p09140, ao dito suporte,: correspondas determinados -

Mane da out,ta oespenente da informe/4e' .
RInalmente: os depositante(' reivindicam a prIeridad n . do pe.

Qiip

WIT~Pf 411 11111111d9 na RepaÁtioio de Utente. da ?rança.-

,
;:-1(31
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1.11•MMIMM.M.171•••n•nffi,

Thms si 182:577 de 2 de setétdiée de 10gs

Requerente: S.A. TUBOS BRASILIT 610 PAULO

52EMO NO 179.029 de 27 de Abril de 1966.
Requerente: OLP GENERAL ATONIC INCORPORÁTIU:
Privilégio de InvençOo:GERADOR PERME1JÈTRI00"

Priviln glo és Invenção: "APERPRIÇOIMMTO SM
PUGNAM PARA A sue PABRICAÇZO"

?EIVINDICAÇUS

Tm) DG

SMIIRO-CONCRITO

ASIVINDICACOM

1 - Aperfeiçoamento em tubo de eidero -cendre% e processo para a
sua fabricação, caracterizado por possuir umacamisa ae chapa de aço .

1 7 Gerador termelétrico compaoto, , leve, capaz de p2
der trabalhar em locais inacessíveis por longos períodos,
de tempo compreendendo uma carcaça, um conjunto gerador /
Colocado dentre, Ua caniça, conjunto Sete que ind..:41 uma
, pilha térmica alongada com :Ima primeira e uma segunda ex.tremidadeive adaptada para gerar eletricidade quando as /
citadas extremidades forem submetidas reepeotivamente a
, temperaturas diferent•r, e meios para manter as ditas extremidades da pilha térmica respectivamente a temperatura
,diferentes, e um oorpo de sustentação dentro da mencionada oaroaça que envolve o dito conjunto gerador, oaraotera
szado pelo fato de que a pilha térmioa inclui uma pluralidade de pares térmioos, .oada qual compreendendo dois ter*
„melementoe alongados formados de um material tipo P e de
„na material tipo N, respectivamente, e unidos elétricamen
te um ao outro numa primeira junçao térmica colocada na /
salta primeira extremidade da pilha térmica, sendo as priIslaeirse junções térmica': isoladas elétricamente uma da ou.
itra, • meios para ligar elétrioamente os citado:: termaismentos um ao outro na mencionadasegunda extrenmdaa• da
pilha térmica por intermédio de uma carga.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
r' aspe:lite:do nos Estados Unidos da América em 27 de Abril /
Lilm 1965 sob ne 451.-367, .
Ponto O 1 do total de 13 tontos apresentados.

envol vida por percinta de aço da mesma natureza, este conjunto devendo
ser submetido a uma operação que chamamos de expansão, durante a qualaplica-se é pressão interna capaz de provocar permanente deformação ou
dulando a chapa si virtude de ultrapassarmos o limita lolíatico do aço
GT,

algumas zonas da chapa;
Ponto ne, ,1 do total de 3 pontos attatentados.

a

Fia 7
TERMO eg 181.704 de 29 de Julho de 1966
Requerente: PRECISION MECANIQUE IABINAL • rnANÇA
.Priviléglo de invenoiee • APERPRIÇOAWSNTOS . EN INSTALMOIN PARA TRANSMITIRBM A DISTANCIA INDICAÇO1S, MAIS ESPEC./
VICAMENTE RELATIVOS AOS SEIOS CALIDRADORES/
DE N/VEL EX RESERVATORIOS"
REIVINDICAM

i. - Aperfeiçoamento em inátalaçao para transmitirem à
dietAncia, indicações de um draão obrismdo a seguir os dealocamentom
de um agregado adv.', especificaMente as indicações fornecida, por
uma bdia, obrigada a seguir ou acompanhar um nível, caracterizado pe
lo fato de que ae ditas Indicações, são transmitidas, por intermédio/
de um diapositivo de-ação-cadenciada Ou nasii-a -passo, a um cantador
codificador,.o-qual -emfte ihformee'qúe são enviadba -A distancia, e
recebidos per um aparelho de leitura, por exemplo do tipo ae algarli
aoe , ou , olfras "ealtentea"..
----- - ReivirMica-be prioridade do . correspondente pedido,de.
imitado na Repartição 4e patentes da ;dtnça, em 30 de julho de '1965
entê.0 no 26.792c
i

e

- PontolloIde 16 pottoó apreeentadoa.

•
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ta porta • ser tedhado por intermidio-do annaia0 da ;arte (2) de 410]
poeto e quarenta e cinco gruo num plano per p endlee0mr oe fien6unom h

ORM No 170.689 de 24 do $011-0 6.
querienta 1 NIZLIIES COISSIMUCTIONS TRIOS Ge OMR aenk

atmCic.

me corpo (14) d. foram oalindrioa e de g ateie retangular na parte a
perior que eo encaixa nwes4qa (3) sendo tal eorpo provido de Um rwrã

Privilefelo

4. inv' enção

"DISPNITIVONItá MOMOS

akmumos 4a1WW •

ammotacemi

$14) onde paame o pino (74 provido na extromidade direita de ume
gueta tom um plano Inclinado (17) e um canal horiaontai (14) e na

Diapositivo pare transporte TíPido do geies modlootO ~LM

i ge elaindrica do eixo 416) hd

pio, composto de no conduto de trans porto 11" 11E840 Com ~M or &

410(20)fixo ao oorpo MO,

travía de ui recipiente coletor, de uma porta do •eccameseeo poro oe o

Ma ou chantrado.
lk ;.-"*".- Ponto n9 1 48

'rios, disposta do tundo do recipiente coletar, a de Ge amainem olle
comando, que abre • ficha periódleamente e dito por% wataatarie&lo)
pelo uso

de

compreender uma entrada de ar, emanante

fende

ch.;.1.t., • disposta • UMS pequena diatincla acima do nivel

par leo

ht
‘

e

onde ee atuai" me parar

UM rasgo (1')

nua extremidade 1441do
I

lataçg~. MJ

ponto((' apreeentadojr

4--

damo dei)

Eitos por transportar, sendo a abertura de chapeleta tooefoedee foto 'I
dispositivo de comando, entes que tenha lutar e abertura de Porto naGA
Guio do 'escoamento pare o* grios no fundo do rOoliploate cOletere

' -4

finalmente, a depositante reivindlne e pritoblad• do oferrome .
• dento podido'depositedo na doPartlgio de POtoptoO 40 aill401014 em 24 doa'
Pilho de 1964, sób o n o 649.650.
Ponto (01 1 do total de 3 pontos apresentados.

o 4"
IMMO

172.100 O* 13 de agi•Gte de 1965

Requerente: tNVIROTECH CORPORATION - 1.0.1.
P/1111419 de livrança° 'MURO DE VÁCUO HORIZONTAL"

_ir

alumiaram
1 - Piltro de viemo horizontal, compreendendo uma armação, um.

Par de rolos montados •o eixos paralelos e horizontal* looeliaadoe asb
jacentoe a cada extremo oposto do dita armação, uma estrutura de dreo
'lagoa som -rin tleaível levada sucessivamente ele torno doa dito, roloe
segundo a rotação dos Gamos, uma tela

dm

filtro sobreposta dita ez

trutura (11 sovando -se cos a (mama, e uma fonte de vácuo operativa solu
g dita estrutura de dronagee o tela de filtro no sentido de recolhe:
TERMO No 170.953 de 13 de abril de 1965

o naterial filtrado atravía da dita tala, caracteriamdo pelo fato da.

',querena** NEWTON PEREIRA LINTE - SIO POLO

dita estrutura de drenagem ser formada por um minoro do estearas d(

Privilégio de invencior • NOVO E ORIGINAL PUXADOR PEONADURA DR./Mapa

drenagem aoa-fla levada(' em corno dos ditos rolos relativamonto lado,

GANIRE° POR MEIO ps GRAVIDADE

a-lado.
requerente reivindica a prioridade do corroppondonte podida.
depositado naliepirtição de atontas dos tstedoe Unido, da ápiricasee
14 de agOsto de 1964, sob (1 9 369.577.

à . - lavo e original puxador fechadura-de r...ion....,."

P onto c 1 do total de 12 pontoe apresentados

por moio de gravidade,. que •e caracteriza desaeriCialmente Por ser •o%

•

tituido por co corpo .(1) tornado de daAtt acantoe* cilíndricas -, áueta-..
posta. segundo o acia,elzo geom4triee, mm Soneinnapio Uma am.o:ruir:0mila
do a nais eetreita (2) provida na extremidade de c.a alça _retangular/
43) fio :ehtitio longitudinal e a mala l•rga.provida deus rasgo (4) mie
sentido trnsv.rl :a eetade de sua periferia 'sendo a •xtremidoide /.
• pometiiiOr"írlool4tléa coi . ine'fGro central (,) •endo tal ceiem &o bile
uma ineie . (6) ói1fndsLca proVilia'aa exirentáadorge"Ga pino •tcãeirico
(7) orlo om furo (8) na extremidade SpOsta eliP tine'e e irooiár á el
euir sendo. e eixo sopor Ia eeccio ellPtica pouco Maior que o ditaetre

•

eixo. (g) oliindrice"
da,•ectão cirtn:Jer, para permitir
,
. . o - ancaixo.da:um
z.
na Gx. trealcos direita eed .i. ptico . no:reetante, con na anil fixt, (16 ).

:me extraeld•de eliptica .onde of .spoim . a. ,•444 (26) havendo um pino 1
:Ouclmente excintr. too . lonsitudinal, (10 na.extrfaloade.oirelta J4 reTt'ridoi -e • haste (6) 4 . provida de um reasalto (12) radial e. doia tur4ó/
113) pik1rtn.t.,.. 41.pyittoe. eendo .• oonjooto , ecim• deadrit. encal~

Temen

58

172.426--d. 2 d. 3.".0
olivio . micacutis VEROGG=

LANINDKAO -

MO Pau

;98 1enclo~44 dI df'051 Ve13 cylSteuriv.8 ee APGROLOO . ,4111r_
-fficcusa4. c roilpi - rmitus Dg .0coneculA3*
.
. m i0i44. DI -Sr(01IMS CON6171Ú7IVAS 071 .- 011C1110 01 MOORGOÇA't01)

2s7a

.t.g.a.-f&ra 18

th, e:4ms DE AUTAWCULOP' •

rOnstituldb pof til C0130 albhgado cal teimá

projeção transversa/ mediana Tosada centrellenlra pera alojai et disteobt

f2RM0 No 179.702 de 20 de mate oe, 1956
equerente: somert FIVES LIME-01'AL e FRANÇA
b- , vileeio de Invenção: h rucEsso E SiSTEAA DE REGUIAÇXO ' DE 1114 RTAIOR DO/

tive do Todaqi0 e tia tambor dó fechadura; cárieeteriísedaa por o torpes mil

CIPO COrITO DE C2LULAS (In mmron-now.

provido do çondutos ou canais longltUdinaisi 01 1t é disestrellmente;:'
Dp°4019 (no 99 ~nuga Independentemente cot d011 ecndrjeus Ou 'danais
Tonteais que aflorem em un estreitamento pfeticádb da eiirectidade infa
p ior do vag amente existente na proje40,translersa1 do carpe do leare
lho

InI.A50 PE II2JULAÇA0 Cj UH REATM DO TIPO DE CELULAS, OD-PIS
fON-eLOW. , segundo o qual reGula-sa o i+alor de um mesmo par.lmetro em vn-/
rios pontos do reator atuindo em cada um desses pontos, sehre um fator
hue influencia o valor desse parhatro, 'caracterizado pelo fato de se In-

Ponto n o 1 do tótol dó 3 pontos libetsantadot.

troduzir, peri6dica e sucessivamente, em um se regulador, sinais de entra
da, sendo cada um função dá diferença entre o valor pré-determinado e o /
valor medido do parmetro a ser regulado, em um ponto do reator, provindo
os sinais sucessivos introduzidos na regulador, de pontos escalonados da
entrada 'a safda do reator, atuando-se com auxiiio de cada um dos sinais /
de saída sucessivos fornecidos pelo regulador, sabre o fator influencian.
do o valor do par:LmetrO no oonto de onde provem ' o sinal de entrnda corres
oondente
Reivindica-se a prioridade

00

correspondente Pedido de positado na

rranca em 21 de maio de 1965 Sob 11 0 IN ,. 17.863
^- , to n g 1 do total de 5 pontos Apresentados.
W,

TaReib W 01).820 de 58 de lato de 1966
Ragu/rant/et DtfilliSSARUT A C'Efi gRnIk ÁcIQUk s C fbná
Pridflâtib dl IfIvnçào: *bERAbOR YERE011iefitIbb 14-151fi1WO gietitd14'
MESMe
AIVINieleAtft6
A GAtradbt termOolatrice, coletato8eldO4editecess
ros de tAlo * e eireehtes selet.coodutbres te tipo A raiiiinadoS ,de :pós 1101

remonte ~relidos, e os duais sio empilhades alternadmmente ., com intercala
çao do ~matos oleeentos Isolantes, lontra doia molas ou coietdreo de ~sio;
• em seguida fortemente apertados uns contra os outros, de modo O comprimi./
' rem fOrtemente os .pós, caracterizado o gerador, pelo fato de que os elmmen./
tos Isolantes só são intercalados em parte de cada superDfcee ou interft;ce /
de contato entre dois elementos adjacentes, dos quais um é Ao tipo C
tro

é do tipo é, o

Que

e .o ou-

assegura, por ocasião da coopressio, um contato fnti.

mo entre a parte de cada su p erfície de contato Isenta dos elementos Isolan-/
tes intercalados, .om formactio de Ume senda semi-condutora em meandros, dell
mitada pelos ditos elementos isolantes, etrairés dOs e/tfleentos • sério e al.
ternados de tipo M e P, estando as superffeles dó Colhei° entre elementos so
mi-condutores de tines .cidostos legadas Jlrnétivaaeite a Ubá fonte
aw • fonte fria dde con 'st's A uem as duasiontes dó Maior do gerador
Itelvindiee.se

a

prioridade do ' eciráfsPcitidente pedid. n

" França em.1.3 de matolle 1965 sob n o 17.644.
Ponto no. 1 do tete' de 11 pontos apresentados.

quente •

depersitado

•

feama N Q 180.397 de 14 de junho de 1966
Requerente: ' LEE WILSON ENGINEERINC COMPANY, INC.. .
ft. ivilá§lb de ItiVençldi 1'éAkáLit0 PARA MAIIIPULAR 8081 NAS DE UTAL EM
FORMA U•

MÉgi1gh4cAÇUS

1 • Ció apareíno para mánlpular bobinas -ah decai em toma se fita,
dareceerizadó por compreender uma pluralidade 'de estruturas áe base
tendo'superficies suportadoras de,nobinas dispostas em uma fileira,um
carro carregador de bobina suportandO de inci-db.s moVerrsa se77,bre treinos
, ao longo da Mencionada fileira; cada estrutura de baie tendo 'rasgos p&
raleIos espaçados em sua .Shpérficie suportadora de bobina, perpendieü.
larm8nte aos citados trilhos; o Ciirro . de carregamento locluinde jrgaoS
dest/nades a. mov.-10 scierb os trilhos, barras elevadoras 'Paralelee, óâ
ruçadas, corresponde'neo aos rasgos e tendo superfícies suportadorae
bobinas coneetadas eM cdnjunto em uma extremidade e separadas ne Outiu
Orgãos destinado a Move 'rem ,a longitudinalmente eitos barre* sobile o
to carro, tfansverealmente, aos tálhos, para dentro e . para fdfe to'
referidos rasgos, e Orgitoe daitInadoe a

abaikadió

4kgüilJ

Terça-feira 18
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DIÁRIO OFICIAL (Sede Hl?)

' uas suppficlea ~Orla.
barras elevadoras dentre posijes Das quais P
doras de

bobina, estão, iesPectivamente, acima e abaixo das ouparelelef

suportadoras de bobin

I
Reivindica-se a prioridade cio pedido correspondente doptieltade ócio'

- ' , odos Unidos da ksu;r1ca . em 15 de junho de 1965, sOion! 464.113t

•letra.paeumatice para prensas 6"fZieçà e
. , iabtiiéelihnua iNlien l

'estria

4

de ir Comprimido com linha ligada a uma oleiro-válvula dn

trile situes 6 qual, em determindae.condiçOes. perMite a paiseagew d4
ar . 00mprimido para cámare em çue.opere pistão denlocedor de haste

conjugado o braço determinador da laternáncia do contato de um doe

onto n o 1 do total de 11 pontos apresentados,, .

discos da fricção, promovendo o movimento do martelo da prenso, c&

ractertzado& os aperfeiçoamentos por se dispor, no conjunto. válvio
la 'valentia* que substitui mole anteriormente aplicada junto á ha&
te mencionada enquanto que duas chave", de fim de cumao, eolenoidee,
aio aplicadas para determinar e elevação e descida do martelo.

9ooto n9 . ao total de 2 Pontoe apreeentadoe.

MAMO 11 0 181.04) de E de Julho de 19W,

sequerontet J8LIO MOROMIS :ATO. São Peule
'rivilé g io.de Invençiot"SUPORTE ARTICULAM
trt

De ESTEPE, APLIOAV

vvfnni.0$ AUTOMOTORES'

1
.RkIVINDIÇAQ03f

1--sePóRTE klITICULADO CE IESTEPE.APLI6AVEL,41-

FRICULOS AUTOMOTORES", caracterisedo por um ' braço horizontal,
,rticulado ele eixo,. em cuja ponta há geie pl aca, afixada em deal
tenelra do práprle veicule, de modo que a pirte mediana de alio,
lide eixo ee articule em outrO pisei. ~DOM aperafusede noutra
lantoneirs . do veicule, ficando flete eixo matis ou menos coaxiiià:
ertloulaçeo da port.; noutra estremidedeidèste braço, cote ei
tada peça de encaixa, ' retangular, com dois braços superiores inclis
medos para frente. em que vai afixada placa Som pinos paro prender
..444,AtVit
estepe; numa dei cantonelree vertical', doettealxiv hiç

SERMO No 183.013 de 20

de

setembro de 1O66

e

'are batucar as ligoOlmé Qi peça de trava.

Aequerente: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

sA0

',ache

Privii'ágio de Ihvenção: "NOVO TIPO DE EJETOR AUTOMÁTICO DE CARTUCNOS
wintn. •oremansaddei

Ponte ne I. no totel de

PARA

ARMAS DE FOGO"
CEIvINDICAÇUS

(1

I

•

/Yd t

3 _ uo novo tipo de e,letor-automãtico

de

oirtuchos para armas

de fogo, caracterizado pelo fato de que inicia a e-jeção do cartucho pelo
Jeslocamento meca'nico do ejetorpon t o.ne 1 do total de Li , pontos apresentadOs.
•

•

tERNO N ç 161.014 de 5 de julho de 1966.
Requerente" INDOSTRIA DE

MAQUINAS GUINAJWSP A .

ao

PAULA

Privil"ágio de ínvençãO1 "APERPEIÇ0AME1iTO8pE44 OU RELATIVOS A Cb.
MANDO k:LETRO-PJFEIMA9I80 PANA PRENSAS á ERICOO"

."

.1

remo

182.71t de . 8 de • Seter:: de igho

Requerente, PETROL INJEGTION LIMITED-Ingletarr,

REI VINDIC,AC6j

Prlviléglo Se . InvencOol"APERPEIÇOAMEN TOS LU OU EEL:-u-:

1-"Aper3ellegmanl pe• si relPI I:IN 41 salul,

SISTEMAS PARA INJE00 DF.WIÁBOS'TIVEL'

LIMÁIR49 Of591 ,AL (Segão III)

2380 Têrça-feira 18

Maio

de 19/1

RilyiNnicáCDES

.ReidW.diddeSte
1 Aparelho para aneatesla superficial para

1-Aperfeiçoamento em alotem& para injeção euitillms
de combustível sob baixa pressão, incluindo uma tubulação para cir.
culação do combustivel, com ramos aliwont~r a de retendo, bem como diepositivos injectora, ligados para receberem o combustivel do.
ramo alimentndor, e um dispoeitivo, acionado pelo motor, para colo.

fina

odo#

tológicoa, caracterizado pelo fato de ter forma de pistola e ser com •
posto de uma seringa de metal formada por duas seções; -a- ventosa de'
sorracha em

forma

de cOne

truncado;

-b- estOjO metálico cilíndrico pog

ta-ventosa.
rent° 119

car o combustível sob pressão, podendo ser operado no sentido de ./

1

de

3

pontos apresentados.

circular o combustível sob pressões rrlativamente baixas pela dita .
tubulação, caracterizado pelo fato ae que, com fim de diminuir a -/
vanorizacão do combustivel na tubulação, o sistema incluis meloa,-/
podendo ser operados no sentido de acrescentar uma pressão predetex
minada ao fluxo do combustível no ramo alimentador, até um ponto
imediatemente aquem da cenexidí det.J. 61iLj aom os dlapzsitii'um injetores, bem como ao fluxo do combustivel no ramo de reterno;
ios

e me-

para remover, no dito ponto do ramo alimentedor, a predetermina

nreesio adicional.
Reivindica-as a priorldnde do correspondente pendi
depositado na Inglaterra em 8 de Setembro de 1965,aob o n 9 38394/65.
Ponto ne 1 no total ' de 8 pontoe apresentadoe.

TERMO N9 161,587 de 7 de mosto de lyea,
R equerente: SERGIO VIANNA MINAS GERAIS
P rivilégte 4 ,
Invenção . "CEPO E LIRA MON0BL000 PARA PIANOS
rado N 9 152.341

4EIVINDICA OES

de 2U de agasto de 19t

Requerente: CLAVERINI..SOCIEDADE ANONIMA BEhOfet
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA PABRICAÇA0 CONTI

1 - Np0 e lira monobloco para
p iaàoa, caracterizado
.dun peça metálica Unice em que aio f und
idos o cepo e a lira.

eonto

NUA DE VIM,. EM ?OLHA"

ng

Por

1 do total» dê 3 pontos apresentados.

REIVINDIGAÇOES.
- Proceoao para fabricação continua de vidro em felha,
per espalhamento do vidro proveniente de um fero° de fusão sebre
um
banho de metal fundido, s6bre o qual faz-se avançar a tira de vidro .
formada, caracterizado pelo fato de que o vidro recobre em substância
superfície inteira do bACht. de ,eta-

Part.:11dt

4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi

_

VIÍ5MJVA

L

tÁr,

.

do depoeltado na Repartição de Patentes de Luxemburgo, em 29 de sete!
bro de 1962, sob n9 42.437.
Ponto n 9 1 do total de 12 pontou ,storeetwatados.
TERMO

We

161.052

de 22

de julho de 196t

Requerente: MONSANTO COMPANY . EE.UU.
Privileg io de invenção* o DEMUDEM DE Pio PORRADA SOBRE UMA BOBINA.
PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO De PIO AO LONGO /
DO EIXO DE UMA BOBINA EM ROTAÇÃO, PARA FOA
MAR A'EMBALÁGEM m ÁFARALHO ENROIADOR DO /
TERMO N e 146.116 de 24 de setembro de 1962

o

PIO PARA ESCUTAR O PROCESSO

Requerente: DOMINGOS BASILE . RIO GRANDE DO SUL
PrINilegio de Invenção: " AáAhaíd40 ..ARA AnSrE4IA SUPERFNIONAL nina

REIVIEDIGACZEO

FIN3ODONTOLdinCO3.
'1 -

Embalagem de fio formada sobre uma bobina, 44~4.

CVÁRIO OF1 , :l nAL (Seção III)

18

risada pelo fato do que o fio sebre a bobina forma uma embalegem etre:lada com enchimento diferencial, de que a embalagem tem porções Wraii.
saia cenicamente afuniladas e uma região central

.....
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MO No 181.6Wi de 28 de julho do 1966.
Requerente: 6.14UTA

INDUSTRIAL 'O.LTD . - JAPU

Privilegio de Invenção: "ABERIJRA JATO -PULVERIU1DORA pou

da por uma região de intersecção arredondada
l rrespondente pedido. ,aReivindica-se prioridade do c o
do
positado na Repartição de patentes do Rstadoe Unidos da MUNA

ELBUWWI_Ola

•

- Abertte r. jato-pulverizadora para uso da aparelhos mistos, oerag

terizada

Norte, em 23 de julho de 1963, sob n o 296.9q
Ponto no 1 de 3 . montos apresón

URO IN *PARI

LROS MISTOS"

&Cttni

per

um Conduto de ar provido de dupla via de passagem de ar •

Interna e externa - com abertura jato-pulverizadora ou jato-vaporizadora orientada de modo a fazer ; abertura lateral de entrada da via icitee
na da passagem lateral de ar por cuja abertura deo:tida está instada-uma bciee ou orificio que conduz ; abertura ou bico jato-pulverizador ou
jato-vaporizador
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentador:

TERMO No 180.025 de - 30 de maio'de 1966
Requerente: MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE - ROAENIA
PrIvilágIo de In nmnção "INSTALAÇÃO DE SEPARAÇÃO DiEnTIRENO

DO ETILB4,01

UNO, POR FRACIONAMENTO, NA PRESENÇA DE LENOS
REIVINDICACO4
- Instalação de separação de estireno do etIlbenzeno, por . 4

fracionamento, na presença de xilenos, caracterizada porque, a partife.
de uma mistura contendo benzeno, tolueno, etilbenzeno, para- e mete-143
tERMO NO 162.041 de 16 de abril de 1,64'.

4anos, estireno e alcatrão, o etilbenzeno é separado do estireno. Pare
se obter um esteeno de alta pureza (99,8 %, mínimo)."
•

R e qUerente:RAGNAR . T.RANGDAO - SÃO PAULO

Priv116810 de Invenção: "CARECOTE COM

FILTRO

DUAI,, Anu". 15

MÁQUINAS DE-EXTRUSÃO"
REIVINDICACO30

A requerente reIvIndice e prioridade do correspondente pedido
ieposltado na Repartição de Patentes romena em l e de junho de 1965msob

no b9,805.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados,

- Cabeçote com filtro duai., aplicável às máquinas de

extrueão, caracterizado por uma válvula de secção circular, aloja
da em carcaça,tubular, conectada ao canal da máquina de extrusãopossuindo esta válvula dois canele independentes e não Comunicamtoe entre ai, e inclinados um em relaão ao outro, num ângulo de
mala ou menos cento e cinco graus, canais esses dotado:: de entra',
dee e eaidae.em alturas iguale da superfície da vál,zula e situando-se deeencontradamente, porém ambos: pemeantee pela linha axial
da válvula, em um ângulo de mais ou menos setenta e cinco graus entre ai, um por cima dd outro,
Ponto

no

1 do total do , pontoe apresentados.

/31

4--

E t•

ARMO No 182.337 . de 24 de agos t ", "de 1966
Requerente: ALFA_LâVAL AB

. SUÉCIA

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO INDICADOR DO NÍVEL DE SEDIMENTO NO 0.
ESPAÇO DE SEDIMENTO DO ROTOR EM CENTRIFUUS
SEDIMENTOS"
REIVINDICAÇOEE

1 - Dispositivo indicador do nível de sedimento no espaço de son.
bento ' dum rotor -en centrirbgas de sediadntos, compreendendo um canal Indf .
cador que se estende do espaço de 'sedimentos internamente no mentido do
oentro dc rotor e atras dur dispcsitivo CO deeDePtà21110

Pr8M9

RE8

41
,4

2352 TêNa-feira 18

• Dhétf1f0. 0,EI4Mn L

(Seção

.

••

limara de desbastamento e?Z4 tonetado ,k um Libo provido por fora da nen-,
CffUga, tubo esse no qual é introdu7:do ur dispositivo de leitura de /
'rossio bu de fluxo o qual Indica o intuplmento da abertura do canal indl

'AR)O 101 181.654

de 28 de julho de 1966.

Requerentei HATSUTA INDUSTRIAL 00. -.JAPIC
Privilágio de Lnvençãot "BOMBA DE DIAFRAGMA"

&dor dentro do espaço de sedimentos, caracte-izado por um dispositivo de
tesbastamonto adicional provldu na mesma cmara de desbastamento e

borda de desbastamento, fadlalmant, calculada, esta localizada no /ado de
tora da borda de desbastamento do primeiro dispositivo de desbastamento.
Reivindica-se

a

prioridade do correspondente pedido de positado na

Me:manha em 27 de agosto de 196,5 sob n o A 50122 I11/82b
Ponto n o

1

do una! de

2

FIEIVINDICACnE4

cuja

pontos apresentados.

1 - Bomba de diafragma, caracterizado pelo fato de promover o

pacto do movimento vertical de sobe-edesce do diafragma pela acionamento de um dispositivo metálico de movimento de sobe-e-desce do diz
fragma, acoplado pela cavilha ou pino de conexão à , extremidade do diji
positivo de conexão, ligado ou em conexão com a parte básica, acopla
do à cavilhe ou pino do conexão com a extremidade, pela manivela da
bomba.
Ponto n o 1 i o total de 3 pontos apresentados,

TERMO N o 182.697 de 8 de setembro de 1966
Requerente; ARMO FITTERER SORM - ALEMANHA
Privilegio de Invenção: 'DISPOSITIVO PARA DESINTOXICAR OS GASES RESIDO
MIMO Nt 163.832

de . 29 de outubro de 1961

£18 Dl MOTORES DE COMBUSTÃO"

Requerente: TRANSTEC-SOCIERWE TÉCNICA E TRANSPORTADORES INDUSTRIAIS LTDA az v
SILO PAULO

REIVINDICAWES

1 - Dispositivo para desintoxicar os gase. residuais de motores de

MilViliglo de Invenção: 0 APERFEIÇ0AMENTOS EM EMPILHADEIRAS 03 TRANSPORTADO./
RAS COM ESTEIRA DE TALISCAS DE ACIONAMENTO REVERSI.

sombustio . mediante combustão suplementar e/ ou oxidação catalítica densa misture gasosa de gás residual . e ar fresco aduzido, dispositivo ák

VEL"

se consistindo em duas demoras Vinculadas uma atrás da outra na tubula

ÇÚIVINDICACDES

go de desarca, encerrando essas cemaras uma instalação de combustão -

k . Aperfeiçoamentos em empilhadeiras ou transportadoras com es-S
tetra de taliscas de acionamento ieversível, caracterizados pelo faio do br*

suplementar e uma aduçio de ar frase°, (Mim como catalisadores, carta
tentado pelo fato de que na primeira cámara está disposta a Instala .

lo oscilante do transportador ser formado por duas Ungarinas feitas de oba.
Os em "U" tombado, tendo seus ramos horizontais voltados para dentro, seg

çio de combUstão suplementar ou os corpos catalisadores, e de que na .

vindo de opilo e gula para as extremidades das ta/Iscas que por soa vez são/

segunda cimare, vinculada atravás de Um tubo VentUri à primeira Cáma-.

dotadas de cantoneiras metálicas na parte inferior de sua extremidade; sendo

ra, está disposta unia adequada massa catalisadora em um alojamento peg

que, as ditas longarinas, sio unidas por travessas, sibra as quais • central

meávol encerrando um canal de fluxo Interno

mente é previsto um trilho no qual se apoiam os roletas de uma corrente sem-

A requerente reivindica as prioridades dos correspondentes pedidos

rim, cujos suportes tem wuas abas aparafusadas :In New inferLac das taliscas
por uma sO corrente/
Ce madeira que formam e esteira, senti: -'.

depositados na Repaetição de Patentes da Alemanha, respectiv .amente sor
no a r-47.108 Ia/h6c, 6, em 7 de setembro de 1965 é P. 49.482 Ia/46e, 6,

.euntral

de 16 de junho . de 1966.
. Ponto no 1 do total de

2

pontos apresentados.

Ponto W2 / do total de 24 pontos apresentados.

P70
URSO

NO 166.678 de 28 de janeiro de 1965
Requerentes UNIVERSAL OIL PRODUCTS COmPANY a aE.U.,
P11111440 delnyenção: °APARBLE0

PARA

ANALISAR UMA MISTURA PuJIDA E PA"

80 CORRELATO" ,

N
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DIÁRIO OFICíAI,. (anão III) •

1-&.:rça-;.eÁi-a 13

Janeiro de 1966 sob o n* 27.080 e 46.956.
Ponto n e 1 no total de 6 DOCN011
nãesdwimi2

REIVIRDICAÇOER
-

Aaardlho para analisar. wsa mistUra pAraw temo dars8riratás /

mdltiploa, caracterizado por compreender

uma cOluna aparadora contendo um /
iorvento aél1do capaz de sorver, palo,menos um c omponento da

diteCtistura relativamente aos demais componentes, um 4 1 aO0,41..vA Pare rezar
pasSar um rluxo•de géS portador através da dita coluna, uma diaposlçéo Cara/
Introduzir una amostra da dita mistura no dito' gas.artador, células medido..
re e de raftrenoia capazes de desenvolver sinas elétricos 4e magnitudes várias us,padendoft Variacaes da commição de Um gés ' fluindo através das mes
mas, condutos comunicando a sarda da dita coluna à entrada da dita célula me
didora, uma linha de retardamento ligando a saIda da célula medidora à entra
dada dita célula de refwencia, e,conezóes di l spondo-se entre as ditas células de.oposição o daptadas pana proçSucko de 1.1p, sinal nftido de saida.resPoll
dando à diference entre os sinaia das.ditas
Reivindioa,se a prioridade do correspondente pedido depositado
Á

nos Estados Unitlos'da América em 28.de lagelro: 4,1;1966 sob n9 349.641.
Ponto A*

79./

1 do_total do. 16 pontos apresentados.

TERMO 10 166-161 Ne 22- da janeiro. de. l96.
Requerente:

r-igurQ /

dis,
r

nr.. VUGWE .

JOSQUIN, - SX0

PrivilAço do, InvençÃo: 'NOVO TIPO DE Bingo PARA Vie~141k.6

aticit I

E O SEU. PR OPX”O • DE- FTRACAO NAS MEROS,'
REIVINDICAV/E$

1

Ovo_ ti.peda boto Para veett. mentaa. sua gera5 • O seu
processo ele.. fixmOio nas mesmaa, caracterizado pelo çoiht0
de face Inter.
na do corpo do boto que poderá ser em material plástico,
metal. padre
perOle ou eutro conveniente e adequado qualquer, ser provles
i u qu
mais hastes ortogonale em material pldstico Paaa
L V051 e,40. 1MLItler"gt*, RIP
la seio do calor e. compressão,
tonto O= 1 do total de 4 pontos apreeentadoe.

tb

TRAMO A v 1-011.762 de 2 de Ag5eto de 1966.
Requer4444t. SPAIEtX 8149gY.WA*124,
Privilégio de Invencios"DISPOSITIVO ESTABILIZADOR PAAA YA/CULOS
lUTOMOV91,
RWINDICAC5R

14.8.kap40t4kfix 44144),11.1rlia4.r, paia velai° auto..
Móvel, Peritindo inolinar a caixa ou oarroceria do voiemile paru,
.

4 interior da curva, est4404°4144e ul* 4102.244 0 e m , 0 1 * 10°00,
ema barra setabilisadors cuja lieaCic co. oa braços de ~tonta. fl
aí° dao rodas 6 feita por ~a thasmoacioi, de motor hidráulico ou
notar penemático do 14441. 1144, 44.404410 p44., ue distribuidor; ma"
*Uri:se d a-ao o dispositivo por me arraal• 4ma eoapreende dum*
bastes. •

ulmbatria.401413.1ffitRètIMPjarta4.10~~1404,-qa.kre,

landa uma extremidade das hasteie ligaNes;aos braços das rodas atrá,
soe de ua aietema da colma, e a outra extremidade. das bastes It.
Radas na barra de torço, sendo • barra Oscilante acionada Kiae
referida. hastes • ltgada ao- distribuidor para comandar o envio
to fluído sob preceolo para os. aacaooe ea quantidade suficiente
peru 00118111322.7 • inclinar • caixa do carro proporcionalmente Si
kagule de torço ilapheta á_ barra e diria‘le para o interior de ou,.
roa •

Reivindica-se • prioridade do

correspondente

podido depositado na Praaes ao 3 Ne / lelst, 4* 198t * 0,61, da

..,

-

rtmo No mt.793 de 25 ée novembro
do - 1964
teosirSPAe t 140PPAE. RAP PAI0 DO REIS
S P.A.U.Lt

Privilégio de Iinvenciol "NOVO MOTOR i EXPLOSÃO, ROTATtvV"
REIVINDICAçpg
I. • *OVO MOTOR À EXPLOSÃO, ROTATIVO, caractoriaado por possuir usa
carcaca (1), ;lIndrica e 0, poupe, etlturet„ provvd a. inrumattente de sua perl.
feria ,.vada conformando duas excentricidades, aimetrlcas ou nÃo,
tó. plano axial .ertical
-

ensos c*fl do.tptal . de 10 pontos apreantados.

wM

r.e.14540-

2384 Térga-feira 18

. MAMO OFICIAL (Seção Hl)

raio de

sErvINDICACCES

à • O nvula automática de alarme ,;.„.
maraoterieada por uma câmara v estibular de p e q
uenas dimensées, na
qual convergem' a al
sertura de comunicaçao com uma câmara pneumática
hermétlea onda reina a pressão de materiais gasosos a controlar, a
abertura de comunicação com aanametros ou outros aparelhos de meai
ção, a abertura provida da vál ,rula s6mente de admissão para
car4 -a

ou descarga, e a abertura provida de guarnição elástica de uma vá'.
cánica abr:Indo-ee para dentro de dita câmara vestibulana
P
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TERMO No 163.502 de 16 de outubin de 1964.
Requerente: JACQUES SEAN-MARIE TARAGONET -GUANABARA
P

rivilégio de Invenção: AUTOMÁTICA
°VÁLVULA
DE ALARME POR PERDA DE

IRESSAO"

1.

01.1115;,,,

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÁO
E

DIVISÃO JUDICIARIA

imp•Nsto SObre
Operações Financeiras
,

DO

ESTADO DA GUANABARA

Deret-tei n9 914. de 7-10-1969
DIVULGAÇÃO N 9 1.133

DIVULGAÇÃO N.° 1.155
PREÇO) CR$ 5,01)

Preço:

A Venda:

Cr$ 0.60

, A VENDA
NA GLIANABAIU

Na Guanaban
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1

Seção de Vendas: Avenida Rodriques Alves. e

Agência 1: Ministério da Fazenda

A g ência 11: Ministério da Pazends

Atendemos a pedidos pelo St1 viço de Reembõlso 12.4)stal

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemb6;a0 Postal

Brasília

EM BRASILiA

Na sede cl-; 9.1. N.

Ng sede do DIN
11n•111

PREÇO

DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 030

