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CAPITA& FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 1971

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 169.316 - Centre Boites S.A.
579 169.595 - Shell Internationale
Research Maatschappij NV.
N9 169.616 - British Indi:strial
Plastics Lr`mited.
N9 169.660 - Manuel Nie'ra
Silva Neves.
N9 170.270 - Faproco Fabrica de
Produtos Cosméticos Ltda.
N9 170 636 - The Procter & Gamble Comi:any.
N9 171.458 - Dow Corning Corporation.
149 172.377 - Martin Marietra
Corporation.
579 172.391 - AktiengesePschaft
Par Zink Industrie Vorrnals Wilhelm Grillo.
N9 173.541 - monsanto Company.
N9 173.722 - Pechiney Compagrije de Produits Chimiques Et Electrometallurgiques.
N9 173.868 - Luiz Patriota Mello Barreto.
579 174.610 - ,1 R Geigy S.A.
N9 175.284 - Renato Maggion.
N9 175.304 -. Bisão Iwasaki.
N9 175.532 - Oberlikon Sulirle
Holding AG.
N9 175.840 - W R Grace ez Co.
579 176.662 - Bisão Murofushi. Arquivem 7 se os processos.

N9 109.819 - NV Philips CloeilanLi.emfe.brieken.
N . 117.860 - Cartiera Italiana
SPA.
N , 127.025 - Leslie Maekenzie
Valentine . Renry Flethcer.
N , 123.173 - J R Geigy S.A.
N9 133.822 - Monsanto-Conipany.
- Montecatjni Societá
2. Per L'Inclustria Min.raria
•
e
N" 143.425 - L'Office National
D' LAzote.
/.146 - Uniroyal Inc.
N9
Ne 147.292 Maschinenfabrik
Rutt1 !G .
NV 143.530 - Monsanto Company.
N9 149.743 - Montecatlni Soctete,
Gene :"le Per L' Industrie Mineraria
e Chnn:ca.
N9 150.025 - Shell Internationale
Resem ch Me atschappij NV.
N9 150.892 .- Courtaulds Limited.
N" 132. ,..03 - Monsanto Company.
N9 153.2'36 - Pechiney Compagnie
de R.odu;ts Chimiques Tt. E:ertrometatlargiques.
SECRETARIA DE MAR/IS
N9 155.765 - Imperial Cheinical
Limited.
Exediente de 12 de maio
N9 135.950 - Ferenc Etdelyi.
de 1971
• 156.,:97 - Estamislau Twardowski.
N" 156.788 - Michel Zissi CharaN9 587.1à - Intervalo - Fábrica de
Iambos Zissou.
Cigarros Suclan S.A. - classe 44 N 156.896 - American R.tdiator (Em face da informação do S.D.,
torno sem efeito o despacho de ar& Standsv Sanitary Corporatien.
quivamento - fls. 12v., publicado no
N" 158.339 - Antônio Francisco D.O.
de 10 de fevereiro de 1971. Rodrigues dos Santos.
fls. 9-11).
N9 163.209 - Esso Research And Registre-se
N9 576.049 - Amplifoto-Mesbla
Enginrering Company..
S.A. - cilã.sse 8 - (Registre-se, sem
N9 164.205 - Shinichiro Abe.
ao uso exclusivo, isoladamente
N9 164.813 - Whirpoll Corpora- direito
do "Foto" e com exclusão de ampliation.
fotográficas).
N" 135.452 - Ascension Boeharan ções
579 585.219 - Agro-Pan-Agro-Pan
Garcia.
Importadora S.A. - classe '1
N" 165.896 - Luiz Augusto Fran- Comi.
- (Registre-se substituindo-se "máco de Maria.
quinas adubeira.s" por "máquinas
N" 165.977. - Antônio de Fazio.
adubadeiras • - fls. 11-13).
N' 166.249 - Claudio Mota.
N9 626.188 - Estrela do Lar - MoN 9 166.617 - Manufactura de Plás- biliária
Estrela do Lar Ltda. - clasticos de Couro Mancy Ltda.
40 -, (Registre-se com exclusei,
N 9 167.330 - Svenska Ackumula- se
de "macas estofadas").
tor A'Hebolaget Jungner.
Lumegás
N9 632.713 - Lumegás
INT- 1,11.079 - Amelia Nehring.
Ind. e Coffl. Ltda. - classe fl - (Re•
1. • •1.405 - Jair Martineli de gistre-se na classe Si.
.
N, 636.06 - Marina - Ind. IVIariIV 1 68.754 - Remo Carmori Ade- lia de Auto Peças S.A. - classe á
lic C:.eamori e Roberto Capoto.
t- (Registre-se fls. 9-11).

579 654.688 - Berlinda - Exportado..
ra de Fumos Suerdieck S.A. - classe 44 - (Registre-se).
N9 654.689 - Carambola - Expor.
tadora de Fumos Suerdieck S.A.
classe 44 - (Registre-se).
N9 654.690 - Cúmulo - Exporta.
dora de Fumos Suerdieck S.A.
classe 44 - (Registre-se).
N9 654.691 - Tamanco =- Expor.
ticlora de Fumos Suerdiecii S.A. -a
classe 44 - (Registre-se).
N 9 654.692 - Milagre - Exportadora de Fumos Suerdieck S.A. - elas.
se 44 - (Refnstre-se).
579 654.693 - Fausto - Exportadora de Fumos Suerdiecli S.A.
classe 44 - (Registre-se).
N9 654.694 - Perca] - Exportadora
de Fumos Sucrdieck S.A. - classe
44 - (Registre-se).
579 654.697 - Raperca - Exportadora de Fumos Suerdieck S.A.
classe 44 - (Registre-se).
N° 654.698 .- Luperca - Exportadora de Fumos Suerdieck S. .
classe 44 - (Registre-se).
N9 654.699 - Luler - Exportadora de Fumos Suerdieck S.A. -- classe 44 - (Registre-se).
N9 ' 654.700 - Siperca - Enodadora de Fumos Suerdieck S.A. classe 44 - (Registre-se).
N9 654.701 - Sifer -- Exportadora
de Fumos Suerdieck S.A. - classe
44 - (Registre-se).
579 674.974 - Espuma de Ouro Cia. Mineira de Cervejas 42
- (Registre-se).
N9 675.270 - Pingo de Ouro - Fábrica de Bilhares Taco de Ouro Ltda..
- classe 49 - (Registre-se),
579 681.336 - Artes-Michi - Erice.
Blahowetz - classe 25 - ;Registrese sem direito ao uso c:.clusivo da expressão "Artes.

N9 637.369 - Toroflex - Toro S.A.
Ind. e Com. - Classe 6 - (Registrese fls. 10-12).
579 637.370 - Toroflex - Toro S.A
Ind. e Com. - classe 21 - (Registrese com os exemplares de fls. 9-11)
579 643.983 - Rapidobel - Armações de aço probel S.A. - classe 40
- (Registre-se).
N9 644.892 - Emblemática - Pucci
S.A. Artefatos de Borracha - classe
39 - (Registre-se fls. 10-12).
N9 647.594 - Inka-Pen - Inds.
Brasileria de Falis Fritz Johansen
S.A. - classe 17 - (Registre-se sem
direito ao uso exclusivo da expressão
"Pen" fls. 11-13).
N9 647.599 - Inkalloy - Inds. Brasileiras de Lápis Frits Johansen S.A.
- classe 17 - (Registre-se fls. 11-13)
N9 653.501 - Ima - Instituto de
Medicamentos e Alergia Ima Ltda
- classe 39 - (Registre-se).
N" 657.934 - Foglam - Foglam Comércio e Ind. - classe 47 - (Regia
tre-se).
N9 658.998 - Isocrome - Ino Indústria Nacional de Ótica Ltda. classe 8
(Registre-se fls. 12-14).
N9 660.265 - Fenix - Nadir Figueiredo Ind. e Com. S.A. - classe
17 --- (Registre-se fls. 19-11).
N9 673.269 - Gradebel - Armações
de Aço Probel S.A. - classe 40 (Registre-se).
N9 625.972 - Gelsan - Laboratório Sanitas S.A. - classe 3 - 'Registre-se).
N9 649.135 - Hospitec - Hospitec
Soc. Técnica de Instalações Hospita-1
•Marcas lede feridas
lares Ltda. - classe 10 - Registre-se
fls. 13-15).
A p roteção reivindicada não teu
N" 649.137 - Hospitec - Hospitec
relação com a atividade do reSoc. Técnica de Instalações Hospitaq uerente. - Indefiro o pendo
lares Ltda. - classe 40 - (Registrede regi6tro:
se fls. 12-14).
N9 681.600 - Ary - Construtora Ar!
579 659.005 - Granadubo - Cia.
Brasileira de Adubos C.B.A. - clas- C. R. de Brito S.A. - classe 38.
N9 694.772 - Monte Aplub - Assai
se 2 - (Registre-se com exemplares
de fls. 12-14, sem direito ao uso ex- ciação dos Profissionais Libei ais Uniclusivo de "Adubo").
versitários do Brasil - APLUB classe 38.
N9 662.710 - Rai-Good
Sead
Cia. Ltda. - classe 28 - (Registre579 694.776 - Emiene - Adminisse na classe 28
tradora de Bens Emiene Ltda.
N9 605.077 - Ristar - Transporte classe 38.
N9 694.840 - Ven-Ka - Nelson do
Ristar S.A. - classe 50 - (Registrese fls. 9-11).
Carmo - classe 14.
N9 694.845 - Ven-Ka - Nelson do
1‘19 631.848 - Predil - Predil trnéveis Ltda. - classe 50 (Registre-se Carmo - classe 20.
fls. 21-23).
N9 694.848 - Ven-Ka - Nelson do
N" 654.412 - Granja Avi- Carmo
- classe 19.
cola do Xóko Ltda - classe 19 - N9
694.867 - Ven-Ka - Nelson do
(Registre-se).
Carmo - classe 42.
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5;ÁRI0 ORCIAL (Seç.o . til)

1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas O atendimento do público pela Sacão de
diedetcdo será de 12 às 18 horas.

i.5.7.XPEEDIV
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2) Os eaiginais para publicação,
devidainente autenticados, deverão.
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou aperganzinhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a soa COMpreensão, em especial quaacio contiverem tabelas.

ALBERTO DE BRITTC' PEREIRA
CHEFE DO tr. 'VIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA Er'.0,..0 De Pr DAÇÃO

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

FLCRIANO GUIMARÃES

DIÃRCO OFICIAL
SEÇÃO III

Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D.1 .N .

Seção do pubrieldado do oxpod!onta do Dopartarnonto
Nacional do Propriodado inductrial do MIniatório
de lnderotria o do c,.rclo

3) As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
êero ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até e quinto dia útil subseefiante à publicação,.

ire. rue()

nae oftcsnas rio Ccpcitcarcnto- cie arpransa Naricnal
BRASÍLIA

,(A ás assinaturas serão tomadas no D.I.N. O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D.I.N. Neste caso, o assinante di7igird, ao D.T.N. o pedido de assinatura e a pagamento do valor
corresp ondente, na ferino do item
seguinte.

lçig 694.868 - Ven-Ka - Nelson do
Carmo - classe 43.
N9 694.869 - Ven-Ka - Nelson do
Carmo - classe 44.
Na 694.874 - Ven-Ka - Nelson do
Carmo - classe 49.
N 9 695.378 - Três Lpsangos - Casa
Tozan S.A. Importação e Exporta
ção - classe 43.
N9 695.079 - Emblemática - Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil - APLUB alasse Sa.
N 9 695.081 - Emblemática - Associação dos Profissionais Liberais Umversitários do Brasil - APLUB classes 32, 33, 50.
Consyl AuN 9 695.559 - Consyl
rihar das Cias. S.A. - classe 38.
N 9 8a4.914 - Emblemática - Pucci
S.A. Artefatos de Borracha - classe
50.
N" 645.298 - Comag - Cia Mineira
de Aguas e Esgotos - COMAG classe 32.
651.531 - Arapuã - Super Loja› Arapuã S.A. - classe 20.
664.596 - TV, Londrina - Rã
dio Televisão Coroados S.A. - classe
38
N'' 669.924 - Hora da . 3..tudade
Causora São Paulo S.A. classe 50.
Ni- 669.821 - Santa Mana -- Santa
Maria S.A. Crédito. Financ i amento e
Investimento s - classe 38.
Ni 671.709 - B R - Banco Reg i onal S.A. - classe 38.
N 671.711 - F. R. - Financeira
S.A. Crédito FinanciamenP
InVeStlMentOS - classa
to
Associacão
N 674 065 - ABFDO
• -li cente e Filantró pica Dez da
C' 11 11rn - classe 32.
67t4 167 -- Desfile "[albor: da Ban
- gibor. S.A. (Inds Alimen
-clav.es 32. 33.1.
cie
Frigorifico
N' 674.407 - Armour
4amour do Brasil S.A. - Classe 32.

61 No caso de porte aeaao para

ae não servida
esse
incio de transporte, a DaLgacite
i: "ca si da Eia prãsa Baasi : e'ra de
Ccrrc.:as e Teljgrafos C:n Brasília,
se obr:ga a coatpletar o encamin /F- rzeitlijio ao destinatário por
outras v'as, independentema ate de
acá"ént0 no preço.
7) A Delegacia Regioeal da
Eiaprêsa Brasileira de Cora • ;os e
Te:é:avios em Brasília res:'n;Ct-SC
o d:reit0 de reajustar os SCI'S preços, vo CriV) de elevação de nairife&
conefetais aéreas, mediante aaisoe
jaa'o aos aSdawites,

ASSINATURA.S

8) Os prea.os
poeento ser
ou
a. e
inialrri-o sempre no yr:ia-S:0 dia
22.50 VIR da vals .s. absaaileate. O ,,•?tirdo
Semestre
Cr$ 30,00 Semes tre
Cr$
de porte aê aao poderá s=r
45,00
saines"eal ou anaal. O pra .9 daS
Ano
Cr$ 60,00 Ano
Cr$
assinalurcis para. o )2xter"o,'
Exterior
mente anual e não haverá 1, atts
EXterjO?
parte par via acea.
Ano
CrS 65,00 Ano
Cr? 59,00
9) A renovação deverá a_. ). soPOnTE AEREO
licita da com anteeedeaaa de 30
dias do vencimento da caa;aal*are,
Mensal .. Cr$ 17,00 I Semestral Cr$ 102,00 : Anual ... Cr$ 204,00 e do 2.'orte aéreo. Veno. seí'5,o
suspenso indepenclentewc.ele
NÚMERO AVULSO
ctlSo-aac.aiC.
- G preço ao número avulso figura na última página de cada
10) Pare receberem es aaoiaa
exemplar.
mentos às ediedeE dos drfit-e
- O preço 010 exemplar atrasado será acrescido de Cr5 0,01,
ciais, os assinarfes devei-é2
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores..
tá-los no ato de assinatuaa.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

5) /e reviesse de valõres para
asinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita sõmente por

cheque ou vale postal, em. favor
do Tesoureiro do Departawrto de
Imprep .sa Nacional. (aça::o ao
contrato (1.2 porte aéreo, c .a favor
da Delagnia Regional da -2:ïêsa
Laaa'?aíra de Correios g Te eerajos
em Brasília.

N r 674.414 - Armour eilgontice
Armour do Brasil S.A. - classe 42.
.1q9 674.415 - Armour - Frigcrífieo
Armour do Brasil S.A. - classe 43
N9 674.421 - Armour - Frigorifico
Armour do Brasil S.A. - classe 49.
N9 674.463 - R. L. Nicolas ar Cia.
Ltda. - classe 49.
N 9 675.027 - Velnac - Cia. Nacional da Veludos - classe 20.
N9 675.028 - Velou - Cia. Nacional de Veludos - classe 19.
N9 675.032 - Velnac - Cia. Nacional de Veludos - classe 14.
N° 675.046 - Velnac - Cia. Nacional de Veludos - classe 25.
Ns 697.567 - A - São Paulo Al
pargatas S.A. - classe 49.
1\I9 679.570 - A - São Paulo Alpargatas S.A. - classe 43.
N9 679.583 - A - São Paulo Al20,
pargatas S.A.ciasse
N9 670.589 - A - São Paulo Alpargatas S.A. - classe 32.
N9 679.603 - A - São Paulo Alpargatas S.A.•- classe 43.
N9 679.1510 - A - São Paulo Alpargatias S.A. - rasse 49.
N' 579.624 - A - São Paulo Al.
pargatas S.A. - classe 32.
N" 679.645 - A - São Paulo Alpargatas S.A. - classe 26.
N" 679.667 - A - São Paulo Alpargatas S.A. - classe 49
- São Paulo AlN" 679 700 pargatas S.A. - classe 20.
al" 679.911 - Oleavas - Oleavas
Ltda. Com. e Importação de Peças
e Equipamentos - classe 38.
N" 080.866 - Sec - Se.c Serviços
Eletrónicos de Contabilidade Ltda.
c'ats 93.
680.887 - Aurea Ataca S.A.
Crédito. Financiamento e Investimentos - classe 38.
N 9 681.012 - Bandeirantes - Ban
deirantes Transportes Urgentes Ltda.
- classe 38.

FUNCIONARIOs

N 9 681.118 - Orquestra Filarmes- 33 e 38. - andafcrido em raec
rije-a do Rio de Janeiro - Inds. Elé- R. 368.030).
tricas e s Musicais Fábrica Odeon S.A
Nç 033.297 - Rainha dos ;.-..stejoa
- classe 32.
n do 4" Centenário -- Diário ca Nata
N 9 695.986 - Colorado - Auto Pos- cias S.A. - classes 32, 33 e aa =a2
to Colmado Ltda. - classe 47 - (In- (Inde.faride em face do R. 3ata0a3)0
deferido em face do registro 227.584,
N, 633.298 - Rainha do 4 Centaa
em vigor até 27-12-72, marca Colo- nário
- Diário da, Noticia. S.A.
rado de tarceiro, na classe 47, para
classes 32, 33 e 38. - (Indek ido e1:11
os mesmos artigos).
- face do R. 368.030).
N9 617.566 - Murakami - MuraNa. 683.140 -- Ravioli Cia. Ajrg
kami - Agro Comi. e Indl. S.A. - Indl. de Goiás - classe 41. -- Incieclasse 1.
ferido em face dca cria. 7( , ri F. 2 c 1.4
N9 647.801 - Equiprazo - Casas do CPI).
Pirani S.A. Com. e Impoatação N' 681.215 - Toalhas e Liilifovisic,3
classe 7.
pará todos os fins - Toally
N9 647 803 - Equijarazo - Casas sil S.A. - classes 26 e 37. - sindea
Pirani S.A. Com. e Importação - ferido de acórdo com o art. aa n"
classe 6.
do CPI).
647.993
straus - Rádio e N9 681.594 - São Pedro - FarmTelevisão Straus S.A. - classe O.
gens São Pedro Ltda. - cia..e 14 aa
N9 647.995 - Straus - Rádio e (Indeferido era fase cio R. 40N.:319
Televisão Struus S.A. - classe 40. São Pedra na classe 14).
Ns 653.442 - Emblemática - Quí• 693.553 - Vitória - GsaHoli
mica Indl. Barra cio Pirai S.A. - Gracioli Ltda. - classe C4 classe 1.
ferido em face cio R. 21.7. s saa -.
Ny 653.449 - Emblemática - Qui- toda na classe 44).
mica mdi. Barra do Parai S.A. Cumpra o art. 73, beta asai o sua
classe 3.
inscrição no C.C.C.:
N'-' 675.050
Velnac - Cia. Nacional de Veludos - classe 48.
N. 461.666 - Amaro de Soaat CaaN9 675.060 - Velnae - Cia. Nacio- tilho
• 632.218 - Peacal S.A. Itscl Braa
nal de Veludos - classe 2.
N .' 562.182 - Yuky - Cia. Anoru sileira de Peixes.
W 074.738 - Cerâmica Saiso [31.
ma Toddy Venezolana - classe 41. (Indeferido em face do R. 315.653) dro Ltda.
• 673.05 - Produtos Agla }Jacula
Nr 601.819 - 1CM Metalúrgica KM rios Ltda. - (Cumpra o an aa f3
Ltda. - classe 50 - (Indeferido em - Apresente noves exemplaria-, iil3face do art. 76 n ? 2 do CPI).
criminando os artigos e espaçai tema
N". 602.977 - Curso de Secretaria do os produtos veterinários tia acdk
Executiva - Ibrasp - Instituto Bra- do com o licenciamento ema aaldalto
sileiro da St *vetaria Profissional classe 50 -. (Indeferido de acórdo
Exigiacies
com o art. 76 a 2 do CPI)."
1q9 633.296 - Miss 49 Centenário - 149 482.237 - IRterrhational Businan
(Prelimina
Diário de Noticias ,p
- Classes 32, Machines cosporat.son

'

a

20

.,

DIAWO

(Seco 1111

4.3 11 =.7.12.0111eaapeeeee,--ffin-

mente rel.-ente traduçâo para o.:: exempinrcs com eeclusão ae "publiN9 651.923 - Lucky Material de
documets•e; c e fls. 25-31).
ceções em geral").
Escritório Ltda •
N9 673.1:13 - MHZ Hachtel & Co
679.948 - Frigorifico Rcnner N9 652.402 - Inrebra Ind. de Rei&
- Tern o em vista o que ()oeste de'
S.A. Produtcia Alimenticios - (Au. gios do Brasil Ltele .
certificee e do reeistro no pais
N9 653.037
, tentique fls. 11-13).
.
- Máquinas Renard
gem, ars ireal-e novos exemplara reis.
ii9 680.027
Rio Gráfica e Edi- Limitada.
•vindicare i o cenas "varas de enseen (eira
Ltda. - (Autentique fls. 6-12 e N9 653.991 - Viplar Utilidades Dosão de ceei= para janetter ').
apreeenere exemplares com exclusão mésticas Ltda.
N9 694.!'19 -- Louis Schwat S.A. Te- ; de
N9 656.941 - Michel Chaya Mongh"publicações em geral").
'Cume' ;) ert. 81. e junte procureçao;
rabi.
'reg);
de acene) cone o disposto no
689.029 e- Rio Gráfica e EdiN9 656.943 - Michel Chaya Mor; 162 do Cel. -- Apresente novos eeem- tinia LSda. (Autentique fls. 10-16) e rabi.
1 piares c e uindo "engrenagem), nse- apresente noves eeemplares com ceN'' 658.470 - Mário Baptista,
las, poli' -'-os de relógeos" claesifi ; cluseo de "publicações em geral").
N9
- Farmagricola S. A.
;
6C0.030
heiteria
prima).
cados
Rio Gráfica e Edi- Imp 660.978
e Exportação.
te'ra Ltda. - -(Autentique lis. 6-12 e N9ortação
N" 693 4.)2 - Ing. C. Otieeeti Se! ap
661.235
Farmagricola S. A.
ree ente novos exemplares com ex- Imp ortação e
C.S.p. A . - (Apresente novos ceera- ;;cluseo
Exportação.
de "publicações em geral").
9)9 638.887 - Audium Eletro Acúspiares reide os artigos correspondam
N9 6b0.031 e- Rio Gráfica e Edi- fica Ltda.
ao certitic s do de registro da marca
te() país usi origem e ao depósito ne'tóra Ltda. - (Autentique fls. 6-12 e
N9 191.405 - Papelaria Guanabara
apresente novos exemplares com esc- Litreta.da.
Brasil).
Thonet
Industries
Inc.i
clueeo
de
"
p
N9 646.eei
ublicações em geral").
9)9 2613.076 - Laboratório Lutei' Li- (iecor .: eeo hábil, promova a auN9 680.224 - Casa Editeira Vecchi mitaea.
tenticacãt, e a tradução do ctocumen- Ltda. - (Autentique fls. 7-11 e apreN: 273.761 - Estamparia e Ferrato de lis 11).
inentaria Vitória Ltda.
...ante
novos
exemplares
com
exclusão
N" 647.el.) - Surrey S.A. Com: ele "earbliceções").
No 288.863 - Thorens S. A.
Indl. Fim nceira Inmobiliaria y Avero- 6e0.404 - Editeira Vozes Ltda
9)9 288.265 - Thorens S. A.
pecuaria -- (Tendo em vista o que - (Autentique, fls. 7-8 e apreseme N9 2e 8.790 - Importadora Aeropan
consta da doeunientação de lis. 10-12 novos eu:Pelares com exclusão de Limitada.
N9 331 931 - Torrefações As.sociaprove que o3 artigos protegidos no "publicações e imp
ressos em geral"), das. .
pais de cieeem correspondem co de- N,
680.405 Editóra Vozes Ltda
N9
pósito eeeettedo no Brasil).- (Autentique fls. 7-8 e apresente veira. 339.112 - Luiz Chaves de OliN9 649.631 - Rádio e Televisar) novos exemplares com exelusão de'
9)9 350.755 - Cia. Cervejaria Ca&mus S.A. - (Apresente novos ip ublicaçoes e im p
ressos em geral"). rece.
exemplar excluindo "aparelhos de N 9 680.844 - Fiação
end i ana S.A.
expurgo (cei:eis) 10). aparelhos eletrô2C0.879 - Ind. Caxiense do
- (Autentique Vs. 8-9)
nicos em geral, equipamentos eletró
N9 631.159 --- Tabacatia Londres Café Ltda,
nicos eléelcos, iestrumentos didáticos S. -A. - (Autentique fis. 8-9).
919 235.980 - Torrefação e Moagem
de Ce ee Ti radentes S. A.
e de prse.ieo (a discriminar), apaN
.
681.1C0 -- Tabacaria' Londres
No ee5. 970 - Torregação e•Moagerr
relhos de ) lioximação (a especificar)
de Café N ' eadentes S. A.
geradores 1). i . sse 6), normógrafo, tec- S. A. - (Autentique fls. 15-16).
6e1.273
Distribuidora
Record
rT9 3e2.e59 - La Paz S. A.
nigrafo (c! e 171, aparelhes de onsr. S de- Impreesa S. A. N9 297.8e1 - Paul o Sent'Ana.
dulação e e rm s r; ente, secad; es e e sa de
cro
e...s(
eseeerecerneetos
ao
art.
76
e 71 .527 - Absa i ão Ceerilho dc
cabelos le s -ise 48) e velas para fil- n9
9 do .CPI e apresente exemp'a ies re eee raeres.
tros (deur 151.
cem exressão 'de "publ i cações imN e 79. 5'73 - Dist bu dera Wa '
N9 649.159 - Rádio Teleinusic Li- presees") .
•
Peee stes rie Petról eo S. A,
venitada - (Apresente novos exempla- N9 CC1.622 - Frigorífico Wilson de N9 4'5.719 - Zei ss -Ikon A. G.
res diecennmando apenas os produ- Brasil S. A. (Apresente noves
N9 403.550 - Byk-Gulden
tos ou mercadorias correspondentes exemel ates com exclusão da classe
Chemieche Fabrik GMBH.
ao ramo de atividade da firma con- 22 e do gCnero de negócio correspon- be'g,
N9 419.099 - Merc e aNa Berguern
forme o disposto no art. 69 ao CPI). dente, sem citar o art. do Código). Limitada.
N9 6c5 035 - Roux Laboratories 919 681.746 ri•ra, e com. Trorion
919 4,537 - Ieierics Asseciado.Lane. - (Cumpra o art. 81, apresente Seciedecle Anônima). - (Apresente Limitada,
procuracF2o de aeórdo com o art. 162, documento de fls. 8 completo e au9)9 44".e38 - Diários "Associados
Apreeen1e novos exemplares discri- tenticado).
L'reitarea.
minando Os artigos de toucador).
919 618.544 - Koba,yashi-Habitacio9 450.e37 - A. Ribeiro.
9)9 455.501 - Moageiras PiauienN9 475.645 - Taiyo Ind. de Pesca nal e Comi'. Ltda. - (Promova alde nome no presente pedido). ses Ltda.
Ltda. - (Apresente documento com- terarão
919 692.127 - Aparecida Imóveis e
9)9 455.605 - Jcão Evangelista de
pleto e autenticado).
Admini stração Ltda. (Apresente Figueiredo.
Mitsui & Co., Ltd. exemplares
N9 480.612
como marca mista, apare9)9 460.787 - Emil Emprêsa Mer- (Cumpra os artigos 81 e 162 do cendo nas etiquetas apenas a parte cantil
de Instalações Ltda.
CPI).
emblemática e a expressão "ApareN9 455.053 - Ludwig Scherk.
a"
sem
reivindicar
imóveis
e
adN9 540.828 - Takeda Chemical In- cid
N9 436.401 - Ameri e erroz Repredustries Ltd. - (Cumpra Os artigos ministração como marca).
sentações de Cereais Ltda.
81 e 162 do CPI).
N9 "477.634 - Grifo Publicidade LiArquivamento de processos
N9 580.511 - Soc. Gráfica Vida Domitada.
méstica Ltda. (Autentique fls. 9-10).
N9 476.695 - Cres S. A. EngenhaArquive-se, tendo em vista o que ria
N9 014.919 - Efecê Editôra S.A.
Com. e Ind. .
dispõe
o
ari
t.
99
§
2°
do
C.P.I.:
(Apresente documento completo e
N9 488 149 - Soc. Agrícola & Incil.
autenticado preste esclarecimentos N9 511.809 - Mapro-Revestimentos Fortaleza Ltda.
N9 499.587 - Strunck end. e Com.
quanto ao art. 93 do CPI e junte no- texteis Ltda.
vos exemplares reivindicando apenas N9 575.572 -- Sandrecar Com), e de Máquinas e Aparelhos Eletrônicos
Limitada.
o gênero de negócio compreendido Importadora S. A.
9)9 500.243 - Laboratórios Climax
nas classes 6, 32 e 38).
N9 587.965 - Metaltest Cia. Bra- Sociedade Anónima.
N9 625.426 - Cia. Vinícola Rio sileira de Ensaios e Indl.
N9 -504.127 - Metalúrgica - RockOrandense - (Autentique fls. 24-30 N9 603.439 - Ind. Mecânica Fiwell S. A.
e apresente novos exemplares com ex- brasil S. A.
N9 508.157 - • Agre:eras Comi. e
clusão de Champanhe).
N9 630.096 - Com. e Ind. Gofra Indl. S. A.
N9 639.282 - Cia. Vidraria Santa
N9 596.509 - Calçados Nazareth
Sociedade Anônima.
Marina - (Autentique fls. 8).
Cia. -41draria Santa N9 634.741 -Delsul Com. •e Me- Limitada.
N9 639.959
N9 506.990- - Armazens São Docânica S. A.
Marina - (Autentique fls. 8).
N9 642.239 - ind. de Móveis Bela mingos S. A. Importação e Com.
N9 674.959 - Scalzilli & Cia. Ltda.
N9 517.719 - Printigel Coma Limie- (Autentique fls. 8 e apresente no- Vista Ltda.
vos exemplares substituindo "Cognac" N9 643.277 - Djergi Abbdoud Nodj- tada.
N9 524.374 - Terribraa Ind. e Copor "Conhaque").
meh.
mércio Ltda.
N9 648.888 --Cia. Siderúrgica PauN9 674.960 - Scalzilli & Cia. Ltda.
N9 524.607 - Imobiliária Monte
e- (Autentique 8 e apresente novos lista Cosipa.
Castelo Ltda.
exemplares substituindo "Cognac" por N9 646.889 - Cia. Siderúrgica Pau9)9 524.634 - Plásticos Wac Limilista Cosipa.
"Conhaque").
tada.
N9 646.894 - Cia. Siderúrgica PauN9 674.962 - Efecê Editôra S.A.
919 527,188 - Dupla)/ S. A. Ind.
lista
Cosipa.
- (Apresente novos exemplares sóe Com.
Siderúrgica
Pau9(e.
-.
646.901
N9
mente para o artigo constante das
N . 527.696 - Johanes Berna,-'sus
etiquetas, sem reivindicar a expre- lista Cosipa.
Rntelband.
N9 532.282 - Francelbao Schilling
são "anuário" como marca juntando N. 647.787 - Debar Máquinas e
& Cia.
ainda corrinrovante da firma, comple- Equipamentos Coms. Ltda.
te e al ei s ficado).
N9 651.224 - Reompa Representa- ,N9 534.320 - Hugo Sehlesinger.
N9 534.506 - Soe. Mercantil Or-Lú
N9 64 963 - Efecê Editôra S.A. ções e Organização Mercantil Paraná
Limitada.
; s-e i (Autentique fls. 9, e apresente Limitada.
• eit ;•

Maio de 1071 24::5
1 No 535.548 - Rosenthal-Porzellan
lAktiengesellschaft.
9)9 533.577 - Isoterm-Isolantes e
Equipamentos Térmicos S.A.
N9 537.340 - Chromium Plating
Cromeação de Metais Ltda.
N9 544.370 - Vlasthnir Arambasig.
N9 545.409 - Irkopp Ind. de Máquinas de Costura S. A.
N9 7:51.611 - Antônio Chaves,
N9 552.029 - Tecelagem Salomão
Sociedade Anônima.
N9 557.342 - Cerealista Ibitinge
Limitada
9)9 557.932 - Sibele-Bolsas Limitada.
N9 1)59.197 - Conil Construções; q
Instalações Ltda
N9 562.965 - Humbeito Croce Neta
9)9 552 276 - F. T. Carvalhe Ind
de Roupas Ltda.
N
itaa.
s 9 584.250 - Salda Suprema L'imi
N9 ("55.142 - Redrigues & Cia.
Arquive-se de acôrclo cem o §
do ert, lel do C. P. I.:
9)9 647.802 - d'a eas Pirelli S. A.
- Areei' vCom , e Import a-i3
ns processes.
SECRETWA DE PNTE,.'TÇS
Expedie e te de 12 de nano de lee1
Dsv ?.isces

oram mandados de-sanei:vir os
Troces o.; abaixo meneinnodes:
Pentealt. Ch e m is
9)9 116.C39
Cornoretion.
9)9 152.517 - C-. Atoneo Coa:e:riu
de lonp r is tua.
les 153.953 - Iselege S. p A it
No 185.6e5 - .Roeelio lavies vem))
Ns' 187.995 - The Gooslyear Tini
leubber Compeny.
1e3.013 - Nicoles kteistre
9)9 188.2e8 - Generel Areleie li
F e nt Corporetion.
919 189.0e3 - Daniel & Cia.
9)9 1 ;.0."08 - PhiIhips Petr sl e e ee
Comum V.
United- Stetes St sei
N9 L'isl "55
Coreoratien.
189.395
Chas.
Plienr & Co.
eT9
Inc.
- Caterpeler Tree ir
Co.
N9 159.e53 - Ge e erai Anileie
Pelm Corroei ti on.
N9 199.015 - Caterpi l lar T teor
Co.
N9 190 020 -- Eversharp Inc.
N9 190.464 - General Andu.): 35
Film Corporation.
N 9 190.805 - General Foods Corporation.
N9 191.045 - Caterpillar Traeter
Co.
N9 191.046 - Becton Dickinson
and nompeny.
N9 191.227 - Phillips Petro euirt
Company.
9)9 191 293 - Chas. Pfizer
Inc.
9)9 191.307 - Societé des Forgea
et Ateliers du Greusot.
N 9 191,..3C1 - Societé Anonyme André Citroen.
9)9 191.339 - Ford Motor Company.
9)9 191.441 - Chas. Pfizer & Co.
Inc.
N9 191.517 - Union Carbide Cor.
poraton.
N9 191.573 - Societé Anonytne
D. B. A.
N 9 191.685 - United States Steel
Corporation.
9)9 191.686 -- The Udylite Corpo-.
ration.
N 9 191.830 - The Intern.temell
Nickel Company of Caluda, Lei,
* N9 191.865 - Caterpillar Srreeter
Co.
N9 191.974 - Owens Comine iaberglas Corporation,

2?6

D".)

nt?-feira 20

111)

•

raio de 1971

calei, Corp. (junto ao registro nu- procuração outorgada teve seu manN o 199 909 - Ford alot ou-Comtrie ro2t5.612) . - Junte a procuração idato expirado no dia 31-12-70, conpaoy.
er 3. Co.,
LIC,)C(0 Com o art. 162 ao CPI.
! forme seu próprio teor. - 2) apreI N9 199.911' - Chas.
1>1v'insthl Henschel Aktiengesells- sente procuração hábil.
; Inc.
.
N9 200.027 - Societa Anonyiae ellen (junto ao -termo n° 286.445) Nr 637.542 - Cia. Metalúrgica BarPague nova retriauição relaaiva a al
André Citroen.
bb & Sons terarao de nome, eis que a guia de bará - Autentique doc. de fls. 9-10
N9 200.028 - E. R. Sau i
Oxporation.
fls. 5'i está com o n" do têrmo erra- e apresente novos exemplares na
N9 192.387 - Sun Ou l Company. ' Inc.
do e prove que os signatários do ori- classe 50.
N° 652.385 - Café Serra Negra LiN9 200.157 - F. Flofiniann-La Ro- ginal do instrumento de (Is. C8 tiN9 192.427 - Union Carbide Cor' che & Cie. C.-iticieté Anonyme.
poration.
'nham poderes, para outorgar procura- mitada - Autentique doc. de fls. 1618 e apresente novos exemplares reiN9 200.159 - Burroughs Corpora- ção
N9 192.479 - General Faods Cortion.
poration.
N.' 662.255 - Casa Irditóra Vecin vindicando apenas "café".
N9 200.213 - Acf Industries, ita Ltda. - Autentique docuinentbs
N9 192.480 - Caterpillaa Tractor
N9 652.880 - Azevedo Bento S.A.
corporated.
Co.
fls. 7-11 e apresente exemplares rei- Com. e Ind. - Autentique doc. de
N9 200.267 - The Bendix Corpo- vindicando revista.
N9 192.482 - Union Carbide Corfls. 8 e apresente novos exemplares
ration.
wration.
com exclusão do nome comercial
Anonanie
Mission
Manufacturing
Company
N9 200.2% - Societé
N9 192.517 - International Nickel
constante das etiquetas.
(org.
sob
as
leis
do
Est.
de
Delaware)
D. B. A.
Limited.
Fábrica Nacional de Automoviles
ijtinto ao têrmo n9 652.837). - ApreN9 192.540 - Ca terpillar Tra tor
S.A. (titular do registro n' 64.738).
sente
nova
procuração
de
acordo
com
REPUBLICAÇA0 DCI D O. DE
Co.
- Apresente procuração com poderes
o art. 162 do CPI.
5 - 6 - 7 - 10-5-71
N9' 192.541 - Western Electric
Laboratorios Burroughs Welcome, para receber citações judiciais.
Company. Incorporated.
N 285.913 - Indanthren - Wado -Brasil S.A. (junto ao têrmo núEm 12 de maio de 1971
renzeichenverband
e. V. - Pague a
9
de
192.584
The
Bendla
Corpo
mero
670.555)
1)
declare
o
n
N9
inscrição nó CGC. - 2) comprove retribuição correspondente á expediration.
Marcas Indeferidas
o ram ode atividade. -- 3) prove J ção de uni nôvo certificado.
N9 192.585 - The Ohio Brass Comlicenciamento do produto no SNFMF.
N i 665.339 - Warenzeichenverband
pany.
N" 475.410 - Bananacrern - AlMead Johnson & Company (org Vem e. V. - Cumpra o art. 81 e
N9 192.588 - Aef Industries, In- berto Pieralisi - classe 42 - Ideas
leis
do
Est.
de
Delaware)
sob
junte procuração de acordo com O
eorporated.
ferido em face do R. 409.162, "Bana- (junto ao Canino n a 677.052 - 673.819 disposto
no art. 162 do CPI. - Preste
N9 194.099 - National Lead Com- crem".
- 685.128). - Apresente nova pro- esclarecimentos em face da diverpany.
382.914
Rofer
Desconto
Extra
N9
N° 194.135 - Caterpillar Tractor - Luiz Hermano Linck Rodrigues curação de acôrdo com o art. 162 do gência entre a procuração e exemplaCPI e prove a transf. do licenciamen.- , res quanto ao domicilio da requeCo.
Ferreira - classe 8 - Indeferido en- to do produto no SNFMF.
rente.
NY 194.159 - F. Hoffinann-La Bo- face do art. 95 n9 2 do CP1 ."
Ni' 541.655 - Bardahl Manufacturche & Cie. Societé Anonyme.
Olin Corp. (junto ao têrmo núme558.545
Super
X
S.A.MerN9
N9 194.160 - F. Hoffmann-La ato- cantil Angro Brasileira - classe 38 ro 791.802). - Promova no original ing Colai. - Apresente ornas vias
excluindo da etiqueta e da reivinche & Cie. Societé Anonyme.
Indeferido em face do art. 76 nú da procuração de fls. 24, a retifica- dicação
da marca "para o óleo do
N9 194.162 -- General Focas Cor- -meros 2 e 5 do C.P.I.
ção do enderêço da outorgante que
poration.
está estabelecido nem East Tlton, motor - . - Cumpra o art. al e junte
N9 627.620 - F.M. - Cerealista Estado de Illinois, como mencionado procuração nos têrmos do art. 162
N9 194.199 - Ford Motor ComF.M. Ltda. - classe 38. - Indeferi- na petição 087.933-70 e no documento do CPI.
•
pany.
N" 650.194 - Imp. de Auturaóveis e
N9 194.200 - 'Continental Can ! do em face do art. 76 n 9 2 do CPI.
de cessão de fls. 25-27.
Company Inc.
N9 653.550 - Tirol Ind. de r. _bi- Máquinas S.A. - Apresente novas
Exigências
N9 195.793 - Ford Motor Company
das e Conexos S.A. - Autentique vias com etiquetas iguais às que foa
doc. de fls. 8 e apresente novos exem- ram coladas inicialmente..
N9 196.551 - The Nationat Cash
Welch troods Inc. (junto ao regia- plares sem citar "Dec.-lei".
N" 657.801 - Bulova Waith ComRegister Company.
, tro n°256.170 e 279.117). -.- ApresenN" 656.120 - Inducondor S.A. In- pany, Inc. - Apresente axemplarew•
N9 196.552 - The National Caso te nova procuração. sem referência
dústria e Com. - Promova transfe- excluindo da ieivindicação dos artiRegister Company.
I ao Dec.-lei 254, de 28 de fevereiro de rência do presente pedido.
gos "e partes dos mesmos '.
N9 196.571 - Mitsubishi Jukogra j 1967.
N9 657.688 - 658.423 - Emprêsa
Kabushiki Kaisha,
N" 598.925 - Internacional RectiThe Dunlop Company Lonited - Gerin de Bebidas S.A. - Autentique fier Corp. - Legalize o documento
N9 196.573 - The National Cash
doc,
de
fls.
7-8
e
apresente
novos
264.936).
(junto
ao
togistro
n
9
n
Ragister Company.
com exclusão da figura de fls. 16-17 - Apresente novos exem• N9 196.601 -- International Flavors Apresente nova procuração sem refe- exemplares
de
medalhas
e dos demais dizeres piares onde os artigos correspondem
rência
ao
Dec.-lei
254.
de
28
de
fee Fragrances Inc.
ao certificado de registro no país de
constante
das
etiquetas.
vereiro
de
1967.
• aa' 197.074 - CTS Corporation.
origem e ao depósito no Brasil.
N"
670.053
Egla
Adm.
e
CorretaN9 197.075 - Caterpillar Tractor Felca Und Titoni Uhren A.G. (Mon- gem S.A. -- Autenticação doc. de N' 637.752 -- Agfa Gevaert AktienCo.
r'esellschaft - Prove que .) assinanFelca fls. 16-18.
tres Felca et Titoni S.A.)
N 197.104 - Caterpillat (ractos and Titoni Waltch Limited (junto ao 'NP' 671.745 - Pecuária Santa Ju- te de (ls. 25 tem poderes para ouCo.
torgar procuração. - Apresente noregistro 248.049). - Preste esclare- lieta S.A. - Autentique fls. 8.
N9 197.191 -' United States Steal cimentos em face da divergência eu-vos exemplares discrimlnandc preciN9 678.426 - Rotisserie e Sorvete- samente "e suas peças avulsas-.
Corporation.
tre o nome Waltch que aparece na
ria La Mole Ltda. - Autentique fôN9 197.194 - Kewanee - Oil Com- petição n 9 05229-70.
al° 645.116 - Kartro S.A Imp. o
lhas 10-11.
pany.
Lacip Ind. Farmacêutica Ltda. - N9 678.742 - Sociedade Agrícola e Distribuidora - 1) promova a anoN9 197.246 - Chas. Pfizer & _Co (junto ao registro n" 295,991). Prove Comercial dos Vinhos Messias S.a.r.l. tação de transf. no presente tèrmo
Inc.
a transf. dr licenciamento do pro. - Cumpra os artigos 81 e 162 do CPI. em face da documentação apresentaN9 197.247 - Ford Moto r. Com- duto no SNFMF, junte a procuração
N9 679.817 - Frigorífico Wilson do da a (ls. 12. - 2) junte exemploreS
pany.
e comprove o ramo de atividade, bem Brasil S.A. - (novos exemplares em nome de "Kartro-Ceteee Imp. a
N9 197.517 - Phinips Petroieum como o ni de inscrição no CGC da com exclusão da classe 32 e do res- Distribuidora S.A., substituindo "miCompany.
cessionário .
pectivo gênero de negócio, sem citar meógrafo" por "duplicador".
N9 197.538
Donaldson Company
N9 660.907 - Provita Franz SchUsinas
Brasileiras
de
Açúcar
S.A
o
artigo do código.
Inc.
(junto ao registro n" 282.843). - DeN9 682.117 - Frigorifico Renner nurr Ohg. - Cumpra o aia 81 do
NY 197.563 - Societé Arionynia. An - clare
o n"
inscriello no CGC e S.A.Produtos f Alimentícios - Auten- CPI - Torno sem efeito a exigência
dre Citroen.
de fls. 6 por se tratar de firma domoiq tue do.
c de ls. 7-10.
N ? 197.719 - Sterling Drug- Inc. apresente os Estatutos de Usinas Brachiada na Alemanha.
de Açúcar S.A.
Na 197.756 - W. R. ¡I-race & Co. suleiras
Na 682:371 - Ind. de Papei Leoa
S.A. Ind. e Com. (junto
504.615 - Deutsche Angelgerate
N9 198.212 - Burroughs Corpoaa- aoMarte!
Feffer S.A. - (novos exemplares
registro na 305.404 - 317.990).
tion.
reivindicando como artigo "papel em Manufaktur (DAM) Hellmuth Kuntze
Declare
0-'n9
de
inscrição
no
CGC.
Mit Deschrankter FaftNo 198.790 - Sun Oil Company.
branco para impressão de cheques" Gesellschaft
ung & Co. Kommanditgesellschaft
N9 198.857
Chas. Pfiter a Co.,
:.VIatsumoto, Susulo . Cia. (junto ao
N9 682.725 - J. Alves 'Veríssimo (Cumpra os artigos 81 e 162 cio CPI.
Inc.
registro n" aa0.5161. 1) comprove
198.859 -- Forel Motor- Company o seu ramo de atividade., -- 2) de- S.A. Com. e Imp. - Promova alt. de Mission Manufactuing Company
( org . sob aas leis do Estado de Declare o n" de inscrição no CGC. -- nome no presente pedido.
N9 198.893 - Caterpniar Traetor 3)
N9 691.818 - Hippo • Condimentos lawa.re) ajunto ao Léu-mo n y 652.836),
regularize o original da procuração
Co.
Apresente nova procin tição de
fls. 8, bem como o documento de Ltda - Autentique doc, de fls. 24
N9 199 058 - Caterpillar Tractor de
N9 694.227 - Instituto Gallach de acordo com o int. 162 do CPI.
cessão,
de
fls.
9,
que
não
estão
daCo.
Libreria y Ediciones S.L. -- Cumtodos.
N9 199.679 - The Goodyeat: Tioe
Diversos
pra o art. 81 do CPI e apresente
& Rubber Company,
Canadian Hoechst Limited (junte exemplares reivindicando apenas "li
Gravações Chante..ier Lttia. (Junot
N9 199.746 - Ford Moto • Company ao registro 11" 402.617). - Apresente vros
procuração de aceir Cl o com o arao termo 119 400.6851. - Snd p firo o
N9 199.810 - Union Cã ebide Cor- nova
tigo
162
do
CPI.
•N094.429
Cervejaria
Mãe
Prepedido de anotarão de transr pet.
poro tion.
ta S.A. - (novos exemplai es como 68.511-70) tendo em vista que o raN9 1o 9.812 - Atlantie Ricraietcl
Estabelecimentos Farmacêuticos Ber- marca emblemática, com exclusão dos mo de a t ividade da cessionário não
Cormiany.
nardo Caldas Ltda. (junto ao termo dizeres constantes das etiquetas.
tem re'ação com a protecão reivindiN ., 199.813 - Ailai,tic _Rienneal n9
576.820) - 1) promova a autenti
N" 694.430 - Cervejaria Mãe Pre- cada no:, exemplares
Coa-riam? .
cação dos documentos de ris. 14-1(1 ta S.A. - (novos exemplares apenas Laboratório JOsolin Ltcia. I no peN" 9!..815
Congolt n Nairn - 2) preste esclarecimentos em face para "soda limonada", reivindicando dido de declaração de caducidade da
da divergência, entre o nome da mar como marca a expressão "glacial".
marca Maxivit n9 344.248). - De199.908 - Burroughs Co,-po- ca registrada e o do produto licenN'- Lafi S.A. Produtos
.a do presente regiançf1 34c4a..1 2114c8idde
zation.
ciado nó SNFMI s .
Químicos e Farmacêuticos. a tio,
N° 192.059 - The Bendix Corporation.
S. A.
N9 192.103 In
ernational
Flavols
192.204
N9
g, Fragrances Inc.
.N9 192.385 - United States ateei

•
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No 686.070 - Imobiiária Orly Li- magnético de sinais de televisão em
Dehydag Deutsche Hydrierwerke N. 683.100 - Agro Promoções 4-C
cores. - Compagme Française de
mitada.
0,m.b.H. (no pedido de prorroga- Limitada.
No 683.118 - Balindo, Produtos de N9 (36.628 -. Com , e Ind. (l- riTision - Pontos publicados em
ção io registro internacional númeAmortecedores Daria Ltda.
26-4-1971. - Estabelecida em 1, Rue
ro' 87.176 marca Sulfopon). - Pror- Beleza Ltda.
N9 683.120 - Habitex Cooperativa N9 686.658. - Lanango, S. A. Co- d'Anjou, Asnieres (Hauts-de-Seine),
rogue-se o registro internacional número 87.176, com exclusão de lacas Habitacional Lt da.
e Industrial y Agropecuária. França.
- Desintegrador de caNo 683.195 - Turquesa Material mercial
e com vigência até 20-3-78, notificanNo
686.659
- Lanango, S. A. Co- naN9de179.566
açúcar milho cereais e outros.
do-se ao requerente para o pagamen- Elétrico Ltda.
mercial
e
Industrial
y
Agropecuária.
N9 683.830 - Auto Tec Peças e No 686.704 - Fuéd Balou Krai- - Nivaldo Zanelli anor Ceribeli e
to da retroibuição relativa ã, expediManoel Gomes de Mello. - Pontos
Acessórios para Automóveis Ltda.
ção do certificado.
na. Ltda.
Publicados em 26-4-1971.'
N9 683.836 - Saturetê Cereais e deNO&686.705
Fuéd
Balou
KraiFausto Carello & C. S.p.A. (im- Alimentos
Ltda
N9 179.475 - Terpoliamida formade & Cia. Ltda.
pugnante do têrmo n 9 792.092 marca
N9 683.850 - Casa Bartira de CalNo 686.773 - Calçados Lavor Li- dora de fibra linear e processo para
Carello) . - Indefiro o pedido de improdução da mesma - Monsanto
çados Ltda.
mitada.
pugnação.
Rio Laca Gomas e
N9 683.960
No 686.833 - Metais S. João LI- Company. - Ponto publicados em
Agfa Aktiengesellschaft (no pedido
26-4-1971.
mitada.
de prorrogação do registro interna- Vernizes Ltda.
N9 178.916 - Betoneira Reversível
N9 683.993 .- Ind. e Com. Jair@
No 686.836 - S. / J. Waish ÇPláacional n9 85.989 marca Seriograph)
de
queda livre - Paul August ticos) Limite d.
Fr,sirogue-so o registro internacio- Limitada.
Cann
Erickson
Fornecedora
Variante
Pontos
públicados em 26-4-1971.
Mc
N9 684.110 No 686.864
nal n ç' 85.989 com o prazo de xigênNO 155.529 - Processo combinado
Publicidade L td a.
até 16-11-77, notificando-se ao reque- Limitada.
Bracco Ind. Chimica de hidrocracking de Hidrocarbonetos
NO 684.403 - Imobiliária Curitiba No 686.872
rente para o pagamento da retribuirente,
a expedição do certifi- Limitada.
- Institut Français du Petrole des
S.p.A.
ção
Ditei' Engenharia Carburants et Lubrifiants. - PoisNo 684.895 - Guanabara EmpreitaNo 687.302
cado.
tos publicados em 26-4-1971.
Construções Ltd a.
Taeschner & Co. (no pedido de das Ltda.
La Nave Sport LiN9 685.060
prorrogação do registro internacional
N9 687.369 - Casa S. Jorge ConNo 165.671 - Filtros para fumaça
facções Ltda.
no 44.519 marca Lonitol) • - Pror- mitada.
de Tabaco processo e aparelho para
Crediam Roupas I
rogue-se o R 44.519, internacional,
N9 685.066
N9 687.370 - Encla Emprêsa de fazer os mesmos - Eastman Kodak
Engenharia Civi 1 Ltda.
com vigência até 10-6-69, notificando mitada.
Company. - Pontos publicados em
N9 676.481 - Colorado Depósito de
ao interessado para o pagamento da
N9 687.446 - Serraria Oriente Li- 30-4-1971.
retribuição relativa a expedição do Materiais para Construções Ltda.
No 184.081 - Aperfeiçoamentos
mitada.
certificado.
N9 676.603 - Sociedade ConstruNo 687.460 - Pintec Técnica . de elementos fotográficos Eastman Ko*
dak Company. - Ponto .publicad.
Pinturas Santa Rita Ltda .
Badiache Anilin & Soda Fabrik ora Santo Amaro Ltda.
No 676.895 - Calce Bem Com. de
N9 687.493, - Malharia Tibaldi Li- em 39-4-1971.
Aktiengeselischaft (no pedido de
prorrog,-cão do registro 29.283 marca Cal çados Ltda.
mitada.
N o 133.268 - Aperfeiçoamento em
N9 677.067 - MTB Estruturas MeN9 688.516 - The Sherw:n-Wil- processo para a polimerização de
Blannit) . - Prom •-,ae-se o R. ..
Borns Company.
29.223, na classe 1, com o prazo de vi- áli cas Ltda.
trioxana isolada ou juntamente com
No 678.821 - Ind. e Com. Abdalnc'a ai-é 20-11-78 e, notifique-se ao
No 691.387 - Azis Bogossian & Cia. um CV.t.00 IVI:011.0r1C i
- o Gelanese
a
trai
ah
Ltda.
ado
rara
o
pagamento
da
reLimitada.
interess
Corporation of America, - Ponto
No 691.403 - Cerâmica Ideal Li- publicado em 29-4-1971. 15 de
N9 679.025 - Barbero, Mattoso
tribaição ro fativa à expedição de um
Cia. Ltda,
mitada.
nôvo certificado.
fevereiro de 1931 sob o 11 9 89.271. NO 691.428 - Salinas Orissal S.A. Num total de 5 pontes rai.esanrido.
& Soda-Fabril, No 679.074 - Cláudia Modas Li13aclisehe Anilin
pedido
de
(no
Aktianaesellschaft
mitada.
NO 691.429 - Coperativa AbitacioNo 125.314 - Proe.asso para prerainúmero
do registro
prin-,.rog reão
raoãa de compesiçõrS cata li sadmas NO 673.921 - Robin Wolks Auto nal Continental Ltda.
29.2 '".3•cet. - Paorro- Peças Ltcla.
No 691.797 - Mecânica Europa S.A. Sccony D.((cbil Gil Corxenny Inc. gue-se o 11. n9 29.283, na classe 43,
No 679.000 - S. A. Fábrica Co
NO 691.975 - Encapel Distribuidora Ponto publ icado em !-12--4..1911.
•ízo
cie
vigência
até
30-11-78
,
•
com o p
embo.
No 144.8E3 - Arri.• 5 ::',:-.rrrr-nto em
de Panei Ltda.
e nat'f:aue-se ao interess,:ido para o
N9 692.018 - Incomel "rtici. e Com. recesso para a pro‘iusiail.a da estaIdma S. A. lnds.
N
o
680.241
par.rae . n i n cio ret..ibuirão relativa à Plásticas.
de Materi ai s El étricos Ltda.
res a'coi l icos de n?.d.e35 1,4 - Ciclocertificado.
e:e-tad:ai:) de 11171 r
N: 602.108 - Saiv Saciedade Téc- henzao-zli-catbordlicr.:: cie aicanois
N" 610.243 - Ichna S. A. Inds.
nica .Espocial i zada em Televisão Li- Monaval entes - Glemi ache Werke
Patlische Anilin & Soda -Fabrik Plásticas.
Witten GM.Fi rc . - Pontos publicamit
o ela .
Alet ; aia•-caellaciinft (no pedido de
No 680 297 - Beverly Hills PiseiNo 623.439 - Engenharia, Com, e do em 29-e..-1e71.
prorrcgar5.0 do registro n9 29.986 nas
U.da..
Na 181.058 - Procasso para a obrt'maw•antacõrs Ion Ltda.
marca Inclanthren). - Prorrogue-se
15 9 6E0.604 - Ind. de Malhas
NO 693.909 - Elexadores Fénix tan o ão de corantes menoazóicos cao reais'ro coraiderando-se os (cicio- 7ainthrtub Ltda.
tionicos - J. R. Grigy S. A. -nai s corantes para roupa" do tipo de N a 680.357 - Marcos Keutenedjian Limitada.
l icado em 22-4-1971.
"anil" e com vigência até 19-3-79, no- nd. e Cem. Ltda.
N9 694 977 - Jean Eugene Marta- Ponto pub
tjfiepn.-do ao requerente para o pagaNo 178.201 - Processo de coloração
NO 680.487 - Valter Tomas da Silmento ela retribuicão relativa a ex- va.
N O 695.502 - Precisa Pait ieipa- - Imperial . Chernical Industi l es Li
-Pontspublicadosem
pedição de um nôvo certificado.
ções Engenharia Ind. e Com. S.A.
NO 680.606 - Tôrres RepresentaNO 695.703 - Comercial Guarujá. 29-4-1971.
Fiaaão e Tecalwaern Sant'Annet S.A. ções
N9 166.820 - Processo de fazer um
Limitada.
(no pedido de reconsideração do des- NOLtda.
630.693 - Sociedade de PaviDisc-Centel Artigos latex de borracha reforcada por neNO 695.752
pacho que arquivou o recurso inter- menta
a ão Fernandes da Rocha Ltda. El étricos Ltd a.
gro de fumo - The Goodyer Tire Sz
posto ao registro 246.03 marca LiInds. e Com. Luiz Rubber Compan y . - Porra) publicaN9 696.381
nholene - registro 246.932 marca LiNo 680.717 - Zumbaia Ltda. Auto
do em 29-4-1971.
XV S.A.
nholened . - Torno sem efeito o des- Modas e Orçamentos Domésticos.
No 168.113 - Processo para perapar
Itzak Jager.,
pacho de arquivamento publicado no No 689 720 - Marconi Comércio de No 693.401
latices aquosas de copolimeios exerD.O. de 18-3-71 por se tratar de pe- Ótica Ltda.
Paraná Equipamen- tados
N9 698.572
Montecatini Societa Generatição formulado pelo interessado senN9 680.781 - Fiação •e Tecelagem tos S. A.
per L'Industria Mineraria e Chido dispensada no caso apresentação N. S. Consolata Ltda.
N: 696.671 - Cia. Textil S. A. - le
mica. - Ponto publicado em 29 de
de procuração. Prossiga-se no exame
Nq 610.801 - Confecções Anka Li- Arquivem-se os processos.
abril de 1971, sob o n o 54.349.
mit e da .
do pedido de prorrogação.
Diversos:
Num total de 9 pontos apresentados.
No
680.891
Ind.
de
Plásticos
Co.
Ar&
245.264
Merkel
NO
Foram mandados arquivar os proquive-se o presente processo, por ter
No 156.188 - Instalação própr'a
cessos abaixo tendo em vista o que Treseles Ltda.
N . 680.993 - Casa de Lanches Ro- sido anotada a prorrogação no regis- para impedir a formacão de rugas
dispõe o art. 99 9 2 9 do CPI:
tro no 57.584 de acôrcio com a le- (dolar:•-ts, em fitas de materia l por
N9 452 475 - José de Moraes Si- pet Ltda.
ocasião da estairmatiem - John
Na 680.904 - Casa de Móveis Ma- gislação em vigor.
queira.
Kleinewefers Sohne. - Ponto pu1\19 685.634 - Ascona Televisões Li- nã Ltda.
Retificação de pontos
blicado em 31-3-3971..
No 680.984 - Ind. de Calçados Ruy
mitada,
de Meno S. A.
N . 660.126 - Randi. & Pinghera.
No 155.353 - Processo de fabrica- •
No 110.517 - Processo de separar ção de pigmentos de intuí cOran;ps
N9 681,908 - Tecidas e ConfecN 9 660 079 - Guaiba Comissões e
polimero de uma solução - Ame- - Ciba Societá 9nonyme. - Por N.:
ções Samad Ltda.
Repreaentacões Ltda.
No 682.164 - Riocolor Engenharia rican ,variamid Compan y , - Ponto publicado em 7-4-1971 - 11 de deN" 698 675 - Irmãos Gallo.
publicado em 22-4-1971.
N9 613 818 - Antônio Celso de o Arquitetura Ltda.
No 176.112 - Processo para prepa- zembro de 1962 e 14 de novembro de
Araújo
N" 682,207 - Cia. Textil Santa ração de Pineno-di-amidas - Rohn 1963 sob os ris. 14.493-62 e 13.979-63,
No 638.479 - Sudeste S. A. Com . Basilio, a.
.& Haas Company. - Pontos publica- respectivamente.
N 9 8S2.488 - Imad Imóveis e Adm. dos em 26-4-1971 --• 26 de janeiro de No 181.565 - Meio de Acabamento
e Evp. .
em tambores - The Carborundum
N9 674.477 - Rediscon Represen- Ltda.
sob o n 0 428.195 - Num total Comp any ; - Ponto publicado em 22
tações, Distribuição, Consignações No 683,040 - Ind. Warone Rou- 1965
de
6
r.antos
apresentados.
pas S. A.
Imp. Ex. Ltda.
N" 132 029 - Estrutura de Fume te aia:H de 3971.
N a 696.913 - Paraty S. A. ProN a 675.033 - Cia. Nacional de
N9 181.102 - Tecido para formar
N' 182.029 - Estrutura de forno solenoide
dutos Aliinentícios.
de memoria de haste consVeludo
N9 686.156 - União Sulriogranden•- de coque de câmara alta - Koppers trução e processo de fabricação - The
N" 677.168 - Super Lojas AraCompany
Inc.
Ponto
publicado
em
se
de
Máquinas
e
Materiais
Unisul
National
Cash
Registem Company. puá S. A.
26-4-1971.
Ponto publicado em 22-4-1971 sob o
No 688.005 - Campineira de Produ- Limitaria.
Piocesso
para
a.
obN9 182.080Na 688.757 - Renata Presentes e
nO 477.794. .
tos Alimentares S. A. Ind. e Com. Bijuteria:
Ltda.
retiO" '40 substancias espumadas de
tn19 180.894 - International BusiN 9 ;ci2.246 - Estanislau Meliunas.
,
de
epoxidos
Farbwerke
N 9-690.698
Autopartes Exp. In- resine'
Machines Corporation - conEstanislau Meliunas. dústrias
N? : 69" 247
Hoechst Aktiengesellschaft - Ponto ness
Associadas S/C.
versor de analógico para digital. oublicado
em
26-4-1971.
Num
total
685.497
Contalex
Contadores
N9
685.943
Vintem
Poupado
5
A.
N9
Ponto publicado em 22-4-1971.
Adm. e Orientação de Bens Moveis. de 14 pontos apresentados.
Associados Ltda.
NO 168.675 - Arranjo Reversivel de
No 885,990 - Ipê Utilidades DoNO 183.131 - Aperfeiçoamentos
NP 699.493 - Torradora Piratininga
em processo e Dispositivos de registro máquinas para moldar artigos de pol.
mesticas Ltda.
Limitada.

•
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yeaeyes Fibre Company. - Pont,.) publicado em 22-4-1971.
N 9 183.580 - Processo e aparelhap gxr, revestir o lado interno de
nem ehjeto Oco (tubo) com uma camada de resina sintética - Johanco Jcséphus Heilizer. - Ponto pu?Ci d:sedo em 33-4-1971.
R? 175.545 - Vara corrente e auhsEustentavel de tubulação flexível
2-ganzida e comprimida processo para
Eielder uma tubulação franzida para
mu uma tubulaçã.o franzi-la para
ferrer uma vara franzida corrente
Tate-sustentável e máquina para execução do dito processo - Union Cai,Corporation - Ponto publiêa•
22-5-1971.
'
39 131.432 - Depósito pare bei=
Geinuder Buhler AG. - Ponto
faIicetio em 23-4-1971. - 5 de agdsSe de 1963 sob o número 9.G18-63.
N9

151.961

Nôvo dispositivo

n31icãve1 a ainescópio de televisão • 1eme 1=,ub1ic1dade Ltda. - Ponto

WIblicraio em 18-3-1971. - Traçadas
erm a EkeEs29, espessura, interva l o P

atinero horizontais projetadas ao e:ZC39. 61310 e as estas perp?nd i :v l a es.
- Dispositivo aetesuta.eieed part lavadoras de garraios Rolstein es Kappert iViaschinenfaketk Phonisa GMBH. - Ponto pulldii.sado em 19 - 3 - 1971, 27 de- junho de

?.`:8.576. - Processo para eriç s. lats.s de pulverização e estruteea Ce válvula adaptada para tal
Eclwardi Hoe.ard Green.
wacesso
r-onto publicado em 18-3-1971.
N9 133.985 - Processo para a vulcanização de polimero substancialmente saturado e composição de matéria contendo o mesmo - Stamicarbon N.V. - Ponto publicado em 18
6e ma ,•ço de 1971. 12 de maio de
19;i1.
141.C23 - Aperfeiçoamento em
pree'esso para a produção de películas tubulares de resinas polimevicas
teernop l a e ticas e em aparelho para
e, te fim - E I du Pont de Nemours
atui Company. - Ponto publicado
em 18-3-1C71. - 124.455.
les leS.221 - Composie.ão Polimerics estes.W/P s cla processo pata esta• 2.in em vulcanizado de borracha
e proc s sso pa e a preparar fosfitos
né'es aplicáveis - The B F
G e othicla Ceinpany. - Ponto publie dr) em le-3-1971. - A prioridade
dr . cor, iendente pedido dslioeteclo
na RepanieSo de Patentes cies Estai:1-e trn rei, da América em 21 de seSn- 1 ".1 snb o e'
N• ,r1 t";W fot. 15 pentos adedensaos.
- Psecesso para a ta138 .
- 1:/f) t: ,Mcnra7n de dib
'leoa - J. R. Gelesfs, er l u s So
S A. - P;rito p o b a isa r lo em 18 de
março de 11171.
ter 177.2 1 5 - uni novo CarimbaEmiti° Beltrati.
• r ou ditu ! ieadcr
- eito ire:O l eado em 26-2-1971.
177.:e11 - Método e dispositivo
di a l itne o ti e do de papel para empacetede i res - GD Societá ia Accoir2ndita .s•.emplice Di Enzo Seragnoli e Adi-e:to Seragnoli. - Porei-O P u ladeado em 25-3-1971.
s: 179.412 - Processo de produponestire inquebrável e P ro çe
Neopac Emba l aduto rese d ente
-- Ponto publicado ero
nens S.
26 - 3 - 71.
N 9 179-12a - Aperfeiçoamentos em
.1soizeiros de mesa - Antônio Dequocti te Irmã o s. - Ponto publicado
em 26-34071.
ee," 1.79.448 - Circuito amplificador
de acoplamento interetapa t sPet ampeielcadores transistorizarl os -• • "Vtd.'0
Coeporation of Amenos - Ponto
publicada em 28-3-971.
bni 179.459 -- Processo de fabricas-ar de produtos de concreto celular
ellizny Nau• Gostaiii/ C/iY

DIÁRIO OFICIAL (Scção
chno-IssledovatelsUy Institut Otraltelnykh Materialov I Konstruktsy.
- Ponto publicado em 23-3-1911.
N 9 r77.119 - Armadilha para mos- Guetavo Otavio llvn. - Netto Danenberg. Publicado em 29
de marco de 1971.
N9 177.212 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo para envolver
componentes elétricos - N.V. Philtps'Gloeilampenfabriken. - Ponto
publicado em 29-3-1971 - Estabelecido em Eindhoven, Holanda
N 9 177.230 - Uma chave de ação
de ferrolho - Penn Contrais Inc.
- Ponto publicado em 29-3-1971.
11-9 177.454 - Liga para aspersão
com chama em uma superfície de metal e processo de revestir uma superfície metálica usando a dita liga Eutectic Welding Alloys Corporation
- Ponto publicado em 28-3-1971.
N ç 177.758 - Mecanismo de regulação da força de toque dos tipos de
uma máquina de escrever - Paillard
S.A. - Ponto publicado em 26-3-71.
N 9 177.850 - Aparelho para colar
fita gomada de papel e outros - Mozus Danemanis - Ponto publicado
em 26-3-1971.
N9 177.815 - Novos elementos para
construção de casas e similares Jorge Vampre - Ponto publicado em
26-3-1971.
N 9 177.788 - Novo tipo de moinho
ou pulverizador - Nicolino Guimarães Moreira - Ponto publicado em
26-3-1971.
1. NU° tipo de moinho ou pulverizador, caracterizado pelo fato de
constituir-se de um rotor dentado,
cujos dentes se engrenam no material a moer, constituindo como que
uma mó do próprio material, P. moer,
que se contra-mó formada cie maneira semelhante, que assim, o dito

material, moe-se a si mesmo, com
partícula, contra as outras.
N9 178.388 - Estrutura portante
para cadeiras - C-cOona S.A. Indústria Brasileira de Materiais Plásticos
- Ponto publicado em 26-3-1971.
1. Estrutura portemte para cadeiras - formada por quatro elementos
caracterizados par Caem Unia parte
central vertical, com uma • extensão
superior no plano horizontal e uma
elongação na parte inferior em ângulo no plano horizontal, tendo a
parte terminal virada para o plano
vertical.
N9 173.337 - Urna unidade de cessímile - The Magnavox Comoany Ponto publicado em 23-3-1971.
N 9 178.668 - Pneumáticos com estruturas assimetrlea -- Pirelli Soo/está - Ponto publieedo em 27-3-1971.
N 9 179.995 - Processo de produção
de efeitos de linho e semelhalues com
endurecimento de peças têxteis constituídas de material fibroso que contêm celulose - Heberlein & Co. A.G.
- Ponto publicado cai 26-3-1971.
N 9 179.079 - Mobilia Metálica Knoll Associates Inc. - Ponto publicado em 26-3-1971.
N 9 179.059 - Acolchoados e semelhantes com movimentos de vibração
- Junan José Pueyo, Gracia - Ponto
publicado em 26-3-1971.
Ng 179.035 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a válvulas para regulagem de pressão de ar - Ettore Samory - Ponto publicado em 26 de
março de 1971.
N 9 179.168 -- Processo para produzir uma suspensão aquosa e moinho
tendo dois compartimentos para sua
realização - F. L. Smidth & Co.
AS - Ponto publicado em 26-3-1971.
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Nç a79.323 - Nova urna para ele:i=
ções - Tribunal Regional Eleitord
de São Paulo do listado de São Paulo
- Ponto publicado .em. 24-5-1071,
NO 179.5E3 - Aperfeiçoamentos em
estruturas de taIslos barracos e artigos- de automóveis e os respectivos
barracas e abrigos - Bela-iro S C aril./..
ci - Ponto publicado em 23-3-1971.
1 9 - A perfeiçoamentos em estru.
turas de toIdos, berrecal: e oTerinos
de eutootevois 'e as respsotivos to:.
dar barracas e Lese:nos, caracteee,:a.
dos pelo fato de compreenderem uma
armação desmonte:vol.
179.27 - 1.2 .7..;25.7,3 para produão
de uma região de carecterlsticas ele5trices..s. alterada em uma primeira pastilha seinicondieicera e artigo assim
produzido - Rádio Corpoaation o2
América - Pauto puelicado em 23 cio
março de 1971.
N9 165.f/31 - Prosseseo Cc• peodusd.a
bete:Ines da Éclen, lrleril e.- dello pra,piâneco - Ferisenfebrieen ',Sanar
tiongassalseheft -- Ponto publieeeic
era 22-3-.1571.
N9 155.527 - A1/2::fei;;a:unnto ene
reator elétrico -- General rl::::iene;
Company -- Ponto publicado. eso 2-2,
de março de 1971 -- ri o 261.289.
N o 1e2.455 . - C'esens ,lodes res i nosas de carieter anti estatica - Solyay 83 Cie. -- Ponto publicado em
29-3-1971 -• Tota l. de 6 pontos aresentado.
•
In9 175.753 - Compaeiceo para revestimento de uma folire iensistmcirsos
e peça registradora com área adequada para receber oeo i seros - ree
Nationel Cash Regiseer COLTilaiV Ponto publiesieo em 29-3-1e71, -Total de 13 po' ,t(:. ap f- ese:,er_flo.'s .
N O 144.318 -- Compoisção de poli.
meros aIcenil arreie:ticos à preto' de
chama ou auto e:Pintoras de ch 9 Lr n
.- The Der Chernical Coeopcno Ponto publicado em 29-3-1971, sob os
na. 14e.500, 149.516, 141.517, 14.9.5ee:
142.529 e 149.5e0.
N9 174.612 -- Peceiesso de fabeiceção de bóies para prece -- Pl=liesicee
de Galicia S.A. - Ponto publicaria
em 29-3-1971.
N o 177.921 -- Processo para opereção de uni britaclar relativo c britas
dor - Net-dist-e:g 'Manufacturin g Company -- Ponto publicocio em 20 da
março de 1971.
' 9•1 179.2.74 • Dispositivo de e Me
de veieulos - aertin & Cie. - Ponto publicado em 29-3-1971.
, Na 179.759 - Nova válvula pezu-•
•nedica com função de avento dupla
• - Bone:nes:11 Inc. --- Ponta pau:ice:do em 2.0-3-19-71.
Ne 181.940 -- Aparelhagem de ve' dagem e cieee:e -- Union. Caebede
' Corpoes'ion
Pontos publicados em
29-3-1971.
i N9 1.61 . 25.3 - Processo para a t-ebricacão de filamentos de neilon ai, temente eortes --- Topo Fcayon Kabue
eihilso Keisha - Ponto publicado em
29-3-1971.
N 9 101.419 -- Ap,r2eiçoalu ,ntos em
disposetiovs indicadores de gasoline
para autoveiculoe cot geral - Jolu.
Sisa -- Ponto publicado em -3-1071.
N9 161.930 - Aperfeiçoamento co:
freios de disco proivdos de dise p , iivo de ajustas:em - Dunlop RubbcCompany Limited --- Ponto publica-te
em 29-5-1971. - dcoositade. na Repartieão de Patentes da 1w-siri:terei:.
N9 162.999 -- Ai erfeiçoarnerdo• em
tampas invio/i seis para fracas e C'2troe recipiente.; -- Metalúrgica adieny S.A. Indústela e Comércio Yonto publicado em 29-3-1971.
N e 122.693 • Novo dispositivo de.sviador de s,r - José Jeorenzseti
i'onso publecado &sua 2e-e-1971.
N O 169.502 - Aparelho nora cooter e dimeneioner particulier - tez- 1lace Henry Coul ter • - Pwitc pui):rz.do em 29-3. -is'a - 14 de Judie de
11e4.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
!ESMO Me 179.392 de 10 de Maio de 19611
Requerente: DAIIELER-HEN.Z ArfIENOESEIMS0HAPT - ALEMAN25.
Privilégio de Invenção:" SISTEMA SUSPENSO DE MOLAS LAWAD,AN
:PRÓPRIO PARTICUIMMEETE PARA

nicwas MOTORIZADOS"

HEIVINDICAÇOES

1 - Sietema suapeneo de molas laminadas, provido de pino
bloqueado de manilha ou de mola, bem como de uma gaxeta de
metal e borracha que oompanea ao mesmo tempo o j8go lateral /
doe elementos de suspensão, caracterizado pelo fato de que a
, Mencionada gazeta consiste em um dica° metálico de compensa..
oão com anel elástico de vedação, ajustado sabre a oircunfe.
rinola do disco.
Finalmente a depoeitante reivindica a prioridade do com
rreapondente pedido depositado na Repartição de Patentes da
alamaaha em 11 de Maio de 1965 eob n2 D47.218 II/63o,
Ponto A O 1 do total de 7 pontoe apresentadoa,

f erromagnatica, cacUne são circundad o s nor ume cobertura de drotecir

racterizados pelo rato do cobertura de proteolo consistir em duas nor 0ea anularem nu aneis rejuntados. • p orei(' me envolve a tela susten.:
tendo oe elementos de fixação d., tubu na caixa ou gabinete do televisor
ando e largura dessa porção tal sue ultrapasse e costura que fica enp aço entre a porçãotro o cone e a janela. enquanto que p elo menos o es
ide co meno

anular ou anel em questão e e face lateral la tela e oreonch'
parcialmente volta com um material de euchiLento endurecive.

4 RPró -

orlado, de mdo que ;ase anel funciona come cinta anti-imolosao. tomecd2
as necessárias providencias toare conservar e :ostura entre a tela-se

contacto e.
8 o cone as faces polidas daorelhas de referencia livres do
desivo da subst;ncia de enchime,rto,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deuosI
tado na Repartição de Patentes da Holanda em 9 de junho de l965, ;oh o

m e 6507504,
conto n o 1 do total de 6 p ontos apresnntado

9
17
1 10
18
15

9
12

milieeemegeme
n-o

w ir s r
s'k

2

14

.0~
9

1

11—

O

3

ka,n""nt--x•Ità&N

9
13
12

12

1.0

x%0111~11a. l‘k

OMR=

iC

'..'n

FIG.1
10
TERMO 2 2 180.514 de 10 d. junho de 1961

TERMO A O 180217 de 6 de junho de 1.96C
lequerento: B. V, PHILIPS , GLOEILAMPENFRABRIEKEN • HOLANDA

Requerente: DUNLOP RUBEM CONFIM LIMI/ED TAGLATERRA

trivIlégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A TUBOS DE IMA
GEM DE TELEVISIO CCLORIDA DO riPo COMPREENDENDO UMA COBERTURA'DE PROTE

RÃ FABRICAR PNEOMATIC0S'

GICI FERRO MAGNÉTICA

• Processo para picotagem de um conjunta anular da almofadado la
nas sabre a carcaça de um pneumático, caracterizado por compreende, O

Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A APARELHO Fim,

ASIVINDICAÇOES

\
WiaffilaçAgi

1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos p tubos ao imagem de teievisi
colorida, do tipo compreendendo ume cobertura de proteção ferromagnéti-

estágios de. dilatar a almofada das lonas radialmente para tora ali am.

co', cUjoCOne e tela são providos de bordas esmerilhadas ao polimento,

carcaça,manter a almotolia asallm azTandido montando-A counamenta 420

tnterllgadoe por meio de um tipo do vidro (esmalte vitreo gl .aze) de ba:
go ponto de fusão, pu qual e face lateral da tala é provido de orelhas

volta da carcaça, e deformar radialmente para dentro afim de leva, teias

r u:er2nela de vidro polido e essa lace Lateral

b b POre20

maior do

tingir um diãmetro interno maior dogue o diimetro externo miximp

da

I

a superfície interna de sue circunterencia ationUÁneamenle 411 Q2B11412p:
com a superfície radial externa da carcaça
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â roqueronto reivindico a prioridade do eorrespondento podido &pov.
13 1tIldn no 110 Pagt1 40 do Potontes na França em 11 do junho do 1965, oob

. 0 20:518.

bide de biatária plástica, achando-se tadas essas poças premis a al ga
cartão provido de um gancho de cabide para eer dito carta() pendura
do no guarda-roupa da boneca e tendo o mesmo cartão uma capn ou co

"onto n g 1 do total de 25 pontos apresontaó,s.

SSertura de celofane transparente, destinada a resguardar as peçao,
da poeira.
Ponto nQ 1 do total de 2 pontos apresentado-.

TERMO NO 180.353 lo 114 de junho de 1966
ncb.cronto: REMINGTON AR/4S COMPANY, INC
Privi16gio do Invenção "CARTUCHO DE CAÇA PUSTICO MOLDADO"
REIVINDLCAÇIe§
. Cartucho do caça, compreendendo um alojamento do munição olástl
co, roldcdo, tubular, lu° tom uma porção do empo tubular, cargo est:tida dentro do invólucro p lástico e una porção de cabeça afixada à :marte-

TERMO N g 190.904 de 17 de junho de 1966./

trésiro do porção do corpo, caracterizado Pelo fato do o alojam:dito la
Requerente: JAIME NUNES DE SOUZA./SÃO PiU10.1
cluir uma porção em forma de eopo, integralmente formada em uma peço coo o oztromidado dianteira da poWejlo do corpo e ostandondo-so à frente

Privild g io de Invenção: CHEQUE FISIONÔMICO IDENTIFICáUl.,
Reivindicaçaes:-

pértir dela, coado o cargo de munição contida substancial e Inteira--

1 - Cheque fisionómico identificável, caractorizado

monto dentro da porção em forma de copo, a dispositivos para se parar a
porção em forme de copo do porção do corpo por ocasição do disparo, do-

por!

ter impresso, no prdprio choque, na face p rincipal, a fotografia de

maneiro que a porção em formo de nopo e a carga nela contida são expio-

titular ou dos titulares da conta bancária correspondente, o o ren-

vivamente projetadas pelo cano da erma e dólo expelidas como una unido-

pectivo nome, e, no verso, o nome do titular ou dos titulares, o a
Indicação do respectivo domicilio; número e data da cartoira de idoa

do.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado na Departição de Patentes dos dstadel Unidos da América . .0, 16 de ¡unho da

tidade e outros elementos para a imediata identificação do emitente
do choque./

1965, sob ti g 464.014.

7n1co ponto apresentado./

Posto no E eln tetel do

7 pontos apresentados.
OANCO

,

ITALo-suiço RASILE IRO S.A.

000 g o g

AGNUA CENTRO
04,4 n

oh Pauto

coggug NA 3 0 000 "." I c 4re";

32

36 40

26

•G ILDN

'l 00000 04.

*Yr"-,

cot

• •DADTIG Dl

00ç.'

24

34

so

S O 1.37.A

22
.

38

42

IA 20

, 44
28
•IGG,

TÉRNO N g 180.460 de 15 de 'junho de 1966.
Requerente: MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S/A.

FIG. 1
- S.PAULO

rumo

Privilágio de Invenção: , CONJUNTO DE PEÇAS- ADICIONAIS PARA VESTIMIE
RA

DE BONECA ESPECIAL"

N g 180.509 dt VF de junho de 1966./

Requerente: MARGARIDA AMKLIA PILAMOS LOPES M
ABSUR./RSTADO Dá GUA
WáBáRá.,

REIVINDICAODS

Privilégio de I nv enção: APERFEIÇOAMENTOS EM .2 REFERENTES

1 - Conjunto de Peças adicionaie para vestimenta de co-

esos especial, caracterizado pelo fato de ser constituido de ao vestido ou uniforme de enfermeira, feito de cambraia de algodão
branco, com dolo botóee na frente, com gola aberta, am cinto
eordão azul e ama touca ou gOrro com copa listrada de vermelho

de

e,a

A

PRATOS

EM GERA1.7
' Reivindicaçãoo,/
I - A p erfeiçoamento . em e referente a pratos em
geral, e!
raeter-Jeado por compreender a a p
licação à face externa do prato,

na

posiOrt. de apóio abre qualquer superfície e geralmente em ealien Fe branca, tendo au centro da aba da frente, dma cruz verwelha,een
isse uniforme acom panhado de um par de eapatoe brancos e um ca-

cie circ./ar, de uma pluralidade de diecoe flexiveia, coe p
roprie •
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dadeo de atuarem como "ventoaae", e de aderirem ào superficial:5 esm/
TERMO id g 180.752 de 27 de junho de 1966./

da qunio mantiveram contactoo./
Ponto

ng

Requerente: ANTON CARRERO COSTA./SA0 PAULO.,

1 do total do 4 pontos spreoontadoe./

Privilégio . de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVO UMPAWR
PARABRISAS./

Reivindicações./
1 . A p erfeiçoamentos em dispositivo liMped0 de parebrids0,
Caracterizados pelo fato de o usual recipiente de água 003 OU 0005 d£:
tergente, o qual é ligado par tubulação 009 eaguichoe doo parabriuka
receber preesão proveniente do pneu sobressalente (ootopobj
Ponto ne 1 do total de 3 pontos aprosentadoo./.

TERMO N e 11:30.515 de • 7 de junho de 1966./
Requerente: MISOLIS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MURO_

I.

PNEUMÁTICOS LTDA./ESTADO DA GUANABARA./

Privilógto

de Invenção; APERFEIÇOAMENTOS EM E REFERENTES A FILTROS /

DE AR, DO TIPO EMPREGADO EM LINHAS DE AR COMPRIMIDO./ .

ReivindiceçOse.i
1 - Aperfeiçoamentos em e referentes a filtros de ar, do "ti
5350 empregado em linhas de ar compriâido, e'compreendendo filtros pa.
• a's a deeumidificação do ar comprimido e carecterliadoe pelo fato do
defletor Se fixar no interior do copo, na àltura adequada. à uma pr.?
.p cão central pertencente ao dreno do conjiinto, sem qualquer
lom o eixo central suporte da tela de filtragem da massa de

ligação

ar./

srn

Ponto n e 1 do total de 6 pontos apresentados./

IRMO N e 180.838

ó@ 30

oe junho de 1966./

Requerente: SHUNJI NISHI1KURA./S10 PAULO./
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM SECADORES.,

ReivindicadOvad
1 _ A perfeiçoamentos em secadores, careoterimedne por Wea
plataforme 1, que repousa sabre suportes milltiplos, p rovido de parte
das laterais na forma de rede de malhes, sondo ao cintila lemitmAla
nal da plataforma, prev4éta uma armação; 1 aemelhanoa
duas águae./

de

Ponto o e 1 do total de 3 pontoe apreeentedoa./

iolhadd dg,
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Q'ERMO N 2 180.772 de 27 do j
unho de 1966.,.
Aoquerente: PARQUET PAULIS1A S/A./ESTADO DA
Privilégio de Invenção; APERP EIÇOAMENTOS EM

TC2rD Wê 2o.g25
GUANABAEW

PLACAS PARA

DE PARBDES E PISOS./

Maio de 1971
do

1 do ju/ho de 1966./

Roquarontst PUS2 NATIOWALB DES
ittfiSTfilirTA

ReivindicagiSee./
. Ape rfeiçoamentos az p
lacas para re v estimento de paradora

o pisos, car acterizados pelo fato de que uma

p luralidade de lamelas/
eu réguas aSo reunidas e contraventadas por meio de dois fioa de arg
me denteados ao lcnazo dos mesmos ou retorcidos • p
aralelos entre si
0 c mbutidos em rasgos provisw
pr 6Ae. pa e ext remido&oro das lamelas
ao superfície inferior destas, pes
eibilitanda a sua utilização em s2
cerfícies retas ou curvaa./
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.,'

USDNS IGNAULL/WAr>wÇ

Privilégio êo Xnvonção; JUNTA PACA Al,.0JA 19 META COM APT.tn

Raind i aa nbcojf
„; 1 . Junta °láctica de vedação intektlçc;,. feita ao Qatb -uWW
elaótomérico, para a alça de um trinco de porta provida do boCCe da
caber, abrangendo tanto o ponto do apeio da alça quanto o víoinha
botão de calcar, caracterizadoa-por apreeentar, do um lado, um flux@

4
por onde possa a apOio de fixação da alça o, de outro lado, uma poo
te aos guia oilindrica que encerra o botão 3 apresenta um lábio voiâol.
todo para o lado externo o apoiado contra o botão para asooguraY O

Nule
weameneenawere
neweeenememelieu
IMINNIMMIMILINME
—

vedação, ao pauso que a parte cilindrica al:Sotica da junfáo permite A

me

que o botão se dooloque sem prender, se az slim o ox40,7 a oi-p,Pm&d,e,N,
da fechadura./
A requorehte reivindica a prioridade do oo2h)oWirkakon po

111111~111~~111111M
MIIIIIMM11~111M1
INIBMIIMMIIIIIMEI NE'
anneemeeneffieni
MIIIMMIII~
IIMMI
eweeeemme
neelege
NII1~~ejIIIIIIZ
INIMEMLneim
om
ina
1111111‘
MIlt
AME

dido dopositado na repartição de patentes na Pranoo effi O do

do

aob n o 23.362.1
Ponto n o 1 do total da 2 pontoo apreeontadon.

n.

EM„
MIMO Av 180.803 de 30 de junho de 1966./
aequerentes RUBENS ALBERTO B
ARSOTTI, AMIITON TEIXEIRA DE GODOY
&UM CHAVES O LIVEIRA DA ?AZ./ SãO PAULO./
PrAválêgio de Invenção: TRIÂNGULO
DE SEGURANÇA DESMONTXVEL./

E

RelvindicaçOes./
. Triângulo de segurança deemontave1,
caracterizado pelei

goto de se apresentar constituído por trôo tiras de nerta
largura
âaxamie no com p rimento a corres p
ondentes aos lados do‘ triângulo, onda
n doa lados tem uma e
xtremidade artioulével em torno de um rebite /
Ou parafuso na ex t
remidade do segundo lado, sendo a outra extremida.
'tio ,livre, e a segunde extremidade do segundo lado i
gualmente articu.
SBvel em terno de um rebite ou p
arafuso, na extremidade do terceiro/
a9409 ou base do triângulo./
Ponto no 1 do total de 7 p ontoe apresentados/

TER= No 180.952 do 4 do julho do 1966./
Requorentot JOX0 RAMOS PILHO./$10 PAULO./
Privilégio de Invençãoi NOVO TIPO DE VÁLVULA PARA CAMARA DE AR

DE BR

OICLBTA./
Reivindicar155,/
1 - Nevo tipo de válvula para câmara do cr de bioicleta, f
formada de um tubo ~toado (1), com tampa (2), flpnao e arruela o
(3), oomuna, agora oaracterizada por ter um eimpleo pino (4), foito/
do material elástico a que fecha a válvula por Seroa do créprie ar

contido na demora./
Ponto no 1 do total de 2 pontue aprefientedoa.,

3
TERMO N o 180.971 de 5 de julho de 1966./
Requerente; EIWUNDO ()NOM OLIVEIRA ALVES./SãO PAULO./
Privilágio de Invença0t DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA ABERTURA 2 280it
NENTO SIMULTANEOS DOS

PORTOU DE

ENTRADA DE JARDIM 8 GABAM./

Reivindicaceea./
1 . Dispositivo automático para

abertura-o

foehamento 0.41

mUltheo doe porteee de entrada 'de Vattd10 ePrq29M1'0C.TffictoinDORMA

•
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por ser oónatituido por doia pares de alavancas diapsultaa no Imitido
Longitudinal ha rodas de carro, sendo, uma meie curta que a outra /

perfil tronCiinicó ou areistaa dentadas que se prestab de eleleht0 reobtor 441

00ntadaa nobre uma base onde aio atravessados por um pino./

bucha em sua cavidade.
Ponto nø 1 do total da a pui o% apresentadas.

Ponto ri* / do total de 4 pontos apresa:atado:e./

TERMO NO 181.123 d. e de julho de 1966
Requerentes VITTCRIO BATTAOLIA e. OUANABiRà
Privilégió de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS DE PROCESSO E

ARAMERGEW

PARA RIC2 )

PERU NAVIOS OU OBJETOS SEMELRANTES DO FUNDO DO MO

$EM AUXILIO DE ESCAYANDRISTAS9
aPERFEIÇOAMPHTOS DE PROCESSO It APARELHAM PIRA RECUPERAR NA.'
• FIOS OU ceairos SEMELHANTE/ DO FUNDO DO MAR, SEM AUXÍLIO DE ESCAYAMDRIOTASe,
TERMO N o 181.009 de 5 de julho de 1966.1
Requerentes WAHRLICH S/A. councio E UNDIS TRIA./RSTARO DO RIO GRANDE

utilizando o vácuo em ventoSae p ara agarramento dos corpos anbeherwoa • ene./

DO BUI./
Privilégio de Invenção: APARELHO PARA APONTAR RAIOS DE CARROÇA E 0A.

do

110$ EM GERAL./

panela doo sesmoa, caracterizado por incluir, nas ventosas, geies autoniticoe
regular o vácuo, • retirada dágua de inilltraçao Por intermidib da bomba/.

•letromagnática no seu interior, é dispositivo de bIlas papa aalOner 401ibasi
elntromagniticaa para exaustão das águas de infi1tre4ich
Ponto .n0 1 do total de 5 pontos apresentados.

Reivindicas:és:1.W
• Aparelho p aro apontar raioa de oarroçii e cabos em geral
caracterizado pelo feta de SP apresentar por ume base em forme de a.
nel oircular superiormente vinouiads A trbe tirantes verticala que /
terminam em bucha ou boca.: com rosco interna para receber um ()apodia

do terminal quadradeou redondo..
Ponto n 9 1 do tate: de e p ontoe apreeentados./

TERMO Ne 181.131 le 8 is ) 111h^ lo
1966
aequerontás JOSE ROSSI e . SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO
BEIV

,

DE

Bóia PARA CAIXA Viana

IN DICACON/

L . NOVO TIPO DE BÓIA PUA CAIXA D olGU4, feriado dl Mel
eeeffilli0
(1), pare entrada de alua, cum, aa.sra, caracterizada por dar distada
de eeee:
Caixa (2) anda abriga UM8 eálimala de assento (3) acionada pela
Mata traPtleitt
(4) de ume
'ARMO

Na 181.12? de F se tolhe de 1966
GUANABARA

Aoqueronte: EDUARDO GALLEZ LOPEZ

bóia (5),

aquela dê comprimento bastante redu aldOe alaOUP4TINdOt5

dois contSmetrOé.
Ponto ne5 do total da 2 pontos aprzazotadez.

Privilágio de Invenção: "BULMAS PLÁSTICAS PARA. FIXAÇÃO DE PIOS, 5pokru-/
so

PAREDES, MADEIRAS X.M.TIIBOS"

RETVINDICAVERS
Buchas plÁmticas para fixação de pregos e parsPOSOS, caracte-

rizado cor uma peça genericamente cilíndrica, fachada.,em seus entastamentos,
apresentando luntn ao entestamouto anterior um pequeno resalto em forma de /
golb e tendo centralmente uma pequena perfuraço central, que vai atí Sua /

ir- -

AIPI

parte mediana, sendo praticados na parede da bucha,, ealum-trecho correspon- /

dente 2/3 da leu corpo. na parte p.istorlor, doia mi mais rasg os /ongitudl.
nals sidetricamentOs dispostos, OS cosia dividem esta parte do corpo da buclas
se dois ou. mais setores circulares; sondo que, a suporffele externa do corpo

da 'nimba, poderá se apresentar lisa,

ou

prwrida de canalures circundantoos de

.21.1an
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!IRMO Ne /81.135 de g te julho de 101
Requerentes RUI BRAGANÇA e o MINAS GERAIS"
Privilégio de Invenção; °APERFEIÇOAMENTOS EM CANYIQUEIRée
BEIVINDICACOES

de 13 de julho de 066
Requerentes FOMO IODARA . SIO PAULO
i2RMO NO 181.248

j . AFERpEIÇOAMINTOy T14..5211:RSA
"a, cooecterizado por conter nig
dispositivo semelhante a uma tampa Para cobrir moinhos elétricos de triturar
milho, nos quais a moagem se processa p or meio de martelos, tendo e forma

si

terna de um semi.cill~o (cdpula), com um prolongamento em forma de Cubo /
(entrada do milho).
Ponto n2 1 do total de 4 pontos apresentados.

Privilégio da Iovenersot °CORTINA COM VENTOSAS MA
J ARELA8 8 ~IRAI) 88
ALITC1,VEICULOS M GERAY
tEiyiNDICACOU

1 - Cortina com ventosas Para J anelas
e (angule m' Ge elletuvelew.
tos em geral, car acterizada por um tecido ou plástico
conve nientezaante recog
tado e p rovido de uma p luralidade de arruelas
pl ásticas, localiZadas em PR4
tos ' ideais p rèviamente determinados e
p resas no tecido ou p lástico mediante/
costura ou qualquer outro meio a pro priado; e por uma
pluralidade de ventOsam
p
resas as arruelas, mediante a untrodução do tarugo externo da regiao poste.
Flor da ventosa no orifício central da arruela; e ainda por o teoido ou
plaa
tico da cortina ser recortado con
venientemente, de acórdo com e cougigurac2o
da Janela ou p urabrisa em que vai ser ,spiicada
'

Ponto ne 1 do total de

2

pontos msresentadn°-

un 10l.X68so Cl do jui.No do 1964
Ratinn_:catot CULRL2S ,T,UAUS 32.72 OriTAB,AN
is'.1.110 do InvancE'os 0W2L1 LUI.R.:1113Lv
fcMT-4TescW11
T249t

cavacaari,,adn por cor

;2

.

ViCa 0J>DOCI

aWular do catcrinl oraco o trancl6eMn, CO do no
tau
c6 pw,-nitcm a c:mangou da /ao oa linha rota.

CO /

diSG0cs
Meus n o tOloWt ao in ao palhi,
de 1966
Requerente: ROBERTO ZADUTTO DESIDERI0 = SR° PAULO
Prdvdlórçdo do LavOnCEO:

?onto no 1 Co total do 3 pontos aprojontadoc,

"APERFEIÇOAMENTOS NA CAIXA D'áGUà 2 VairCii DE DES,7

CARGA PARA . BACIA SANTURIA, us

OUJUO U0 PEDX.

DO DE T221m0 No 16048h.°
REIVINDICAM
. A perfeiçoamentos na oaixa d'água a válvula de desesrau para

V

bacia g aniZárin, que faz objeto do pedido -de tOrmo n
o i60.184, caracterizada
peio Cato do seu funcionamento ser feito por meio de um pedal.
Ponto ne 1 de 6 pontos apresenta~

T2RM0 No L81.176 de L1 lø lulhc de tet
Repudronte: FRANCISCO ABARCA = = ESPADO DO RIO
Priv11g10 de Invencão! 0 3ILEXCIADOR

DE

RARA MOTOR

Ja15110

A dIPLOSIO-

REIVIUDICACOES
vi -

Silenciador para motor ,3 explosao, 2aracter1udo por compreeo

dor UM corpo tubular principal am geral alongado longitudinalmente e Cechado
transversalmente em ambas as extremidades, atraves de cujas extremidades 1
aubstancialmente normais áão projetadas interiormente um elemento tubular de
entrada substancialmente alongado e uma ffienor Porção tubular de saída,
COlre

J

pri

sendo algo màor em diâmetro do que asse dito segundo tubular
7 pontos ápresentadOs.
Ponto no 1 do total

-

e e 4 9 11 e 9 Õ +-1è)-

-
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nrnamental

TERMO N g 181.736 de

Ponto n 1 da total de 2 pontos apresenta:dep.

de agosto de 1966

Requerente: N. V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN

em forma de uários "V" enca$:-Adoa

HOLANDA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SISTEMAS BUTEN
DICOS INTERCALADOS Z."4M SANDUICHE), MUITO ESPECIAL-)
MENTE SISTEMAS ELETRODICOS SEMICONDUTORES, A S SIM

CA

MO A SISTEMAS PARA SUA FAHRICAÇA0'
REIVINDICACDES
- Aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas eletr6dicos inOg
ca l ad os . (em sanduiche) muito especialmente sistemas eletredicos semicondutg
res, consistindo eu ama camada de grãos colecada entre dois eletrodos, muitg
particularmente uma camada de grãos semicondutores com prIticamente a esposo
sura de um grão, compreendendo a reflrida camada, pelo menos

em

p arte de sua

espessura, um isolante eletrico como enchimento colocado nos intervaloa en-/

tre os grãos, sendo pelo menos um deeses eletrodos uma camada eletrOdica pez

TERMO N o 181.914

de 5 de agente de

Istn

meável a radia io, caracterizado pelo fato da camada eletrOdica que é 1;ermeí
Requerente: AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED
vol a radiaçã compreender Uma configuração de regiOes coesas de alta condiu
tividade eletrica, que são menos permeáveis a dita radiação 0 regiBes mais. /

.Privilégio

de invencão: "DISPOSITIVO DE

LIMPEZA DE MULA"

REIVINDICAOES

permeáveis e menor condutividade elétrica, destinando-se as mais permeáveis/
a permitir a passagem de rsdiaçOes e ficaaa colocada nos grãos e ao menos /

-.E.U.4

á - Diapositivo de limpeza de cdpula, para uso em °lin ei

permeáveis destinando-se a suprir corrente as mais sermeeVeis e colocada nok

junto com meios de condução para donduzir longitUdinalmento olím

intervalos entre os grãos do enchimento.

las, por uma estação de operação, caracterizado por compreendarbom

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido desositado no

Holanda em 14 de agosto de 1965 sob n g 6510095.

cv.Rbinação, meios de suporte fixos dispostas em dita ectaçU do cee
peração, uma sub-armação montada em ditos meios de suporte para ma

Ponto n g 1 do total de 25 pontos apresentados.

vimento na direção de uma cdpula disposta na estação de operação 0:1
MCiO de energia montado em dito meio de suporte operante para

m0 o,

ver assim de forma controlável dita sub-armação, e, cabeças limpt:o
doras em dita sub-armação operantee para entrar nos orificios

em

a

ma cdpula, disposta em dita estação de operação, em. resposta a m0,.
vimento correspondente da eub-armação para deslocar areia doe orliA

cA4, incluindo ditas

cabeças limpadoras uma cabeça limpadora loosí

:Azada centralmente e uma pluralidade de cabeças

limpadoras tliapo4

tas em pontos espaçados circunferencialmente em t6rno de dita

Ofib

beça limpadora localizada centralmente

TERMO Ne 181,790 de 3 de agosto de 1966,

Ponto n g 1 do total de 19 pontos apresentado

Requerente: REINALDO LOSI • SIO PAULA,
Privilégio de Invenção: "CONTADOR DE , BATIDAS ACOMAD0 A ALAVANCA.

DE ACIONAMENTO DE GAVETA, ADAPTÁVEL EM BILHAR E OUTROS DSO,51'
pliviN0I0A0CNS
1 - Cantador de batida acoplado A alavanca de acionamento de gaveta, adwptával em bilhar.miniatura e ' outroa ursos, caracterizado por um contador de batidas comum, diretamente aoion&
vel por alavanca da impulsão manual, dita alavanca na forma dó barra de secção quadrada, tendo na sUa ponta externa um cabo b0leado que

se

mantém no lado de fora é atravessando una moldura a-

fixada num dos lateraie verticais do bilhar, e um pouco subjacente à superficie do tampo; noutra ponta da barra,. articula-se um tirante, normalmente puxado por mola, presa no interior do

m6--

• TÁRMO 10 182.147 de lo de agosto de 1966

.

vel; em dita barra se incluem meios para faze-1a acionar um com -

%quarenta, THE B. F. GOODRICR COMPANY • RILOU,

partimento que remete as bolas de bilhar a uma gaveta da meea; na

Privilegio de lnvenceo: : UM MECANISMO DE FREIO

barra tem afixada catoneira, cuja ponta suparior pode bater no pi
no acionador dc cantador de batidas ' , sendo que o mostrador deste

4

REIVINDWACOE0

visivel através de apropriada abertura, envidraçada existente na

região mais elevada da moldura; a barra .4 bloqueada sob ação ' de
)ingueta, duma fechadura acionável I chave, ineerivel pelo lado externo duma fenda na dita moldura, sendo que dita barra há um
encaixe para a dita lingueta; na fade externa 'da moldura, há sali

1 - Um mecanismo de freio, caracterizado por

compreem,

der um membro rotativo; ta a1o;;amen.0 ..61 rotativo contíguo
sOmenttio
a uma a' rea limitada do membro rotativo, um membro
de fricção adapted,
N

para compressão por frição contra o membro rotativo para retardar il

14,13

Quinta. 'eira-20

[EW rotao5030 uma placa de qtacavelmarltd llgad3 a ?amo. b9R da do oxtrol-A
,C12,1Q =C-age do alhjamento o encolzadO com o membro do fricção paro/
1:Wüit£F2

quo O mombro do fricção s!ja retirado ou inoorldo mo a1ojac:73,

por moviconto do membro de fricção paralelo no trajoto rotativo do
ir:X6 =obro wotettivo.
WOlvindica-oo prioridade do corrosponionto podiCoe Go.

L

Mo c!

DIÁRIO OFICIAL (Seo

:À..i1tadn ea 2,.opfutlgao do patontos dm. Botadoo Unido° dai C.zg rica

do

12 '8 * OW 2,6 de agOota do 1965, sob ng 47908730

~ator do grupo III-V ou material composto seminondutor -6 grupo g
III-V substituido, sObre s uma segunda porção do material composto comi.
condutor do grupo III-V substituido do monor intorvalo onergOtico (0c2
gár gap) que o matoirl componto somlcondutor do grupo III-V do doposio
ção epitazial ou material composto somicondutor do grupo III-V substlo
tuido, caractorizados Polo fato da raforida segunda porção sor formada
atraves da difusão do um sumais °lamentos do substituição por Penetrao
ção no corpo ou p arte do corpo semioondutor composto

?oito CM 1 Co 6 portos W.k000ntado0o
2

ri

1

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido. &meie
todo na Repartição de patentos na I nglaterra om 19 do agooto do 19650,
Sob ag 35623/65 o completo ora 28 do março do 1966.
Ponto n g 1 do 23 pontos apresentados.

\G,a i _x In x

In
t

C

---‘ç

G.;aAs

10
t:-:o co ICU.511 da 16 dó ogOsto do 196a

F cuorámtev ~IN CORRÊA . RIO DE :ARMO .

P

GO

o
.0

u3"

-Ftív Wf:Ao do SavgagEo g APERFEIÇOAMENTOS EM OU RWRIVOG A MAM
OLÊTRIOOS Da PASSAR 8

3 1&79n
.~2:59ZA
x 10/sZn
. Aperroiçonmonton 03 013 1,01(1t1V00 a forro() olOtriocs do
[C3333r 9 cooaotoricadoo polo fato do quo o cabo do forro, do DatU101 61e
c2t1autto neoquado 0 provido do um soquoto tuo4or en anjo fundo out2o I
pinoo ou lãminao do cotorial olOtrieczanto condutor0o°20
UmSontc=to ligados com a roistacia do forro olârloo, o do quo
'Cztusão ou fio condutor flozívol do gorro apresento, na coo Demta do
'c2zonEo 003 o forro, um batoquo °Medrio° adoptado para 091COICQE dC2 o
0213 do roforldo soquototubular, oondo provistos colos no roforldo
k3quo 9 dostinadoo a ligar os roforidos pinos ou laminas condutores oco
n Go Pico condutoroo do roforldn ortOaa50 21Qx117019 (10012 0000 201000 Ode
‘ C,.-Aontoo ao roforldo batoquo, dostinadoo a fizer firma:rato, por6s do
Cáio romoví7ol o rogorida ostensão no oabo do forro o1ets1000
Nato ag 1 do 6 pontoo clVoneut-adoo.

ao"
o

wià

'CU:Ante° Coso

MG2
T2RMO Ng 182.157 do 17 de agi:isto do 1966
Roquerentsa

PRILLIPS PETROLEEM COMPARY

EE.UU
Privilegio do invençãoa'" PROCESSO E APARELHO PARA GRANULAR FERT%L.W9
TES AMONIACAIS
RUVINaicAçpga

o

1 que

r 9.3

Um ' processo para produzir um fertilinanto granulas

consiste em a
1) passar uma corrente de amenia líquida atraves de um vaporic8
dor, para aquecer e vaporizar a mesma;

;"5•77
.

ille,;;;'-anaidixt:"
fo

210e

11Q,1

2) passar a corrente aquecida do estágio (1) para uma coca Poro

madore do nitrato de amenio;
3) passar uma corrento de ácido nítrico para a sono do ostág1a/
pRMO Ng 182.149 do 16 de agosto de 106
'toqueronto3 Ro Uo PHILIPSI GLOEILAMPENFABRIEICEN 0 HOLANDA
1522,WilOW.,3 do Lairoavaal G APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS DISPO3IT,5
UOS SEMICONDUTORES
832~

(2) e faze-10 reagir com a amSnia nela contida., para formar/
nitrato de amêmio fundido;
4) Passar uma corrente de nitrato de anu^mio fundido do ostegid
(3) para uma tarro formadora de grelnulos para formar grama
'Los quantos;
5) passar grãnulos quentes do estagio (4) por uma zona no soca0
gom em contacto com ges socador quente para secá-lo; o

D,

e apecToXpamontos ao ou relativo a dispositivos doai . .

6) passar grilnulos secos do estágio 5 Por uma nona do oefwla o

las"-é::~a9 0 compreendêndo um corpo semicondutor %presente:* uma primeá

mento, em contacto com ar atmosferico para secá-los,,

lig) tr:',.2-V9 @è..-. .Aa mo degasigh Opitanial do um matorialcomposto semiL_.

oaractoricado poro

Quinta-feira
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,BAIVINDICACM
.
_

é) passar ar atm0Sferidtravás de uma zona dê rifrigeraça%
em permuta rmiem indireta com um refrigerante ai emitia
do, antes de passá-lo por uma zona refrigereAre encoptak
to 40m 0$ citados grtinulost

4 mareiam, ,ete Segurança do tceperituree • oufiao dê
toa de matarei é explodo o outras maquinas similar**, caracterizapor adaptar-se na tubulação de água do rafg edor ou C? outro

Irma agi

b) expandir • vaporizar uma corrente, lateral da corrente 1
am4nia líquida do estagie (1), na zona de refrigeraçiO da j
•tágio (a), como refrigerante lacei, o, em seguida) passar a

malhado, duas colmaras tármicas entre si independentemente, comandadat .

Sarrento expandida • vaporizada para dentro da corrente vape.

passível de acender uma lámpada pilato amarela e vermelha, isítuadas

risada da amOnio proveniente do estágio (1).
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, di

Um painel montado no veiculo (preximo ao motorista) ou 1 viste do opa.,

pela variação da temperatura de dita tubulação; dada caceara temida

rador, guardo se tratar de motores estacionários ou másuina8

Rapart4áo de patentes dos Estado Unidos da Anj111.4 Net
•2.(. de afcisto de 1965, sob n o 482.208.
'Ponto n o 1 de 13 pontos apresdntadeo.

pooaoado ao
ta t

ok

,Ponto z o 1 de 4 pontos apresentados..

*MO tig 182.241 de 19 de agOsto de 196é
04qUerentet J010 BAPTISTA BARROZO e outros - RIO DE JANEIRd

'Fi6.1

Ga

Pkilnieft io de invenção: " PROCESSO PARA IMPRIMIR CARTOES E SEMELHAS.
T ES, E ARTIGO RESULTANTe

TEMO N o 182.569 de 2 de setembro de 106
Requerentes JORGE AUGUSTO D'ACOSTA ESQUIVEL, Que tambew se assina JON

lus1vaqicAçO:£3

" GE A. WACOSTA . SÃO PAULG

Privilegio de invenção: " APERFETÇ:OAMENTOS EM VACUS PERROVIXEI08,TEa
3. .

LERS_?_ SEMI-TRAILERS e SIMILARES *

Processo para imprimir cartões e semelhantes, carac.

tfrittldo pelo fato de compreender a impressão simultánea dos caracte.

REIVINCICACUS

ris de diversos cartões no verso de uma falha do material transparen.
1 - Aperfeiçoamentos em vagões ferroviários, tr415,ers, Irs

tf, por exemplo, acetato ou outro similar, sendo o verso da referida/
alba, depois de saca a referida impressão, revestida uniformemente
total ou parcialmente, com uma película de tinta vinilica em ai:ir, der
tinada a formar um fundo contrastante

com

a referida impressão, e cor

ter a referida falha impressa e revestida dó modo a separar os carta*

mi-trailers, e similares, utilizados'para transportes a granel, carau
terizados pelo fato de serem aplicadas nas usuais abertura:1

latersi,

dos vagões ferrovierlos, ou em aberturas praticadas no laterais

dai
trailers, semi-trailers ou similares, aberturas estas que atingem Met

ou quase toda a abertura dos mesmos, portas subdivididos em trit.*
mais partes no sentido da altura e sendo a mala inferior das sitadali

giSabados,
Ponto n v 1 a. 2 pOntos apresente"

partes, articulada e subdividida, no sentido da largura da porte.

FIG.1

du a s ou mais portinholaS,
Ponto n o 1 de 3 pontOd aprese&ados..
so,k1

1----..-- 2

T iRMO ti o 182.171 de 17 de agosto

Requerente'

..,
s'''',-2

de 1966

R. SIROKX & CIA. LTDA.

SAD PAULO

DE TEMPERATURA E
DE SEGURANÇA
PrivilÁrlo de invencão:MARCADOR
•M
,
TROE DEFEITOS DE MOTORES À EXPLOSÃO E OU.
y8.4 MÁQUINAS "
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182.331 de 24 de agosto de 1966

Requerente: OOMMISSARIAT A LIENERBIE ATOMIQUR
Privilegi0

FRANÇA

de invenção: " PROCESSO DE ALICIAMENTO DE UMARCO ELÉTRICO
IARA A OBTENÇXO DE IMPULSES MUITO CURTAS/
DE TENSO ELEVADA E DISPOSITIVO CORRESPON.

tam

uma entrada e uma salda em cadti câmara, caracterizadas por

terétt

um prolongamento para adaptação de mangueira e um corpo onde se alo
iam

válvulas retentoras. Uma das câmaras tem um orifício circular 1:

sentrar, situado no diimetro dos oridgioa de' entrada e saida,

atravea

do qual passa um eixo metálico que em uma.extremidade fixa o diafrag.

DP¥1"a

ma atreves de arruelas protetores o percas e na porca extremidade í
8EIVINDICACE9

ligado a uma haste com punho que tem o ponto fixo num suporte na per
feria da bomba. O diafragma que no centro e fixado ao eixo, eia sua

-

frocesso de aliciamento de um arco eletrico para ob..;

periferia fixa preso entre os flanges das câmaras por meio dos mesmoe
parafusos que as ligam. O orifício de passagem do eixo

tençao dó impulses muito curtas de tensão elevada, segundo o qual se

vedado por meio de guia, suporte de gacheta e gachete.

uproduzem arco elátrice Ultra o primeiro )1.brodo conectado a uma fon
te eletrica de tensão elevada

e

)\ke,tà
(im „,
O
tirati.

Ponto ng 1 de 2 pontos apresentados

um segundo eletrodo ligado ao circui-

fia

to de utilização, sendo o dito processo caractorizado prlo fato de se
enviar um feixe de oletrons na visinhança dos eletrodos colocados ar
,
VII

na camara a

recinto emparedado, ao vácuo, e entre os quais e,aplicado uma ten-

eeo r.geiratIonto inforior a tensão entro elotrodos corresoondendo o
Roivindica-se piroridade do correspondente pedido, depoft
Ao orte,A,ro do 1965/
q a Ropzet i n g o de natentos da Franca cm
5156t,

nno ng 1 da 5 'Ao'2.tos azreJeofe
T2RHO Na 162.152 do 27

Roquevente:

do agosto de leS4

HL= 82STEIN =

E.U.A.

Privil3lo co Invn-lcão: "APZEPEIÇCM=3 ;21-OU

nrlamos

A g LEO PARA O ENCRESPIO DE 71:20,5

AnItfiVornCWS
1 - Aporreiçoamentos em ou relativos e procosso vra o oneresol
to de fibras têxteis na fama do polo menos um Til:monto, unrc:cter5.zedon,
polo fato de compreenderom as etapas de alimentar intciaLionto o filynuvo
to a ser encrespado numa direção pré-dote/minada ms linha reta, actvx,1,w/
o referido filamento em um ponto pré-determinado ao longo do um trajoto
de alimontação que se afasta gradualmente da diroção inicial de ali9onta,
ção, observar a densidade da acumulação em um ponto ao longo do referido/
desvio e variar a velocidade de alimentacão de acórdo COO a referida deo,
sidade observada
ieivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado /
nos Estados Unidos da América em 15 de outubro de 1963 sob n a 316.379
Ponto n g 1 do total da 12 pontos apresentados.

WOM O Mg 182.178. de 17 de agosto de 1966
Requerentes CARLOS MARIO ARRIONX e HUBERT OTTO KRAUSE - Rio e.
Privilegio

de invenção: " BOMBA DE

DIAFRAGMA DE FLUXO CODTINUO

ITEIVINDICACOE

.

Bomba de diagragama de fluxo continuo de acionamento

a

mecanico, caracterizada por ser conmtituida de duas cornaras
W g ens: i a1rusnt 0 Oilíndricas . providaa de ilanges.ftzrados por onde se lá

panual axe

Iam por meia de parafusos, sendo ambas ás câmaras dotadas de orifíci,
o''a nos Ixtreco8 opostos de um diemetro. orifícios esses onde se adap-

/

o• • •I

1 •".

}f..

';'

TIMO 0

•';

;

.4

.4 t

2.10.912

A.

;o .1)

4.

0.3' 1' .e

• . •

I, t. n

j

. í

cg 1971 2440

III)

4

,•
, , .

'

,

,

'•

' •411r,''

•

N,

•

de 22 de julho de 1969
o

DO SoL
*•
);
I
lequerantet .'11119f0-/Z(TALORGIC.n GIACOMET LTDA. • RIO
„....
'
I - ., i .. •••„ •. .! + n : . •
, I
'
¡afia
', /,' 4 ,... .liki L limme , , , , 4Ln 4 , , :4 0,1risÁr, ,
vilegio de im v4os " APRRFEIÇOAMÚNTOS ZN APÂRZLIIQ PARA ÀqUECI , - •.,' • i ii i 8,.2. savotitío:‘ ,,,.„1 i .,,j1,5pláxi
)

(.

;.* ; ,• 't ..% . ' *..

.; ,

I
•

3

I

'?•

• . •

4

,r
1

t

-

,

„.
, ' •e:i
.

• •

,

.

1.1' -

.

e • -

•
• I.,.
•

••

i .

. n

i

•

•

•

HENTO ,OTOMÃTIO,DK Água
. micr. o ps
e . p cgs
1

SUST A() '
,
': • • •
•

à

--

,

.,,(

a•

f

.

•

'

. •

14A-vam.acog i , ..1
1 - Aperfeiçoamanto•

41111

.

.

'

njahrei.hd, para aquorclosonto lutemo,
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.Ponto n o 1 do total de 14.peutoot apreeentadme.

agua por mMIM .de -cOmbustio; Caracterizados poio . fato do *paz?

taco

.

''''

, eI
.. '
,' ', I, * t .) •
lodnatitotfolos, édr ;iam eobretampe einiaivilmeata. baleada . itie' bordai ta • '
1
ternas ,• dotada de wea l pluralidade-de roossalt?..• parir:fie*, o4 intarna
,
..! 11 interieMesn.tem da na ét-,stangaaartto . ciliddrics e de segmlonted vartt•
por.-tom ra saiais* . disposto skreelarménte •
'. cata. tadiniS int/irl.:140Si
; , Á. , ,
; , • 3.3;
. outro, restalte superior e tenos bis eir olor

co à

. 1 ho compreendia', em c'onbinação: um • dopOsito d. * oigua, preferentemon to,
doa ret:Ornditi.

cilíndrico, dotado dotado de una *airada de água fria

parte inferior, e uma saida de ;gua quanto, na parte stiperler; sendo/
a periferia estorna do neferldo depOsito totalmente revestida ocfna

2111.,

teria]. termicainents Isolante; uri membro tubular cooti_tral esten.d.OdO'C.o•

•TERMO NO 162440 de 23 de setembro de 1*614
:• in`d INDUSTRIES, INC

Z.U.1

axialmonto entra as paitis 'inferior e superior do referido depoStol,
uma

• Priviliigio de In'venci'o " C- 014POSIÇÃO RESINOSA DE RIVÍZSTIMESIO
eare
de coabuitão; na parte btorior de rootoorido,deposito • &pra....
tue
n • • • ••, • .
••• • - •
REiVI NDI CAC(It

priai para receber orá queimador de combustível,' disposta abaixo • da

.

.• •
•
•
.
- lhas corou, osiçao resinosa caracter ,.ad • por : (1) um In ta r-oos

r•forido membro • tubular contrai • ligada coso o . moosao .P.Or i 0 de . .11o4,•:.....4
eutro
tlete'r-n-:u''a toada- .carbiixili c• oo1:n. saturada' e, pelo manos' ,
tona-atunilada, aonde! o fundo da referida cura de . coalliÁtio". providir. •
• normiro, •ttivnlCamente InsaturAdo, .polÁsnorlzolvel, tendo o citado tntm
de uma talipacom
ab r.turs central para athaissio do, ai d n -PPoited o*,- •
.éoiliev.,-o - railt:oiki's-a-Mide--coal ¡In a'toao doo h . droge-ia •,:ubstatui.do pelamelos daitinadoe a ..retardar ou estrangular o fluxo dos gesos quentes,
•stieutura
,. •
provententes da :World* e;mara.de combustío; ao longe:, do retal-ido
:
,a
alombo° tubular central, a fia de reduzir a tiiagons dos gasel.quent•a/
D bl.

-

•

• aumantar, • aastm,- a . troulaferencia do calor entre os meamos. • a pare-

.

•
•
nor, q.U.AI- "R 4 hidrogoà1 ,? nu Ana 'radical al'co1. 1 e R i: hidiuog,oni-o• ,sou .tue
radi.cal'Organrão m, • (2)'d• carca de 3a cerca- d 'e 50% em peso, d•

** comutadora da: refarido membro tubular centrei
'conto n o 1 doo 5 pontoe apreseutedn•
C.0
I

ii;•-ester. Contendo- radlCal5 . 1-2 z enOici não reagidos naaeOloocUlav do -4
•
• • .
•14ster;
'
•
.

'•

•

Reivindica-,e-a -prlorldad• do correspondente pedido clioposi tad.,

! na "Rapai-tição .de.' P at,entes dos Estados Unidos da • kannrica:
,
tubi-o -de 1963; : s0b : n. 316.551.
•• •
. • -• t4 Onto n a"1 'd .o total de, 10 pontos epresantoodoa.

'd. Ou-

:•TERII0 14* 163:514414 de 19 de outubro de .1961_

-noz'arraNctsulscurr vomg.
•
. • ~á
BRUgING r ALEMANHA

EeqU•renta:
• ..

SSEIR I.Uo:(30
• •

D1 áLloa-OLIE.
. ''PROeESSO PAR* .11.. f",0-P.dLIKEISIZAÇIO
•Privlkgodaneçã
COM 'TERC.-N-ÁLCOI-LINO-ARILANIINAS"
f"I NAS
a3,14,U1CA.01b.
n
I -Processa para a obienção da eco-polímeros de alfa-olefinaa-'
'd11 fcno•aula geral C142=CHR, onde R ..h, arila a alearila,
presença de coabinaçães de . catalleador g a de TIC1b • LI(C2 15 ) e n 9/otte.,
I•1
I r
. 42 ,v 2 R5 , 3 w.1. 3 ,

caracterizado pelo.fato• de

.

"

co-polimeriaar elfa-ole-

fInae com: toro. N-ol-coilenoerfaminas do POrmul* geral
ItIV-C11,)n-CYM,C14

riG

1.

TERMO No 162.662 d• 15 de setembro da 196i
Ft equ4rentoo PERTICAISP3 8/41.• INDUSTRIAS REUNIDAS DE 1114EALAStlal,

••
representado na fórmula

' PAULO'

'
-,
Privilígic; de ' Invenção "'ILPERFISIÇOAMENTO8' . ZI4 OU RELATIVOS a' COIOTA-,G41 •
?ÀS .PARÀ VASILIIAKES

"•
ILVIIDICÀCOZQ

.

.

•- .

•

1 - áPERFEIÇO-12.43NTOS:XM OU RCLATIVOS I COATA=dorad NUA- 1Z3ILIQ
411S EM GERAL. caracterizados pelo fato de Os. ° papo:sante' do eoeta-g4

ro.c

a1, r, um núcleo . 74rolualCo e lboalcoila

;art.-1 a Ou , tua anel oà.icfclico podendo os noicleos •roomiticoe ser condoa.:
isactos, não iutistituldos ou possuir UR& O.t v;riaa sabatitelçaeoo doa ga,
.posiicoílí, ,cic1oaco1.1a; arfa, ariloxi, halog;meo • dielCo1,
domino Ou de se -copoll •

as alfa T elei_les com iompoetos 14-alcellenoheteroolclos, noA cp:¥1s o átomo de to ta t parta doo um anel betara.
disso sOraenta cemtnle 'domes de C, pele processa oNoo,
afeite° que
r!zar

1
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47 à .4-.
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UoiOo Prossão.

:n

Roquerente: ONSTED imou$N$A . 1,NCOR?OlATED. 5 : 1 24. 3 °
01-61401A10:0"..;árr,og.

PinclOa04 .o tOoPesi;4MWOI

Privil4glo-do Invenngn: "T.RW4 PARP. YA GE0 Dg

podido d.plots/to'dt:spoR.Oportição do P atentos do AldO.;oahoo,om
.
,
, à9 do outubro de 1963, sob .ne I; 4/ o
-Olondonto

_

g 40 9 o0,g4mbrp,4ie 1-94f4,,

Ponto n o ido total do 4 pontos apr000ntaaos:

, .. o, o

g.g-R4,Dft, D4 1292,FOC?

ARIVINDICO024
;

1 . Truque para vagão do estrada de forro, DOM prancho° G VO
molas auto-alinhodovas, adaptado para suotentor em articuloçãO O

UM N o 163:823 do 29 de outubro -do 196t.

tanto do corpo do vagão, caracterizado por compreender nrmnOlos

Moçuorente: PER BOM - DINAMARCA
(Privilâgio de Invenção "PROCESSO D12 FOERICACSO DE LÂMINAS DE MADEIRto

rais apoiadas nas ()ateou:Idades abre conjuntos de rodos o einos, WUD

(POR CORTE PLANO"

juntos de rodas e eixos, compreendendo as armações laterais peçOD t4r0

2i-MiTt?),

preendendo as armações laterais apoiadas nas oxtPomIdodes sobre 4205
tensão e de compressão interligadas por colunas 'verticais afastodeo o

NDICACCSa.

1 - Processo para fabricar lâminas do madeira polo corte pland
Ots alhos, de uma poça do madeira trabalhado numa máquina cortadeira,
tendo lota faca de movimento , de vai-e-vem, movivol substancialmento em

una da outra definindo aberturas, grupos de colas assetitodas sÔbrO
peças do tensão, um montonto orticulcdo principal interligando GO C.:.)
maçõos latorais e apoiado nas oxtronidodes sobro oa citados

1

Grupo°

perclelo tom uma. moca â qual a poça de cadeira ottá afixada por meiotio orcopos prondodores, com uma superfície voltada para a mesa da máo
tondo uma disposição que compreendo uma comada do . madeira ou o

molas, alnofodas resiliontos assontodao na supordcle suporlor do

Motel-J.o' sicilor à cadeira ligada à dito ouperfície da poça apenas oo

tar-co longitudinalconto ao contente articulado principal o tendo or,11)
1
parado superior o duas paredes laterais pondontos que onquOdoco o ro.o2
1
tanto principal e chegas:, até mais abaixo do m0000, 1n:crendo ontoo Po o
1
duas porodoslateraio pprofusos localizados por baino do contonto

Vionto lousa força de adorencia ou união que corresponde no menos substoncialoonto à resistância interna da madeira e que ton uma grossuraIre possibilita aos ditos grampos prenderem apenas os lados, da mesma,
proceseo este caracterizado por compreender as fases de secagem da c/
Mode foco do poça at6 atingir um grau de unidade suficientemente baia() ro ccoodo superficial entoo do ei . otuar a colagem da prancha de ms

cerj

o
tanto articulado principal, um contai:w auxiliar sustontedo adjocCatU

as suco oxtrooldados solvo as mencionados olcofadas podondo otoolcou

principal o adjacentes ao cosmo que sorvou para limitar o novicon0 o:
ci
vertical do cantante auxiliar, poro cima, em relação ao conOonto GO o
truo99(
roquorente reivindica a prioridade do correspondente poclit

tcloo eu Co catorial secolhante a, madeira, a fim de assegurar a necog
oíoSc aderancia, de fixação com grampos, de conjunto da poça com

depositodo na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Ao4ricnotj

o:oscila ligada na cosa da cáquine, e de corte da.poça em folhas pia o

5 do dozembro de 1963, sob n o 328.408.

too poàtícomente otâ a zona'de aderencia entre a referida P e ç o

e

,Oonto n o: 1 do total de . 8 pontos aprocentados.

.11

prancha de suporte, utilizando apenas esta atina para o aarto d000
gourros do fixação. da poça polo menosdurante a P o r te f i nal

da

oRorgo
3 v.

tEo de cote oco folhas planaq
podiddo
c requerente reivindica a. prioridade do correspondente
_
m
fatentes
da
Dinamarca,
eu
28
do
outubro
dopes:Aedo na Repartição de '

67

do 199, sob no 5.074 e . na Inglaterra, em 11 de fevoroiro do 1964, o
tob n o 6.457.
P onto

í

n o 1 do total de 12 pontos apresentados.

6.
6

28

:115A1O0 No 166.018 do 31 . de dezocbro do 1964
'
Roquorente: ALCAN RESEARCEI AND DEVELOPMENT UNITED - CANON

51.
n2
-7,1
47'

744021.

est
20

o

1Privildgio do Invonção "PROCESSO PARA IMPEDIR A PORMAÇÂO DE OBS12110roe

\

lw

EM APARELHO DESTINADO X REALIZAÇÂO DE DESTILACK0 DE SUB-OLOOONETO

8

AXEINIO"'

34

- Dm processo para recuperação do alumínio a partir do

24

20

2
j,
1.1"1"1"17

tilica'

Contei:do aluminio modianto rooção CO2 triologenoto do Lilo:o/aio on
oso
quanto para produzir monoalogenoto de aloofnio gasoso, coroctorl
p

;tal

zadó polo fatt? 09 , dt:1:C:oito, 06114on projudicipis serom removidos dos o
porodes das passagens atraven das quais dito gás conoalooenoto :moa'
'por lavagon das referidos paredes coo um sal inerte es. fuzão em C,OT?ool
Om fuoão.

1 4
•

4"

UX, '+' WW WWirs ;21T'W(i."~
noierele4 velbelsOa .
'iate . 1. 5 i 4, retal o. II oma • .. 412114miodoe.
4

I

M M 14 1'4

08§60e091 96144il4iea 4 pgéiidadd dp CórtiaDó/idontd pred#44i. •

'ffillhade na Wermr80:0 dê Patentes dos Estado; Unidos da lim.4)loaom
•
'da lea S aa da 19612, s sas e f 336 . 459' • 35460.
Patê n* 1 4 tol do 7 pontos aprieeentodoe'.,

Is

TEIMO R e

166,911 de 4 de fovared(ro de l96

loquorente: LUIZ GONZAGA FERREIRA DE MATTOS - GUANANA*4
Privil4gi° de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS 1 PIRÁGIO 004 r41
IN CADEIRAS IN GERAL".
M110 Ifie

166.111 . de

REIYIND/jACORS

8 de Janeiro do 1965
•

Móquorontot !RIAM N.T.' -ROLANDO
Privais/10 de Inmenção "PROCESSO PARA PREPARAR DN ICIDO POLINEXICO

A

aporfeiçOimentos relativos i doo p4s dam cadoiras

iVel

geral,

caracterizados pelo fato que os pois constituem uma ~titulei uma

**tritura Motioblódó tando um anel central do qual se projetam quatro-

'FUNCIONAL a PoLtmaaos ot CONDENS410 DIRIY004 MU" •

segmentes recurvados em "L" invert14,94 constituindo, suas ostromidadel

saingoicAcCEs
1 ..Um . prooliaso para pieparar um .4Cido pe1iza4rico subst'ancial,
m.nto -diltunolonal'e polfooroa do condensaçãO derivados d41e em ' que tu
derivado bldrollsávol de um acido ciclopropenoide da fórmula

livrei', o plano da apóio de cadeira sendo que ' dtta ..trutura 4 fixada
4 faca inferior do assento da cadeira, mediante um Unteo •lamento ra4
Raiado ancorado num oubo . solidlrismente provisto em dita face inferi,.
or do assento.

• ca,(cym i c

Ponto n 2 1 do total de 5 pontos apresentadas.

Co(C112)..COOE

CEiá
em que M o n são nUmoros intotros, subootido a uma polimorizaçao,
t4rmicia, caracterizado porquo tal derivado consiste de não mais do .
de mo14ou1as qme contos mais deu. grupo eiclopropono, a polimorl
gado 4 continuada at4 que a reação de Ealphen gaja negativa, o po1L
aro resultante 4 hidrolisado e o ácido polimírico liberado, 'o, se 7a

25%

querido, o :sido 4 condensado co. uai comonómoro.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.
depositado na Repartido de Patente. da Inglatiorra, em 10 de Janeiro.
de 1964, sob o n e 1172.
•
Ponto n 2 1 do total de 7 pontoe aOremontados.
TIRNO' g 166.825 de 2 de fevereiro
iro de 1965
Requerente ' 1LCÁM RISEARCE SOO DRVELOPMENT LIMITati - cima,
PriVlligio de Invenção 'PROCISSO 5 APAULAG PARA MIODIZall ALOW(1190
M

ZEILLE121aMIN
. 1 - De processo pare produzir uma relativa aresta pelicala dl 0-4í
do an6dico poroso em tira ou ***** de alumiai° 4 cavehoterlaadopor cegara
ander movieentaçào da tira ou do aramevaucossivamonto através dmma game
limpesa eletrolitita, na qual na elgtrodo positivo 4 eantido f• *orla'
to coa o olotrolite , e ume . sona de anodização, na qual ellotrode nesetl,.
vo é mantido em contato comi o •letrolito, o eletrolito polo moas. Ra 20,8
do anodliação eendo mantido *e tloxo turbulento longitudinolmento da ui.
.
•
ria ou arame de aluninio M
sendo passadaCorreate
corato em itiam& Ikat r. 0,p,
.
_
referidos eletrodos positivos • negativos atrevia do •l.trolito ei tirai
' ou arame de alumiai° a densidade* de . corrente 'de pelo menos 100, proio4i'
vélrants alipdlo manos 300 'aspires por pé quadrado Se wiparfielo 4.41104,
nlo exposta na zona d. anodização.
A ?agoirenta reivindica a prioridado do eorreopondeate podido doo
no/atado na Repartição de PatiNtof' 20 2 4.044 02 1241.02 *4 keírtmil (0, 04.
de

4

TIRANO - Nd 141.121 .20 26 de feeereiro=do 1969
,Roquarontpt JOHANNES Et/CKSR SR., e .70a8N68 HENDRIKUMBAKKEN JR... NO.
.
LODO
—•
PPOLI4g49 d. InVenção "viaaltoor
gaxvisoulcOm.

•

e Vibrador, caracter/liado por compreender uacorpo ostagor
disposto likai-Gátoolonóriamente • ser poste, ea vibraoão e um corpo ra .
tor a ser acionado, *lotem de magnoto providos de ~neto em h222'2?"
permanente, diapoativem ambos corpos, ego/osivamente:umb . nroa quem.'"
unilateralmente dirigida (apenas repuleiva,ou a penas.etrativa) sen4o.4
4

~mim mau

UB 4118144•11, offlam pt p * 0

ur p.9

Rk1.219T agX

SIELPRI,

•

a IliaLaabib*

1 'NU.

101111+
MIKNOIM.

••;

4

P•.,..!:11/f 5 e t:ft..ffl,-~.>..•- 4,4 .

•

•

41 -a

4'

MapriCtocÇ édt fetófi- egianterizedõ péld totó de que deo dispostos.
diversos Sistemas de maghetos distribuídos simetricamente ao longo da
; 5 .i4
S' = ;
dé umf;
cOrpo totular externo e diversos sistemas de magno .
;Grifo-fio.414'.
t
.
per geriá ei .
te'C 'sao tazi2b0a . distribuli -Se akicet,,icamente ao longo
tenda
cilíndrico,
em
cujo caso.mata
OU
iitdrnó,
r
Pof
Coi
oihrol
7
frert'do
e riró -à.e'asarde 41ãOs ' em nn
de de'ié4-netosnáciigr5 cér-P4,'íias

•

;

.1.

'D

nlie 'ro. ma'i'or 'keidil' .P.16

da+

de pelos ativos dés stes minero anicr tendo polcs alternMJ2mente norte(N) e sul (Z) e aqueles do mimem menor tendo ,o .dos a mesma polaridade (ou todos . polos norte (K) ou todos polo sul (Z), enquanto que no'.
(LEO do número de sistema de magnetos em um corpo ser igual ao nUmero
de sistemas de magnetos no outro corpo, o nUmoro de siEtmas de magna
to:- dispostos em um carpo &ire sor de, pelo menos, quatro, , pelo fator f que as regiás rolares ativas dos sistemas de magnete, em ambos, um
e ettro corpo, devem ser alternativamente polos norte (N) e sul (Z),e
.7)0 qual o corpo cilíndrit o é sO ' rpcnSo rotetériamente no corpo tubulm

ter meio de mancais, (vido a que, no caso do rotação do corpo rotort
rec sor pcsto err. r p vimento rotacional oscilante
e corro
"'inslmente, os depositante reivindica a prioridade do corres
zondcite pedido depositado na Repartiç g o de Patentes da Holanda, em .
dc fevereiro de 1964, sob o n o 6h02033,

Ponto n 5 1 do total de 6 pontos apresentado.

21

•,'•1

.

4

t J •

'dèjtídficgmf'cardclliEukr
oti difeWnt'éà

air dO

çuele dó ráaero menor qUe'de:er ser do, pelo mer.os, trOs, ^as regiOes

34.

'.

4. -

; " • " :

" 1

, •

"1'

2Mi ;àtud.l.cattie'
e".,teorrerrou.':.-tt pc.didir
de,pool teto no Re perE.çE do N.teutee ez.
i c-ãe terço
1964, cub n 2 6'402132.
tontou0 1 de 5 ptor r4tcrellwe..
TNN.;3 NO 10, 699 dn 9 de, W-rça de 1S5'.
Reverente: 121222 d =IR - E.U.A.
Priv1lésio do InvencEo "DQUI"PAIWY0 TE,-.15F=4,"
01.61 Z'An

mquipcnonto do templenaceim ccrecteriu::c pelo fato ee
▪ ascavadeira, guo inclui :il.:a creaço, haver ua.
cwtiezite:o ta.
ra movimento vertical sas:bro a arlrç7à1, uru dreca
s44:1 OemIt:
o. -

principal, articulada na entreuildads dobraço pare
e uma extensão apoiada na perto, para Is-aviai:cato

'i

tica1

a ela, entre as posiOcs eatoalida o re . tvafúa, Ciel,csitivoc Co fOrça.4
para efetuar Movideento rortical dc braço e da ers: . t c ,„ tz.Y.o dos eJ
xos; dispositivos de trevaLento destacáveir, pare ceertie a. erten .
são . nas posiçaes eatendida e retraída.° um-disp6eltirc ec s.. - o de •aa
material na ' ertre'mddade da extensão, consistindo o t4.1,cit.- .nto nind
mokodo ou processo para retrair a extensão de sue tcsiç.g:o estcndidt t
permitindo colocar o braço e a draga en posição em

o

droga 4 MO,

posta verticalmente e o dispositivo de manojo do waterial

ajusta tt
Uma superfície relativamente imível,; remerver os dispositivos: de na.remonto destacáveis entro a parte principal e e extcnia da j,...-.ge;
baixar o braço, para forçar a retração dg extensão; e irclar a extenf:
são na posição retraída

31
38

12

r

26+22

In

5

6

A requerente reivindica a prioridade do corrcstote pedidef1
depositado na Rep artição de Patentes dos Estados unidce da ii.uérich,
7 do maio de 1.964 sob n o 365,750.
Conto n o 1 do total de 16 pontas apresenaaocs.

39

F16,4

1 46 4,4 42 . ee

Intle

,
Á".

(10 e de março cie 1965
KOLA2311
UM"
~
1# faXPAM IO : " APRICEIÇOAKKIP03 EM PReLSESo FARÁ POLI.
#D10.4cle Iorg oapIce Dz LACTARAS

RzielliDicaçõzs
al. parleigoamentos para a poliwerizaçii.o ionoOnica
fe tde
o ova eg.s ubt es t e rL,uma e 1 ae t am;
catalítica
/IQ
- tigatil~
u711e'ter_.il se do. e pelo
it lif

TRINO N ° 1 6 7.997 de 22 de aorço de 19f4
Requerente: MED. KFURP GESELL50HAPT 4:1-T BtehtiAtinTEit urrutm- 1145~
NHA
?rivilegio de Invanção "PROCESSO PARA O CONTRLE E O COM‘ u00 DO DEC*
DO DA REACIO NO PROCDSSO APLICADOR DE OXIGÊNIO POR $(5.r60'
PITINDICACelt§.

1 - Processo . para o contrOle,e o comando do decurso da reaçãO.
IP/motor, de, pelo Gemei.. um comoOato tendo na nua eotrutp.
leleemat o arrmnjó etimict

num processo aplicador de oxiv;nio por sopro, caracterizada pele, t.te
de Que a condutibilidade elííOca, dependente do decurso re eci
oneL 4 4

1.4

Quinta-feira 20 '-

oortwit.

go)

ern.

_

dotorminada entre a lança sopradora,414triCaadat4 isolada, • 41 banhds
de natal e aproveitada para a ommodo . d6 ~ur g e da ranhe Ã.
Fínalmente, 4 depositante reiVindlea a prioridadd dd dirtéapda
dente podido depositadtrna departição dl !atonto' da Álamanhe, kW 214
de: março de 1964, e 29 de junho de 1964, dob Oe n**, II 7604$ Vleilibb
• 11 77 404 VI,/18b, respectivamdrata.
MOMO I P 169.047 db 19 de abril de 196,
5aqUirentles . d058010 "MT Priviligio de Invenção "PROCURO PARA.PRODORIE *-daLPI..dayid-adau
e
dILIDAd 1 C0MPO8IÇO18.11MBICID A8, coimem 13 Md88A8"

•

awsuus,uni
1 - 1 P r000ezo Para Pr oduz i r N-halogonealfa-halseono-aoloten:.
Lidas da fórmula!

am' qum

• •ii guwata tranisantis elga,kair4t-9' 00:14 Wit* $aa 01) 644 •4111
MAN, emiNu . sob *ag oniado 14d4r41, 4 ~MN MOMOS 1 44a dU ra 1,4
'
pionta doftmlodo o corei* de Vafaçie se ~iro ~444 a ~O* te Vaiamos
gits, e esmpriatonto do material astra dito* em". 44414r oe e4OdU melei
do que 4 comprirento di parte *lande/4.44Mo* d4t4a ~moam amaiaroes
• a gr000bra de Wetorial entre ditos eerilma aoihaRt,* ~to, ~Mie de -'t
que a largura do aspaço entra a parto da peito Mandai,* •ri As ri di.
nhurae e a su pertfol* adiasento do recipiOnto, eemde que sesta OiOndó
membro de tampa e a diviaão ficam montados no roo/planta e tende .
transmitida para e divisão em usu'que tangia a deslocar a (p ardo *noa . ,4
@haat* de retimqío, a parto do material de divido entro

uanher4 o movimento doe ccrdão do retenção pare in9e44e

•a Card,441 5-)

444at a44

de

tal movimento para o cordão de vedação.
Os requerente ráivindicam p riwidis& de id4ntiee pedidt#dep*

tado na lepartição do Patentes norte-emarioana em le da juna* do 11961
ec:b•ne 371.584.
Ponta rie 1 do total da 5 ponto* aproimentados.

i• alquila terci4ria, R' e R d aia **válido* da almas que - _

conaist* do halog;glos, alquila • alcoxi, n ub inteira de O à 3,
4 •acolhido da classe que consiste do cloro, bromo e iodo, • X' aso
ihido da classe que consista de Cloro o'brbie, caractedi zado p or comprimado? a raecão de um composto da fórmula'.

ncoca,x

que 114 , rp R3, 4 4 x sach . d*finidos acima, com um agente halogionass
ao, •acolhido da °lassa que consisto de montes M-bromentes e agentes
N-cloratnes, na presença de um agente de união com 4oide, sob condi-

leM

1
•
Oae, fracamente ele:Unas at4 neutras.
A requerente reivindica a prioridade do correspendente Pedidodepositado na Repartiqão de Patentes dos Estados Unidos de Am4rice, ec
O

de abril de; 1964, sob n o 361.208.
Ponto nP 1 do total de 4,pontos apresentadoe

TIRRO Se 168.136 de 25 do março de 1965
e acqUes R. didalta Requerentes JEAN
Privilígin 61h Invenqão "RECIPIENTE Dl ERESSIO°

~In

TERMO

11 2 169.526 de

7

de ausio de 1965 •

Requerente: DUNLOP RUDDER COMPANY LIMITED ...INGLATERRA
Privilacie de invencáos 0 APERFEIÇOADO PROCESSO PARA FABRICAR UMA. FOLHA.
PE MATERIAL SEMELHANTE A, CORRO E RESPECTIVO /
MATUNIAL APERFEIÇOADO "-

REIVINDICACORQ

' no rato-que SIA cdgg
- 1 - Dm . recipiente de proaaío caracterizado l U
„aonde um vaso rígido Oco tendo uma báca com diimetro autimmtado,‘tendo
um orifício na outra extremidade, um membro de tampa adaptado pata ficar
posicionada na bOca do vaso dito membro de tampa tendo um orifício, MO-

para reter seguramente dito membro de tampa no lugar, una di visão 40
nível de material elástico deformível posicionada no ditmacipiento
/OS

interposta entre ditos orificios,dita divisão tendo deis cordão* eepaçm
dos anulares perto do sua periferia posicionados no lado da divisa° *d.
jamanta ao orifício do membro de tampa, dito membro do tampa tendo uma,
do recipiente e transversal-

parta cilíndrica estendendo-me para' dentro
senta espaçada do mesmo, dita parte cilíndrica tendo

ea par de ranhuras
anulares espaçadas na sua superfície externa adaptadas para receber os-.
tornes anulares de dita divisão, a ranhura afastada da bOoe do recipi,
anta definindo uma superfície , de engancher.para o cordão alesociado, o *
espaçamento antro part. ctlindrice e -a sopuffde afiegtetaig yago al

BEIN.VID/CACOEF

1 / 4erfdlocad0 ertie0R0f .6.,.re fabricar uma talha te ¡net*
rial semelhante a couro, que compreende a formacio de uma seteira ou a
entranhado de filamentos Contínuo,. encrespado, • a consolidação desse ga
tetra ou emaronhado na presença de um material que proporciona um agent
de ligação, os fi1(2entna oentínuom enmrempad ezndo submetidos a tes.,
eis e deixado. relaxar entes da esteira ou emurenhado estar coneolidada
warsotorizsdo pelo fato de incluir a aplicação de uma compoeiçio adesi.
VA à superfície da *ateira ou emaranhado consolidado, R a deposiçáo
trodatátimeç de reel ,mus ou floco, de fibras 'Obre a superfície re;restids*
900 4lomposiçã4 sdeeiva.

ffindies-se prioridade do correspondente podido, deposl.

ÇAI9 as 11rtição da Inglaterra, em 9 'de maio da 194, sob p g 29.4l9..
Cato 0 1 de 15 pontoe apraeentedoe.
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'
a gasosa, a uma temperatura tal ' que Di jsredutoda Peco câIl2A0 Crle

(

_Loáo
átámoIccd2§ ,

tornado; e filtrar dita corrsnto de Cás tratada paro COCOVOD O OAAI.FÇ3
produto de reação sólido,

1 - o ccebinoq:do do tijolo refratário básica, carmeterizáGa per
tarfroccdcr: um tijolo refratário tonto uma face quente, uma face fria o fa-

A requerente reivindica a prioridade doocit'roolyJneentl'3

gntc, t Ictorols formando cantos; uma chape metálica oxidável de formação
QU,IG tendo um lado conforiando-se a uma das faces laterais do tijolo o outro
em

depositado na Ftepartiçâo de Potentes dos RStedos Vnidoo de L:50.6342.
17 do junho - de 1964, sob n 2 375941
o Ponto 11 2 1 do total de 14 pontos aprosontaanc,

lnao confortando-se a outra face lateral do tijolo, estendendo-ao cm tara° /
do cento outro faces laterais contíguas do tijolo, em ingajemento com o Co-!
gft,((:?!.0

do tijolo no referido canto; e um adosivo do contato a base de polá

cloropreno ligando o refratário sabre cada uma das citadas faces laterais tv•
czitc."1. 442 chapa contígua mesna, por uma licação fortemente aderente,:
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita&
Suo cotados Unidos da America cm 11 de fevereiro de 1965 sob

ng

431.819.

YERMO P ft 171.668 do 29 do julho do 1965

1

Requerentes ROBERT BOSCH

- ALEMANHA.

PrivilOgio de rovenção "QUADRO RESISTENTE X Puno com COMPARTIOUTODD*
PARTICULARMENTE EM FORMA DE ' ELCIFIENTE RETANGULAR DE WRACSPOTO •
n'
V
Rj1IV3HDI CAUÁ

Ponto n u 1 do total do . a, pontos apresentados.

- Quadro rosistento à flexão com comparticentoc, partiqularna;:a,).
te em forma do recipiente retangular de transporto, em quo ca'parOdem

í";,570,1,—A

-/

dos compartimpátos consistem em quatro paredes externas c vários Paro
doo intorcedlárias poralolc=ente

dispostas quo 1ice2 CC ç rfrce
on(je
si e subdividem o-intorlow do onadro ou ce=partContom c0;;;.:rcC0 9 Ootçn''
do tódaa as paredes do (ilactivo ortículcdas entro si do tel c . 7?).05Uo o çj.

20
*.

•,'

,707.1

quadro possa ser . dobrado ao longo de una diagonal do retoncul0 0 eníscs,:i
RIZADO pelo fato de que tódas as Paredes doo comPartice Ntoe CrY10.0tn
chapas de material sint4tico mais ou menos resistente à ficzN O YOUltR,

LMO re 170.z9z do 10 Ce junho do 1965
tzz, =onto: PUU3HADF DO 5/
E35S11.

Q

dbs-ontre al, ' preferentemente por meio de rebites, atravCc do t31-700

PAULO

charmeiras, que formam uma só peço juntamente com as chuce Co UmtOR

Rrivilégio do Invenção °DISPOsIiIVO PANA DESCARGA SZVICLfl
REIVINDICAÇO23

a _ Diapositivo paxe descarga de voiculo, partioulartento para

O

Sint6tico e são tornadas oscilávoia devido ao fato do que o Grooturc
omeos ao acha reduzida na Lona de pasdagem até tua tira do obcomm ç?

[eme, sorragone.,papOia o sccllhantoo, <soverteria-rd° par compreender .

por meio de uma ranhura longitudinal, suja faina básico restante Perwl,..;:
una travessa de ligação el4sticacento deformívol entre o chapa O o ow_s'Aj'

meyclaimltento uma coime retonsular,,de dimenoSee que cc:portom a.cuba.

tira de charneira

40eccrga de material a gremol ou material salto, tal ecr_o -lixo, folha .

2ina1mente, a depositante reivindico a prioridade do CIIIY.0514

aen co o tonelagem, ou ainda a capocidedo de volonlo gro.a_tranaporta,
ceado osso calsn provida, na suo parto frontal, do uma porto de acida

dento podido depositado na Repartição de Potentes da

c, na punisas0,,do dois Wilhos,00ntcdom ou contido longitudinal, ser

julho do 1964, sob o n o E 56.á7n10 nu.
•fonto n u 1 do total de 4 pontot,. çproodntedsz.

vindo do apóio

non

dois

guino

oo que se apóia por

suo

vez n placa do .

eu 5:à GJ

ic.carza.
Ponto n u 1 do total de 3 pontos apaocentedos.

a
. 12

10

WARM° DP 171.801 de 4 de 0.40ei.0
Requerontos N. V. PHILIPS , OLOEILANPENFADR/EKEN a a ROLANDA
Privil‘gio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A rkmx40 VaTm4LS-ãE]
2ERY
AErvIDDICADES
1 Aperfeiçoamentos cm ou ralativve a tela
é- G

N a 170.387 do 24. do itLuLD de 1965
çamçrnreptos ALCALI OrAUS At.!D DUELOPaNT LIMITOU- CAVAM
WricAle,sio do Invença "PaCE2SSO PARA . EECUPERAÇU £2 VALCRUG VE MOR
a FARTIR DOS GASES EU T 5UAIS Dg CELULAS DE MUÇU DE AL:OnUICP
MIVIEDICA5§34
. ."1....tra ,procoaso de trataranto da Oses rem.duais provenientos..,
'lig um giiImJs dç xedMo do 4 3,U.P110,9 ce ra çWkI440 polo
teg de qPPJ

. 'moa,

el USO

em tubos de ralos eaddicos que reproduzem imesons 00 arcv,-J2

racterieados pelo fato' da dita tola conter uma substãncia luminosCOnte
vermelho, condiStindo em Um oxifluoreto de um ou mais dentre os (ilezo140.-2;.
dolinio, Itrio Ou lantánio, com teor de nuor entie 0.1 e 5.0 co PU0.,
vedo or 0.005 a '0.20 átomos da eurSplo por solácula de cxíflucreto.
/Reivindica-de A priorldáJe do cerrerpondeLtn

lic)anda em 7 dê agosto de 196e 00.;
nu 1 do tott:. 6 3'5 Pu,,Y5f:. wl.rt=tr,

dic i.erCaitado

••• Quinta-fira-

20 -

raRmo we 181.333

DIÁtftiO OFICIAL. (Seção III)

do 18 da julho de 1966

Cequerentst'FICRTIL g SIICHS L.0. a= AMUAS

Privilégio
da Invenção: 0 3MPIRSÁGIM Dg FRINKO can MOI& DE FRaf04
g
Rartippicicoú
r•

1 . gabreagia de fricção, própria particularmente para velculoa
motorizados e •quipada caiai uma chapa de ' preasãO, ligada Com um suporta a.
nulas • móvel contra a fórça de una moia de prato. anular, situada entre o
suporto anular e a chapa de pressão, com relação ao dito suporte através/
do alavancas interflxas radialmente orientadas, sendo que as alavancas eg
to ligadas através de órgãos de tração na sua extremidade externa com a
chapa . de.pressão, caracterizada pela combinação das seguintes providénelas'
•ssencialmente conhecidas:
a) os elementos de tração estão ligados, de maneira articulada, /
.
naa a . chaptado pressão atravis ' de p inos montados nesta;
b) as alavancas apoiam-se no suporte anular através de um bloco /
existente sóbre iate;
O) existem meio, para o apóio radial dos . órgios de tração e das g
lavancas1
d) a chapa de pressão está ligada coai c suporte anular através de
molas de Amimai
e) a mola de prato apóia-se, nas proximidades da. sua margem exter
na, na chapa do pressão, e nas proximidades da sua margem antsrna, no suporte anular.
Reivindica-se a Prioridade do corraspondento pedido
A lemanha em 21 de julho da 1965 sob na F 28.462/47c Obm.
Poato m a a do total de 6 pontos
'
apresentados,

tiáO ó ifll 2414

motor,. o ralo cónico soja obrigado a avançar da enematto &G •nar+ fa agQ
ra st: entrar em contato
. p litatna *liada:bata eM tit,i; . pir 00(11"
passo que uma parte da periferia dentaga da imern **ti paraan'attaeat4
disposta no interior do cárter • quaie todo o reibinte da ri/varada latr1011.
ria esta antes disposto em um resguardo (28, 39) de seção r ateia 1114P
0040:
xial com a limina • ocm o perfil intento 8 %, edr*or; sandia ume prlated0a /
porgio de referido resguardo (28) daslisivel no inbeáor 4v 'cérter, e es.
bando uma segunda porção (29) fixada oacillvelmonte ar g teP:Qr, •abando é
resguardo di sposto do modo que o avanço da própria ma, 4 Ser Se rr ada, /
de encontro ao centro da serra, exponha os dentei; da ser/a o quanto neee#
sério para que. • prOpria paaa efetue seu percurso através da garra.
Raavandica-se a prioridado do correspoadente p edido d000lat.a. -ItUla em 30 de julho de 1965 sob n a 21/156.
ne 1 do total de 8 pontos apiagatatadag,

paL„.
TIRMO Na lal.tta, de 21 de julho de 1966
Requerente, MÁRIO URSILLI e ,ORGE EDUARDO FIlOGINS

GUÁNÁBÁR,,

Privilégio de ' Invonção: "ÁPIRRFEIÇOAMENTOS WS PORTAS SANFONLS"
RgIVINDIC1084

1 - Aporfaiçoamtintos em porta; sanfonas caractoriaaaos polo fatoa

dl) que a porta é constituída do painéis 1auale de madsiro ou de outro mate./
rial rígido, sondo suspansos no teto por meio de um pino colocado no centro/
da parte superior de cada painel e que ' go ligam • rolamentos que se enodara*
• desli gam numa corrediça prisa ao tato • sendo ditos painéis ligados'ontr,/
si por poças de articulação de tecido flexível
Ponto n a 1 do toa. de 3 pontos apresa-atado.

rifkir0 8 9 Id1.426 e. 20

Às julho de 196

.

ITíLi;
• inerente: zftwo SARTILLI
Privilegio de Invençãot *SERRa ANULO COMat5S~Do.m0V3L . D g SNOORANÇaa
UIVINDICACDES
. Serra anular coa resguardo móvel , de segurança, recabondo a /
~tia motriz de um rOlo cónico que atua sóbre-uma face da lémina da serra
co longo da uma geratriz do'prOprio rólo cónico ao qual 6 contraposto um
Inundo Alo disposto tivrement• girável e,atuante cabra a face oposta da
• la pró pria sorra, caracterizada peio fato . de que a, referida lémina (4) ó*/
. taiOnatle:.porum . isixo acionador (10) cujo eixo geométrico tormacom o pia.
co da ;Arta ut angulo igual ao. IngulO
formado
'por uma gstratriz . do . rólo cg
_.
aico coe o mesmo eixo geometricoaapreseatando o referido eixo acionador/
maa nervura helídoidal ' o estando um mancai montado no citado eixo, mancai
•se* igualaente provido de Uma nervura helicoidal amoldada dvallisévolmonig niorvura do eixo acionador; Catando ()Sói° cónico acionador m
' ontado /
,i(ntagrantementiaNra, ó referido manca' de maneira qbe, ao ser .ativado . o
•

o1ho de 1966
•
neqUarentet FORD MUTCR COMPANY
Friviléxio da imitação; *DISPOSITIVO 03 SaGUaai, Cum u rim l J' g FISÁR, gOAI/
TIMO Na 181.673 de 29 d
. -

(aU3R MOUS

OU

PARTES COMPONEKTES -

PIAMAADO,AS NAU

SaRlet v"(1.BALRAUS*
R31VIN0ICAÇPZ .

1 . Um dispositivo paro posicionar um objeto e segurar o manciong
Co obisto rta posiOn resúltante, caracterizado por abranger em combinação

2 4:ú

Quinta-era 20

DMR40 OFICAL (Seção-UI)

ÇA,à =t, pluralidade de dispositle-- m gvois lera süportar grampos, (b) dij
vQeitivos de aptrto, Urreis com e suportados pelos mencionados dispositi.
vez ce7ois para suportar grampos, sendo os mencionados dispositivos m6- /
vciz para suportar grampos mOvois er,;:re

primeira posição, na qual OS
az.ncicecdos dispositivos de aparto se encontram em posição de a perto e u-

Maie; de 1571

TUU0 N P 21.763 dA: . 2 dc AsZeto de 196(1
Requerente: SOCIETE ANONYME ANDE CITROEN-PRANÇA

uma

ca pluralidade dos mesmos define substancialmente a,circunferencia de ume

Privilégio de Invenio: DISFOSIPIVO-PERFEIÇOiJI1 DP TrrnaP/n
AUXILIADA PAU: . 231CU10S AUTOZOVEIS OU DUTonqo,

tcnu de aperto, e uma segunda posição, na qual os mencionados dispositi_/
AIVIPDICACOES

vos arArv.,o se encontram em posição de descanso, fora da mencionada zo.
me de ar8rto, o sue permite a entrada do mencionado objeto na mencionada/

1-UM 00mando de direção de verculo automóveg

zona de aperto e a salda do mesmo desta, (t) dispositivos de localilação,

ou outro, e p art1cularmente, de direção auxiliada do frmoa doo.)

construidos e arranjados pa S
. a receber e localizar o mencionado objeto den
tro da mencionada zona de aperto em uma posição pé-determinada em rela.../
ção a tves planos pré-determinados e entre sé perpendiculares enquanto o:
mencionados meios de aparto se on:cntran araatcdos da mencionada posição/
de aperto, sendo o mencionado objeto, quando na oenclonada posição pró-d,.:
terminada , posicionado para receber os e eer se-jurado pelos mencionadosi
diapositivos de aperto quando os mencionados dispositivos mOvels para Su-

portar grampos são movidos Paro o sun mencionada primoira posição, (d)

multiplicação ou sem desmultiplicação, oomprendondo uu eeve-me4
nismo comandado com a ajuda doa denlocamento angulareo de uno
coluna ou de uma árvore de direção, dito comando sendo onÊsíny,:t44
do pólo fato de ser munido de um diapositivo eu:Irmo:Ido obro a af,íj
luná ou árvore uma reaistância.ao dealocamento funçEo da tolo
do angular deota coluna ou domts árvore. bou acua da velooids CA,
do veículo.

dos dispositivos móveis paro suportar iranpos entre a mencionada primeira

emivindien-ce a prioridade do correapandent0
pedido depositado na Franca em "k de A7zosto de 1465 .sob o ED,

posição o a mencionada oigondo posição, e (e) dispositivos para acionar /

27.081.

t;oios do transferenci, construídos e arrendados para mover os menciona.,

Ponto ne I de total de 3 pontoe moro:senta:dome

as aranpoo para abrir o (achar os mencionados dispositiiios de ap4rto quaj
do os mencionados dispositivos de aparto se encontrei na mencionada posi.

H

W

- do apcirto
Ponto n v 1 do total do 52 pontos apropentedos

IMMO , ri a /81794 de 3 do egOnto de 196k
Requerente: ERICH 81'EI1EEACE - ALEM"
Privilegio de Invoncao °PRGICESED DE DESZAEETICAOLO ME MATÉRIA EM
TÉnmo Nv 181.757

2 de agosto de 1966
Requerente: EASTMAN KODAK COMPANy
E.U.A
de

PrivIlÁvio de Invenção, "COMPOSIÇÕES DE TRICOMPONENTES PoLIDLEFINTLOS. "n)
DÁVEIS EM PRODUTOS DE ExcsLanTa LIMPIDE2*
(IEIVINDICK,JOES

I - Composições de matéria

tricomponentes poliolc/Xnicos moldí
sels em produtos de excelente limpidez e rasist;ncia ao enavommento, ()erecta
sizadas pelo fato de compreender: (A) desde cérea gp 65 até Otlitsa de 96% por
de

peso, de um polímero cristallne . tendo uma d ensi dade de pelobenos 0,90, ima/
Suoio, a 230 0 C, de 0,1 e 18,4:1 e que í eseeabMo 4e polímero,
em bloco e copolímoros de propileno com menos de 1C%, em pi1s.c, de etiatoo.ou
outras alta oletinas; (E) de cerca de 2% a cerca de 15%, em pão40 do 'um poli
taxa de fluxo em

mero, tendo uma densidade de ptlo menos 0,91, um índice de tusso, a 1905C 5 /
de 0,1 - 20,0 a que á escolhido dentre polxetileno e copollmeros de *tile/10i
mem monas de 5%, em peso, de uma alfa-olefina com menos de 10 íltomos de cie.

11#ono; e (C) de cerca de 2% a cerca de 20%, em ;Aso, de um pollmerd amorfo, /
tendo uma viscosidade inerente em tetralina, a 145 9C, de 1,0 - 3,5, uma tem- •
oeratura de trans4ão de seguxi.. ardem igual ou inferior a -250C e escolfildo

dentre copollmeros de *Mano - propileno e um terpolimero de etileno, pro-/
pliono e ate ug, cm pãso, de um hidrocarboneto Insaturado contendo pelo mestos uma dupla ligação dito polímero amorfo tendo ui teor em etáleno de 20%/'
t 60%
. Nolvindica-Se a prioridade doa correspondentes pedidos deposltadot
mos MataU pa Unidos da América em 3 de agosto de-1965 sob n o 477.029 e 11 de;
.belbs de 1966 sob no
ponto Re 1 Ao tmtel

de

8 noatoe•aarooentodoe.

r

ARIVIMICACVn
L . Processo de desgaaelficação
de matéria em tueio enracte&OR
de p or Se r esta colocada, pare efeito da distribuição de carga
ca, em camadas num campo elítrico de elevada diferença de, p

otenc/el e
4 ser provida, para consecução da eliminação dos
gases, de dois safa

arados do tipo elactr61ito 1 cujo cátodo se acha coiceado no ponto esã;
reunem Os positivos e o anódio, onde Se reune& os
fone 00060e
voa, recebendo nisso a disposição ~adora de campo e cm doia eleotR4
aea . esrrente •lítrica" ou alternad -amente
ou wimultineamente.
Perito sc / Ao total de tO pentes sPreeent•d.*(MI se

Quinta-feisa 22t5
tommo mf lea.7%

de 3 de hsbeto de 1986,
. •
Mo(jucrowtot COIMEM QMEMOA uusenla ZE lAlidiaak4huw£
Privilléeao de Invenção: "COO SCB4C*4 DE MON5AGEE DE ELeNtifin,

<FWED'ise.9.,M

le)- 0E0V0 MTERA LiMONRAGIE me RtY0Wf
oareoteriaade polo utPl4ao4o do aegmentoe de mode:~ OU did
reteria:5o adequados, MI, forma de régua*, dOm sec40 OelttOWL_
modo que cada régua, quando da montagem, floa ~04~4~ cme,110
da em oorroopondonte reogo protleado ao longe doe bordoe oDble4R§T$
vertioaio de peincl*, a outra parto da régua, tdoa en0444xada
ramo de p olono hoeootada entro o tato o 'o 0~9 nen dum pontiê
do code r4gua ao inmere uae. °anho do mut/clava entnb11445a4?Na 4$
~0.04er:emento da rócilm docero da colune,
Rant* nd / do total de 2 p ontes SomemoseedOei

m

Ma;0 de 1971

D:ffiRIO

; - • ',,...:. • < -' ",,-- ;:.r
-~35~.
— - vige.~~4~, . !me, J
-...,

I
I

a:~ tiorgw,'oatsda para ddrdi*0

ievadade , do b16o, ieltBaiMIX /
eu dets~~114 bucha o p te, que é apertada sZbre e eixo e ~MI
,e4Uste dt ata •eaVtdeld*, igualmente provido da eali g nolos o* derW:
lee reetee'entri OS quais encaixam os dentem da base da buohe, P69;
Sete de Miti loWe 09, 4 enw4lvendo a bucha e tendo internamente ceai
tedete ogreepozdepte I da ~a, é enroaquea4a na cavidade do tleftle
de

UR:

PeNto 114 1 do total de 2 pontos spreeentadOM

Fig. 1
Tmilmo N 4 181.841 de 4 de' tito da 1988.
A
Requerentot NERBERT ALDEET8-SX0 PAULO
Privilégio de invencIo: 'FACHO DE CORRER 1:13% MATERIAL PLÁSTICO*. •

6gIM1IP4cDEI
l - ncho de correr de material plástico, OU,101
,

,..

1
•
1

I

1
i,
1

,

1
1

st

1
ii

,

1

membro* de enoaise elo providos, cada qUal. de projeçOee e cavidade
que se correspondem e se dombinem entre ai, caracterizadoe,.por ase
o cordào ou nervura que oe ligam estreito, beijo,* seguir sul famil
inferior o mesmo plano que a correspondente face dos ditos elemen.
the, e ter a g ua laterais recuados em rtlaç, ae faces laterais dde
hemos% elementos e dispêr-ee dito coreto ou nervura priaimo da face
Joe estabelece contacte oca o cadarço ou fita de sustentação ou 411
aplioadoo os membro,.
o,
Porto n 9 1 no total do 5 Pontoo apreeentadoe.
Z

~O N2 181.796 de 3 de Agbato de 19ee.
Requerente: MICHEL EMANUEL KARALIAO-São PaUlo
Privildgio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
"muna DE PARABRISAS DE VEICULOU"
REIVINDICACOR

1- A perfeiçoamontos ea em relativos a limpadores
do ~abri g as de veiculos do tipo em que a extremidade do eixo-

F-.

.5

f

6

)

/9

TWIMO N e 181.818 de 3 de Agbate én 1966.
Roquaroatos SLOT' FIERIOAS DE MÁQUINAS NI COSTURA S/A. SIO P402$
Privilégio da InvencãoeUFERFEIÇOAMENTSC IR 56410TVAS DE COSTURAmè
REIVIRDICAÇOES

motor do iimpador 4 fixada num bl4co ao qual 4 **social, o supor%

do braço portador da vareta guarnecida com borracha, caracterizado:
polo fato da extremidade de dito eixo-motor eer agarrada por uma
bucha que, fendida longitudinalmente e tende! internamente una o..
liéocia longitudinal para encaixe em reage longitudinal corroem:odont. do eixo é guisa de ohaveta, é cênioa externamente' e tem

•
. 1- Aperfeiçoamentos em máquina* do oo.tura
refaridoe ao diapositivo reveraor da costura corneto/liado pel
fato de possui-' um botão de coeituido do tipo *dial° Men aduarem
A* O até 4 e divi.44:a antro blea-gravadoivae ',Roo e tendo em
- *avieste feita ao interior do dito botão um outro botão, • do

DIARI0 O F ICIAL (Seção. 1!1)
.

3458 Quinta-feira 20

',Nlaio de 19171
•

'peibrall, da tipo de,rredaío. 0 bote st* Domande . primeiramente
Dataitdo .44a na pino limitador do oures que ' enosieta %gruma -batam
OPiamaa aa

atqulna, asado dite Ruceho introduzida me alie de bot..
• •=1 4sa mas• carne -finda em ano •xtremidida tendo dita mina .10 .. •
*Moto 01roular co. 4.raego ~trai e tendo dita - cone s cootito coa.
• pia• ée regulador do pontos :tendo éito'pine fixado no bloco
haddr do ponto, .que é idénttoo-ho das nig:Anne normais eacello.que--

tem usam mc/e fixado na extremidade . do bloco. O Rotio de retóram

tipe. - 42

pr

tem uma mola em tarno do eixo.

me

•guam., od comporto* N-acillcoa convendantemonta nona ata/notara de dia,'

'morte, em solventes do elevado ponto da ebancie, •va;n•nalfaant• em prdelenva
de catalloadarea.
.
Reivindica-se a prlozldadd dos correspond•ntos pedido. depositada'
na Mamada& em 4 OO agosto de 1965 • 14 do agosto de Ia g s. sob nas
r 46.797 rore/41 • P . 46.798 Nd/12p, re'sprictivdmant*

Ponto na 1 do total de-li pontos aprssantxndo..

Ponto n e 1 no total a * 4 Pontoe aore***todoo

TRAMO Ne 182.083 de 12 de agSsto de 196i.
Requerentes CIBA sociXal ANoWINE

-

Priviligio de Invençao 1 .1PERFICIÇ0AMENTO EM PROGEOP .- PARÁ Á PORRICkÇad
DL

1-AMINO-2-AIDROLIA14011.4-HIRR0XIANTRAQUI~
ULIMUSJaM4
4.rionçosimanto em proceloso para a tatirleaçoo do I -ootmo-e
-antroquinona, espacialmente 1 -aeginu..1 4aldroxialooM1 -eu 1—aat

no -2 -alcoxialcox1-4 -hidroxiantraquinones, Inroctorloodo pelo feto do.** aquecer 1anino-2 -cloro-4 -hidroxi -antroguinona co. isas glieol

DO

áter glicólico, na preeanço de una hidróxido de metal alcalino

e depositante reivindico a prieridads do correpPne
dente podido depositado na Repartlio dó Patontaa de &doi, es 14 do:
rinaiseenba,

e g ;eto de 1965, sob o n e 11.400/65.
!tonto n e 1 do total de 8 pontos apretwo4o4wo.
TIMO Ne 181.3593 da 26 de agosto de 196d
Requerente: COMINARIA? A L I ENEROIE ATOMIQUE .
Privilégio de In:rondo: m racçaso APERP g iOADO PARA RIOULAOAM DE mamo.

*4

CALDEIRA i QUAL O PROCESSO 1APaCAO0'
RaIviemicActm

léRRO Na 181.874 de n d• agosto de 196s
~rentes Pdal)WERKRBORDESTAREIRMISSIELLSCRAPTvorm. ltdder loodmo e em*.
•

mios

ALEMANHA

11~114,14:5 do Invoodo: "PR. COESSO PARA Á PRRPORAÇRO DE 029988 Paia "AM
PD ermo, FUM COMO PROOR8S0 PORO Ag rramiNeo hir.24B
I`
DE mATBBIAIBa
AnivIBBIcAcCas

er 0 0.280 para a preparado do compostos 6.(basseanag0144-a1J4

incol ar es OU ~cie incolores, da fdpomloregral é2-4

em Gaho 5 otaniflea um grupo ne au 0005 e os nadicak4'11 , de ft, ~Melais
so esmoo algalio de"oaixo piso aoleoular, contende 404 4 geamos 44 48083553 e
Ogg% 4%
bon agia et • 8 2 também significas affirogiinloi cavasi,
(114
Posesr
e.aeloofor6% se Smola g erai

~Nu ". 104.6da Amo. àewasa~al te, ~ ffitia
'.4

1

D

.

Di

t • 3.

•

,

• Processo aperfeiçoado para regulagem da pre g oam do vapor DUO
reina na caldeiro do circuito primário de fl-la instai:s.:do térmica de tarso, I
do tipo 4144 que tem dois circuitos. um primário e no imountdrio, e im ous1 n
ligoa , do ~culto priairto se aquece e se dilata quando diminui a demande 444
poténe ga da instalagio, pelo-fato de invadir a oaldelra,'earadberlmado o pra
cesse polo tato doe utillear pelo menos parte da água mais trla que Invado o/
caldeira, para oca ela esfriar o vapor contido nessa :titias, • para opor-se/
aula ao aumento de pre g ado em consequIncia da invado de Ga/doira p ala .;*Me
de dilotoça ,
Reivindica-si a prioridade do corrainondoote ~As. demoettodo no
Nono es )0 de escombro da 1965 sob n a 33.214
e1 a, total 05 pontos aprohaontoomo...

.)•
$

G .1.1 4r,
—-

-

-

"-•*--Drfi:ft10

OFiCIAL:

N44) cie
T4746
li9"
,
0 : •

4 1

.

, • =‘ n

dea40 de alça. comum,
WERMO No 181.338 de 15 de julho de 1966.
• r
Requerente: SIDNEI HEDLS1 DINGBAM\ m:
• ' "

•

t

•

• • ••,.

-

•
J,

• ér
t

I

Privilegio de Invenção: "SISTEMA DE SUSPENSIO PARA VEICULO*
• ' '

REIVTNDICACCES

r4
5;

0.4 aP;seleziftt'9.10.".•

•

t=•a

"

."

e`,

.s -$

.•••nn •4.,/..
;•-'y!

$"'
'

• C:

1 - Sistema de svapensão para o corpo ou'a'cWriaãla de vekeUias
uaraoteritedo por incluir um chassi com elemento de suatentação(de carga 411
posto em sentido transversal, dois conjuntos e pressão de flufdo para sustei:,
ter a carga presas entre as extremidades do e1tado elemento de sustentaçãd'e
o Corpo dc veiculo, e dois outros conjuntos a i pressão de fluído premas res./
pectivament* entre o chassi* o o corpo do vefOulo para nontrlar o belenço /
•
.
deste,
Pelvindica.se a prioridade do correspondente pedido depomitado /
XOS 88tSdet Unidos da América em 16 de julho de 1965 sob no

BantO nO i do total de 18 pintos eeresentados.

2

so

44

94

TRAMO NO 181.442 de 20 de julho de 1966
Requerente: REDIS NATIONALE DEE USINES RENAULT = FRANÇA
RaeaRtigio de (monção: • PIRL-S01, AMORTECEDOR DE CHOQ0E8 PARA V14101/L028)
•-•

. REIVINDICAÇOE4

- Pára-sol amortecedor de choques para veteulos, oaracterliidar
,
Pelo Prio da armadura coeportar na sua base oposta ao seu elmo de articule*
Utia parte ficilmente destacável sob o efeito de un.choque • formando mm agír#,

SPIMO Er 181.380 de 19 Ce julho de 1966
Acquerente: . 24141R0 S. NÁRANOIC E • 510 PAULO
Rtivilegio de Invenção: ' "APERIBIÇOADENTO te 2S2F4Raras à ESTRUTURA D2 0.0.1
COS DEEMBARCAÇOES"

tecedor para o passageiro.
•
Reivindica.se a prioridade dos correspondentes pedidos umas./
doe na Franga em' 21 de julho de 1965 • a de junho de 1966 sob oo„ 25440.
00519, roepectivuonte.
tonto n o 1 do total de 6 pctos apresentadmi.

REIVINDICACOES
"

1 7 AiíRáFEIÇOAMENTO EM E REFERENTE 1 ESTRUTURA DE CASCOS DE NBAR

MaCtES, compreendendo uma embarcação caracterizada por possuir, no casco, U.
ma pluralidade de projeçaes de formato adequado, por exemplo o 'Amo°, etets.
00e de mctimentoe giratários horizontais', como finalidade de suportar'
e embapeg 00 no conjunto em Contacto com a . maasa liquida, e de reforçar atra
wes o tiro destas projeOes cOnicas, o seu mcn ; imento propulsor,
Ponto nd 1 do total de 7 pontos apl.eeentadoa.

11:11M0 No '181.599 de 26 de julho de 1964
Requerente: PIREWEKE NOECBST ARTIENORSRLLS C
. RAPT vorM. Meister Lecius &114.4
ntng o ALEMAIffla
Priet1444.0 de Invenc1o:"PROCESSO PARA 1. PRZPÁRAÇIO DE calunie.
REItr/NDICACDRZ

_

I . Processo para a preparado de corantee, da dereula geral

:

Do 181.408 de X9 de ,julho de 1966
Reqterentet TOSA DE SAMPA/0 CORRA = = $10 PAULO
02DMO

Cartleglo de inwenção: . *NCV0 DISPOSITIVO CONTRA ROUBO DE AUTOMWEIS•
InryrcOUC0E$

2.

DISPOSITIVO CONTRA ACUDO DE AUTOMÓVEIS, caracterizado I
por, 86 Tarear de uma armação (1) de a;C: com base (2) e apendice lateral (3)/
NOVO

pura apó10 na part. dianteira e inclinada do piso do veículo, armação aquela
fechada ma parte superior por uma barre (h) c00 doli s rebaixas (5 e 6) olie
be acemodam se hastes dos pedala do Prelo e da 'embreagem, em seguida, caber.
toe por use chapa (/), removível e dotada de usa orelha furada (8) passante/
mu, um Niro central c9) da citada barra, e . p osteriormente trancada par um Ni

em que R significa um átomo de hidrogánio, um grupo alquila, cieloalqulla
'trila eventualmente substituído, um anel hateroc(clico ou um grupo hidroill
ou amino, E1 e R, Z tosos de bi ."vogc ..c. ou halogine., grupos•alquila, arlaa ql
alcoxi, dano,eidroxi, carbelccaí, acilcal ou amino, E3 um grupo alem(
ventelmente s ubrtitufdo e ,g4. um, (6tom.p.de4U.drocittn arma ¡til'pe-aiàsi144,101"

.4

'eallmente substitu/do, careat.eritedo pelo fato de

I

-

3460 0.Motie.-foire. 20 -

C31A-RIO OFJCIAL„,-(Seçào III)

84 ao soes*r os seio do diasAulo do Saldas de.ícido 4-,0,...maimofoni/mareaí
,a)mmaitillise.da fórmula geral

weemo me W8e.861

•Maiii de 1971
dt 15. 88 setembro de 104

Rsquareates PUMA dt PILS S/1. bibdiEd •
PrivIlhie

da Imommaão "AiláTí-TBANIAS Pand '

IMOR 009109~

IiiinUiare4"È
1 m aparta-traiu* para tear circular, distilas** a soe oirk~04
entre um seletor • os caça-trames, ' caracterizado pelo feto dke sar thaad
tituido Ossensialmanta,pala combinação de um suporte em Voemo 44 ~g
la prolongado por um braço ,oscilante disposto por cima da

tra044z4a-

dos. caça-tramas, tondo-o referido braço, na •etram4dado, o,d4apaM9dim
irm qi s n, • it2 tem o significado lado £cima; 8 . 3 ei . un grupo hkircmi ou a).
00:1

•vantualmente substituído,. e R'um Átomo de . bidrovinio, um grupo hidrg

sd ou

grupo alcomi eventualmente substituído, em presença da cobre ou mais /

de cobra, ou
h) se aquecer OS ¡ais de diazónio de ácido ii-(PLamino"--ilaerpaoto)-naft4lico, se presença de 'cobre ou sale de s cobre e se condensar os derivados beeM'

de pressão próPrittmente dito mentido normalmenta *a postglo aberta em
cOrreepondíticia com'o'disOositivo do.couduçâO dos

seletor
' Á requerente reivindica a prioridade do corroepamdamte ~ida.
dePoaltado na RepartiçãO de Patantae da aela •a 17 da setembro do .
1965, sob n o 669.74a

zotiomananicos da fórmula geral

Ponto n4 1 do total de

gel

Uod du trama pode.-

'2

10 pantch. a

anreo*Maadoe.

3

assle obtidos, com compostos da fórmula gerai

R -NB 2
sendo que nas fórmulas R, R,R 2 , 8 3 e R . t•e o significado daao acima, a,
ao caso do se usar compostos de partida c, que e/ou R' h 4 um grupolaters
!ala, se alquilar ainda os corantes obtidos.
Rairiudica-as a prioridade do correapondente pedido ~atado
Alemanha em 30 de julho de 1965 sob nu 7 46.762 17c/22*.
Imito ponto apresentado.
7111~ Y6 .181.452 de 21 de julho de 1966
tequerente: MAMO URSILLI e JORGE EDUARDO RIGGINS a ~Rau,

Prlvilágio.de Ineenção: UPERIMIÇOIXENTOS EM PORTAS SANFONAS*
1 .: Aperfeiçomentos em pOrtas sanfonas caracterizados polo Cata

gi que a porta constituída do paio:il *. iguais de madeira ou dó outro matem/
ria/ rfsido, mundo susponaos por meio; de um pino colocado no centro da part4
superior do Cada palmai que s* lisa a um rolamento one a* encalma numa corre
dkea or gia ao teto, e 'ando ditos patn4li ligados entre ei por peças de ar./
ticulapio metIlica g ou plástica'.
Ponto no 1 do total de 3 pontos •prasentadoa.

TÉRREO' MI 182.912 de 14 de autembro de 1964
Requerente: MÁSSEY-DIEWSON SERVICES M. V. -

~TM

Privildisto de - talreaqieh: " APERFEIÇOAMENTOS 1W OU RELATIVOS A SEWUWDMIO

nuvInDIcAcOji

1 - .1parreiçoamentoe em Ou relabtfas a e•meadelrai,
coapreendonde uma amacio toado um auperte de escala, a terra • lu.
4 adaptado pare acasalo a Uma barra da um trator, um ddepeettive di

trabalhar a terra levado por um membro artiouladmente ligado • di-

re;;2,;5"wypoe

te. armação e aivel 002 relaçie ao miemo paa , ievantar e abaixar e /
diepoeitivo de -trabalhar a . terra, caracterizado por meio, ajuetdvea
levado* por alta armação e ligado,' adito membro e adaptado. para /
*ar °penível pir uma fárça de . carresamento . ealetivamente varidvel
de forma a traneaitIr . dita fana para_dito membro e forcar dito
Pflo ttivei d, trabalhar

à

terra para o moio

Maic d 19 , 71 2461

LYIÁRIO OFICIAL (Seçãu PI)
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-0Tia fu, Repartição de patentou Ca Inglaterra ta 17 de
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Requerenti:lm,gRp NATIoNL, 2.2 , UE,WRCíA4S riETMLOGIQUES,..EkLON,4)„
.Privilegio de Invenção "PROC2SSO DE REGULAGE R40 ,WI NE CIJU
JA DE PELOTIZAÇIO"

4Ny

REIVINDICaÇããâ

1 - Processo de regulaem do regime'do:U2d Dendeja'do pelotialk
ção, caracterizado pelo fato do se medir a potncie, cenàtlráda Pela
bandeje granuladore, por moio de um dispositivo apropriadog Co se re,r'
gistrare's os Valoret . extremos, entre os quais se altUa o dita potenciO
quando as pelotas fabricadas fores,. do boa qualidsdo o do se modifloag
a quantidade de minério,

A introduzir na dita bandoja, quando o P0t.
eia c:insulada tiver tonde:ncia paia eelr da mona de bom eammienmeento,:,
dé aedo a levar a dita pokt4r;cm, esnorulde de volta o ro voai- compree4

dado entro os dela valoreis extremos rro dolimitos osuLa CO bom tunc4,
~tonto da bandeja gronuladarc.
Nume O e 183.158 do 23 do setembro de 196
StOserenbet PHILIPS PISTROLEUR CONPANY
Invenção "PROC112S0 E APAULE0 PARA NOLDAR UM ARTIGO 2C0
I.hivilíc io do
MYTO=C51- '
UM
processo
para
soldar um artigo Oco qus compreonde intr2
1 -

Pina-Isente, a apositonts reivindica a prlor ldcee ee eee'reetxd
;
dento pedido deposite:ia na Rrpartio do Patentoc do :mcr ,:arEo, 02
30 de set.'ambro do 1965, sob s e 49.57.
tonto a 0 /

smaár latrodusir' um vidro pronto a sor soldado,nusa cavidade de moldo
',cachando m dita cavidede C3 torno do dito vidre pronto a sor moldado,

do total ' Co

5 pontes aPresentc402.

VSEED rk, 124.703 de 5 de dezembro de 1960
Requerente: AZTENDE COLORI FtZIONALI APPINI ACPA S,p.L. - /EdLI4
Privilégio de invenção: nocrsso PARA PREPLRLE COPAETIC: tD110A20 mg
TLLIZAVEIS *

l e criando ura pressão diferencial entre o lado de dentro e o lado de,Isso expandir radial
k
' ea do dito vidro pronto a CGF roldalo para cm
ca
Mento o dito pranto a sor moldado para encher a cavidade do molde,
'sacterimedo palioNfato do quo antes de ou durante a dita expansão radl

REIVINDICAC0Z-9,

dil - e vidro pronto a ser moldado O esticado sai:amante e uma tensão aeSal mantida no dito vidro pronto a cor moldado durante a dita expag

Vra proceece para preparar cerar7(A , zonali.o mota10zdveie, caracterizado pelo fato de 2- aninofeno l -euifavide5 , tende al
fórmula gera'.
04

miko radial já citada,
. Eelvt0Eca-ee a prioridade do correspondente pedido depositado
L& Ecparticão ' de Patentes dos Estados Unidos da América em 2h de se ' tombem de 1965, sob n e 489.93U .'
%rito m e 1 do total de 20 pontos apreacintadosft

t-

ma qtyal X ó hidrogênio, alogeno, -no 2 ou um radical alquila contend§
1 a 3 átomos de carbono; R é uma alquila linear ou ramificado ooni
tendo 1 . a 5 dtomoe ou ' ocacionalacnte uca cria/go/1m
2 é H, um

elegem', ueo 'alquila contende

y é COO ou

a 3 dtorme do carbono, e
000g ; serem cepuladae cem ageatom de copulaçio apropriado t da és
TIL usual.
i

Reivindica-se prioridade do correepOnd0mt0
•poeitade na Rapertiçie de patentes da Itdlla, &ir 9 de ~abro a.
1909
Ponto ne l ' de 10 pontoe apreientad9m-.
TERMO t. 136.495 de de 5.9 de fevereiro de 1962
Requerentnt R. R. t71:",33 & SOES, DRO: Privilégio de invenção: ° PROCESSO PARA A PREPÁRÁ00 DE COMPZWel
DE TIAZOCIAs

'
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alcollens
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4n44

if

cá,c

r•rtli•.

o: 2^
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iu.cdileno inferior

t

dff2

coa u'i *mia* ar* obtançia

da.„

ao um

eosa04t6° da f6044.14T

0

S4

alcall.no lat.rior

9a 40à12 l*Praaanta aidrogenió, halogemos, radioisie tri-hale-lmotti
danat

3

tri-bal.-metit-iercapte ou alotai

Wrehriar,

'atirado beteloi'lls
4fxriot 3epreeent9 um radical niarogUnadO
432ffli &a 32 dtolooe d. carbono eu anua *aio de adiça. d. 4ci4o, 94.919
ilWxkd o por
• roduZir ditime eompoit•, toado X.

tt
UM, UM mempooto de fdraula A-aucoila~interi3r-71 na 9m91. X SMMXWM
99 09 0099 de n919~9 o o 3 taifa aw 9~0090.6 SSIOS".443034.
*9
(b) fbeor r•ak t1 x*3 40¥0.3e da filadelA

4
~§11, 3

4~~0.6, 3

M1dimffimmUse

mal "
(4) !.1.224A, MA MOOD'iu do rthittlWi
a1~ ~mo,

•

911ines

X%

•
004 : 40~ 04 a " 444.403 0

r01415_560

V.4n411.31~~13!1/.
e

CR 2

99 1991 1 a Z t..a es •1gnifioa0e. ouyra-citadael, Next,
non u l a &minai •2
• ,
' 4 lidtko_oompoete
(4) witx• xx&s,15'

P;944.9

41.

(41~ :

oitadaa; .*# oe, g a quiser, tratar a base . reaultanto *O* um icidd
ra prfpnrer o **11 aal da •dagAo do doido dorramondant*.
Reivindioa-i* pri eridade do OorrasPondeu tó
M10,3*
pog itado tha Departição de patenteie dos Umtadoe Unidoe da Asterioa da,
Porto, , *a 20 de fevereiro de 1961, eob me . 90.237,
Ponto alt 1 dó ) ponto* apragautadou.
xe

136.723 4o4 do fevereiro do 1962
.
daquarantet DI3N3302À ládiN0 aND MA3U1ACTU1I2d 170)~ - 32,13
• invanigt * /172fICEMOR DA ma
taxe

2~9it

tlasiiI*44 1aferd4fm~sap. .

ioa a4 A 9%09 30 •ltemte óegamisa; ~o X3 L

D 41 aigg ifia4024* ~AM'

rowou

* fora*oedor do fita, oompried gado ami araaçaa, am
PAIA da g a¡Diaealkde fita g eng iva a pra g a° montada ma mgeam, a
ta fita una* pola#sem em pele mono* uma coup*effol* da ~4*,
a4
PAI* de a1i giemtag4* montado rotativament* aUportado pol. arnação
p eriter&a do qual UM lado pagajoao da fita *dar* da xodó a
99C
puxada da dl* d9 31,41iViROA110 Aluando o rale d* alimentoçãg 4g/rada/
Wa UMA ~to de alaamataçao de fita,
dieposigdas para girar a
dekm di aldientiolo nesta atima direção, eareeteriXado pe10 fato
do rale da.alâmantasto ter um ndmere de Interrundes dirlsIdee mdí
didatts maasualardele pgritdrica, abre uma quantidade de OUjnal
ex0xerappelia a fita lie *atendi/ ao ser avançada, um* lâmina cortador
ma da Mn monda *aprenda com movimento radial entre ama posiçd.a/
retraia. empagada: gadlal e externamente da periferia do dito ralo /
da eitasata920 e uma posição de norte da fita •atro do uma o pinei~te doe Watt latorrupcdas, rendo Usada8 dienoatOte e Para mo ver a
Mata lamtaa Omemas altas po g iOes retraida de corto, e outras /
Atimpoelpho de ~arauá* do ralo adjaoente. ao dito 241* de altm99
ta98. 9 4 dita ILMIPA para fixar o moino ralo do alimentagf* contra
Platagt* ag iAamtal do ralhemo quando a dita lâmina o* acha na peelpio/
(IM cortar a fita para aseegurar a ceinoidancia de uma das Ude* /
texesemp9Mee 99 aunar:Ui* do rale com a lamina durante * aovillento
ft lamina a partir da.auw ~ação rotraida para o petição d. cortaP
da fita a deopeite da paliação para a qual'. (ate Al. da alisientagoN
voil ser movido pela. ditas die pool.0.,
Para fsz *r Atm
Is O 404ásoliSe42.

•

à JI II, •

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quinta-feira 20

•

Maio de 1971 2454

ne91:11~~1!"

Aein1ffili i4e pekitttade de cdoreep•ndeete odiai

patenteie dea Ig.twbrio %ide. da 4a4riek

Raartiçiiá, loií
4

0r144?;

27

tíet ' deworoda ., d. 1961,
ae' b.s7 ntimere
91.820.
•;
.
1-Cde 13 Pentes anreeentadee.

Pente ~bre
•

'

.

..•

001.4

da is dna* duas camada' de reale., ramadas ma laohe 0~04 44 011114
entrada pela liqpido passando atreves da se g ai, lieâce de descarga dik
1iquido na parte inferior do recipiente e num dee3, antre'ali'diís.Ale":
ao camadas de resina para descarregar liquido do Peel p iente ap49 4115
terrupçie da passagea lde , liquido, motos da armazenagem nolaipo do rep
ciplenta para receber resina da fonte externa e paia introduzir re4"

—•

,

1

na na recipiente associado com aqueles, sieniltaneameate cem a-assedio
gi do liquido e queda de 'irosa() concomitante no recipiente'.
A requerente reivindica a prioridade do correepondeate pedi
depositado na -Repartieão de Patentes do Japão•em 7 de setesioro de 4:

1961, iob n 2 s. 31.921, 31.922, 31,923 e 31.924.
Ponte n 9 1 da total de 16 pontos apresented400

222110 IN 143.480 de 1 de outubro de 1962
GOODTEAR TIRE & RUBBER COMPANY' .
Requerentes
Privilétio de invenção: " CO-P0L1 -ESTER DE TERESTALATO DE ETILEWO
E TEREIP-TALÁTO R1OPEUL/TICO E PROCESSO
DE PREPARAÇXO DO MESMO 4
CDS
REJII_LIA
.21;_

1 - . Co-poli-40ton, do tereftala g o de etileno e terefte.
lato neopentílico, na forma de película, fibra, fita ou outra es trutura, caracterizado pelo fato de as unidades de tereftalato de
etileno oónetituirem de

teto

954 a - 15%

do acima das unidndee de terefta-

de etileno e tereftalato neopentilico do ao-poli-éster.

na

poeitado

Reivindica-se prioridade do correspondente ' pedido,de-

TERMO N e 147.h88 de 8 de moro de 1963

Repartição do patentes doe Estados Unidos da América /

Requerente; MONSAnTO COMPANY - E.O.t:

to Worte, em 24 de outubro
'Ponto n 2 1 de
Tagg0

Ne

142.771 6

ae 1961,
4

PrivileV.o de InvençSo "DISPCSITIVO RETENTOR APERTTIÇOaD PAPA OO 111,1

sob n 2 147.176,

MENTO OU 7104

pentes apresentados.

de setembro de

PRv.VINDIr4086

1962

I - Dispositivo retentor aperfeiçoado para um temmento ou ri'

Requerente: ASAR' KABBI KOGY0 KABDSHIEI ELISRA -.JAPIO
Privilegio de Invenção "APARELHO PARA O DESLOCAMENTO CONTINUO D8 REEZ
I

HÁ

•

•

TROCAD0R4 DE IONS 8 SEUS PROCESSOS DE LPLICAÇAO"

caracterizado pelo Dato de compreceor, ecoMbinesre; ura peça supo4
-te, afixada à u l a máquina um elemento flOxfvel e eubstoncinkmente •

chato,yepousando contra peça-supoite; o um elemento móvel, Oporag

REI,VIUDICAONA

tivamente disposto para entrr em co r. itáton com o fio ou fi1ame140,

. 1 - um aparelho de percuta de botes do tipo de jeito'm6ve1,c4
racterizado por compreender um recipiente vertical que tem um fundo-de feitio cónico, um i meios do doscarga da resina no fundo do recipieg
te para descarregar resina de refugo do recipiente pela pressão inter

para guiá-/o ate Idia posição de re,ncee entre a pe ça-suporte 4; O 6181
mento flexível.
Finalmente, a depositante reivindica, a prieridole do correogg*
dente pedido depositmdo no Eeperti40 de P otentes doe ratados fflUid011-

na, meios do entrada do liquido para alimentar e passar um liquido a-

. da lax;rice do Norte. em 9 de mmrço de 1962, ' sob o n 9 178.7416.

trevas do dito recipiente para pOr o : líquido em contacto com a resina

Nnto n o 1 do total de 6 pentoe epresentado.

e e Um nivOl tal que a dita rceina ó,dividida em doai" camadas, estando o- c s. paço - desocu p ado cheio com o liquido sob a ação da pressão c7c)
dito líquido, sendo e cana inferior doctns camadas,. constituída de
do resina do refugo e localiznda abeirse do nivel de alimentação de 11
quido, dc7icerrogede do recipiente ntravao dos ditos meios do descarga
d& resinemer;mo'. o, siuoltnec2onte, coe a passagem do liquido et'invés d 'O'reCipiente sob n pressão ' do' liquid .o, uca' seida para liqui-.
do quo sofreu permuta de icnetes no recipiente porto do t4o'd'o
piente,,sendo que os ditos wiios para passar líquido definem una en trade no recipiente que está centralmente

postada no

recipiente, sen.

1

•O(Mo

• 91414, 0ksjoia-ri•iril:14) s

gea4re de 195",
00019 MO 40400•44 I dd • a
!meg
kidELOOLOO,MPAg.
,Ognoosabso:.

:GfICIMT ($ n

) U.1)

dee •straadldadaw • se eomemicor coa ma posenea lua í lidado

.•

0.

RE.UV.

•
IM.I.vi14.140fds 144,104ggnFOR

la

mm ponto no .intorior do furo
m aipo/atar:to; ieliiàdies à nri:hdeld.do axirrsmapaii

dente.p.44.'espeiamd.'de-Edpaiii;io'di
eda Am4riee 4.,Sorew, . .ra 25 8. Jdnbadel9.I2, n4iti Vall'ZiN4:7g3
24010,3111 ' 1 'd.e- til. do 5 1•44tt” . ..wreeinat.a.dini. • :1 .•

1a

• .

•

. .
.
darkdor ás vapor. caracterizado par compraeada..a ya.
1
•
Cdparedamento:- . árranjos. de separação dividindo
.
/
CWWW0 Coo,n,a4p uz
* de gás de aquecimento e . um fOrno
100, dilDaradaMello-em uma paSsa gi
sm de tiú; ralçde8
SW,sendo e kbrints para uM extremo da dita passa g
de'combustao/
tubC3 geradora* do vapor.forman d o uma ofimara

Wicluiode

tr:anaversa circular abrindo para o dito fórno; um tombar /

152. Cogão
e n te de e sobra.4uperior do vapor e,figua estt .idendo-se longitudinalm
tRw
e
fOrho'e-ttndo.uma
porção jztre
' Coisbus .
00/169 n84 h dita-oRmara de
dispoata adjoente i • projetando-se'diretamente slibre dito •imara
.,
um tambor dei Agua. inferior:' uma banca de iueoe gero
de ' combust3d: .
estendendo- -is
(Ores de vapor nu dita passagem de 'gás . de agnecimehto
ligando
tia
ditos tubas de
.Vntre e lidada Do! ditos támbsres; , arranào
de combustão ao dito tambor .inferior e dita , porcfía
kuirede doara
da

.arranSos á/vacando a

extrema:do. tambor de vapor e água auperior;. de aqueoim4nt0
' dita. câmara de combustão e efetuadnC Mm fluxo de gaSers
cdmara do .
dita
vucossivamsnte atrads da dita cmara de combusto„o
P44. --no e dita passa g em de gás de aquecimento
? p ato n q % de 7 . ponto9 apresentados.

TRRHO N
15 .6.939. de 19 do fevereiro de l95.1,,
-Requerente: JOR. mummarne SORNE - ÁLIENÁN11,1
d.Invonvio "FUSO ' SUSPRNSO PARA . CAL 'ANDRAS og mien CUM .
ONSTaUTIVA, PA1TICULARRRNT3 CALANDRAS PARA AC&TINAR ?IPÊ: •
wisrlánánogs •

rupo . suapenso pura calandras de grande aItura-canatráravab
particUlaraents calandras pare ossotinar papeis, carmoteriesdo _polo fato do (lua ae . pOrcas reguladoras sd acham providas com um anel tom -

sor, giráv.1 com zsliçâo à porca e por meio do qual a porca ragnladors
sarí impedido do executor UMA girsçáo indosejad.pelo efeito de ap!rte
eu p ola:Mç;o de . iumir'to eutomàtics de um sistema regulador'.
n d 1 de total do 5 pontos apresentados.

45.

N,

- /9.1

150.151' de 25 de ,' anho de 19o, '0..fin0
04quorento:MON SANTO COWPANT - INDULT/RR
akiviliglo de InvonçaM 'APARELHO PARA FIM FILAMENTOE 00EMOADO4
'O*

.

25- de . fooverolro do 164
;, delmorentoe A1IOT10113D08T1IE8 INCORPORA= .
781040 ém

Privil4gio.d. Invemell ."3EAÇO ZdillitAVE381 G,/ ,AR,p,Z . DE Fano.pai, erfa
•

• NallINDÏCÁCM,

, N.

Aparolhó , para: fiarfilaaentoi conjagado.medianto •xtrmera

Matorial atravís de pelo ‘mènot um oritiolo,do fino,ftnolminds om
ftaaer
' • 40d1iacro dotado-da me furo proSprlolwa peceber,mn Pombro de
membro dwinserUo ;soo poosuindo. no piniaó.mm ihle.ma periforl
410;

• a do mosauj.hem como uma abertura oentral, caraóterizado polo fato de
•dertgra vosÀrAl ao referido lembro do laterqie per-fechada om

157.0b de

:LU !amaina

MYINDICAÇOES.

•

. 1 . .. !me emtrutuwa de . boira. do.frmio, • armotleriteda por • ma al
ra do frota do tipo Mie trollça de- aqo fundido inteiriça tendo membro.
' i d. tendo ' , compres-sio interligados nas sumo partem.modienempOr um,
I

montante e eco nvOTElodO Mira O 1,7tOrlor do'neemo'pare se emfumtirom 9

••

4 01#47410...OFICIAL4 .(,$(43.1c4,

1101'.»

246$

•;

s ... r 9 9 ,I I •
lootaitarra ao li'4 .1a4the , 441 J4tó5 roia a* áV.911111 '
. •. .:
.
.
1 d• tet41 ga 5 ;ppm-40e . a. vilisma4ames •, ' 1 - .
t -4
l
1

•,

4'

a

t••

;

1 ,• ,f

r 1 r , o " ,

a

# Ci.

,

",,O0 "aiaailiOri ghoW;tals 'oploola roa t partos 44 Me espalma*** aia ..44.tat
Ana,
Lindo orporiplos d1vorgolitoOpara'trai
'
•:
Orforidado do sorrooPoo4•nba:W.dt4Om
á rogooronto
kamoird.54.5
da Aviltaão, mi alh1lirt 4 id da 1"atontla doe Motates . 4allaa

I

P*4It1 41

I 4 , :

, I I

*4
• n
•
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O ' •

0 e :, I :. 6 e e
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1.

• '

. -i •

,, ‘

28 O. fovorolra- díO 1963, sob' a o26160a.
'Ponta i 1:4o total 4. 10 imoto .. aprepootadom.

Jr.

.

3Ammo 14, 139.475 do .n d. mai• de 4j454
Sectu5rmato•:NZGRITÀ CONEV-4,10 PAUW
T2RMO N O 157.133 dm 27 de fevereiro de 196

•

.

Inv40io:"MOV4 Mikaffla

GÀ,RWAS*

auctstr;eam

De

Requerente:'AR-PLRE 3RASILEIRA S/A. M6 5./IS RSTOUDOS
PrivilígiO:de in~áet . " . DISROSITIVO GIRATdRIO PARA CADOIRA 0

•

mainimest4e•

1 - Mova alMatiLaa- pais i45talagála is girrii~, sarame*oríomaiao
M.e tateie 645;apridésittói, pcir'ard b.i deIleagmk.iondide

REIVINDIOACOE2

açu traw . 115;* 4* apdlo,':oamído 41114n . 1555portememeate

1 • Diapositivo giratdris Para c adoi ra ,

caractorin

do por oomproandor . uma haat* vertical, cilindrica, provida do
gO

trecho superior. roaqueado que -teráina

ammidesda

por uma amowo, in'oriiilionto,toado ao p4o afaraèambioa,
.o.-va *ri
21~:aa14,O1.Odo.)Oret1 ~ta omelitlartá..
f7G

*a trocbe eimice de apii

caç g o , ao assento da oadeire, haat* *ata provida •i seu •xtremO

f arior de traio piar-443.8.d* asilou e provida ainda de UNIA sul
mate canaletao longitudinais diametralmente oPoetee, onde oeirnoal
mem ati oalienoláo internas de uma outra guarniçio de nailem, da (
. ato tr0006 .-0;211o* imwortido, guarniçie esta dotada *a
perior,

65

iu
•••::

dueto ou mai 'ec.ealiánciai arredondada. .
Ponto n a 1 de 3 pontoe aprmosatadolo,

FIC.1

I

NO 160.734 da 8

julho tie 1964
.
Roquerents: RILUNGTON BROTRORS . LIMITBM * e INGIATORRA
.
Priviltrio 6. Invencio:"4-PERREIÇOAMENTOS' KM (21RELATIVOS PROcCeoS
R2LHOS ' PARA CURVAR E 2NRIJAR UR L2NÇ0L D2 VIORW's

TahM0

de

..REIVIND/CACOm

•

t Um aparaino para - curvar e endaracar um lingol d. Vidro, °mama
torludo Pelo fato de .compreender, em combinacRO, matrizes de curvatura /
oomplementnres montadas do modo a serem avançadas Para Um lençol de'.vidro
aquecido verticalmente suspenso entre elas para fazer o vidro ajustar - se/
configuracio das matrizes: . e para aproam:afasta d- ai do Vidro, pelo Menos/
uma das matrizes tendo Uma ' suporficie contiriva•O,ambi .i es. matriz,i mande/
da pequena espessura e tendo baixa inérci,n,;• , á Orgids de refriamento

:Azados um posiçao prOxima atrás das respectivas matrizes complementáraM
pata operarem imediatamen'., apta ditas matrizes.' serem ratit . adas das traja
trias do 2 "uras de resfriamento para permitir curvar e endurecer sucos.
- al vairíate o 'Redro asa mover dito vidro
,

. . •

• Reivindica -se,a prioridade do correspondente .padido.depocitado-as

ANJO R a - 1.41.3/ .5 d. 31 de
RaWréatio: Nkt luro*

• 1944

4i'lawaO4o: *PROCiOi0 RAMA ,i,f;la via 1555.5
5ii 1~04 MBIGatoonia.
FIMAS Otar0140-11m
1~Alan

um'promaa p aia'Tlar.ma fanes • *atirar daretement/
deis eInt4tleotí ooraotánaadopor ' SégoesOndar a apliaaal. da uma prepara.
O'ci de .t.* Iamiataftente aos'tklaaeatoW fiados om.NaÃo a •ndura0.doa, /
-

iip4w isoo, s /m•Wlátamenti est.;arv-onrolar .04.61toe tilami
.ntopi, a dite
prapareaie á* ét•lítiolio witoor do iimma,de aio sais AAA 4j,;-.POr:012wht0 As,
PItA411.

•

,4

1466 Cminta-feir

a

„

20

ialvindIca.s,
m prUnhkáadio do darrnapdhdonlititd4in diOGLIGeee Ge
:..i. st:st t.-. • . t , .1. 4 , , ..-±•• ..)
tr . 't ç . ..!-. " t G ;;-4 .!.....'. F'' 4 ...,. t.- . .*
ParlãO in 31 da julho de 1963 so no 37958.
,,,...

.its k

It . t

t•

. 4: t. i. t -1. f 4 t. i .1,- t. ", t ta. t. t r.
,
O •i.
Ponto ne 1 do total el) 3 hontoo apeaddiãtadOe..
1
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e._ O
44,C
(. ; •:. t • t ,, t •
1 ,.. 1,. i. •
k

...,"..1.-11 : e

I

n

.3.... Ig ,,
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, , ':•..: ...,

,

i

e .; 2.. o

I

•

t

t

I1.1

it•,

IRMO Xe 161.896 4e 19 de Meato de 1964 4
-,á0lininIggrak-Etr /4,3,15R114NG:004./ANY4 !e 434,..
•
' Pr.P1-140o!delnvealtoOSOIa005íDE`XIDRO-BNEk!cíA14TUX400R404454.
•

-

•

•

•

••

^. •

Rikl uer8 4110

t

OREfyiliprnedÈW

•

)

/1- ,

ç•',

l • Um, MeiphO de vibo-energi.a . cáracteriz'adc Cr:Cem*,(Inderfo'
eatiltura de mii:nhO'sustentada lithr Molaaanuiáre4111
rolos cílindrica conduzida pela dita estrutura de moinho, distSosni
••
4
vos axialmente deslocados formando massas èxcentrieas,compelidas,quan
do giradas no interior da dita caixa de rOlos pela fOrça centrifuga,.
à entrarem em contato com a dita caixa de ralos para imprimir vibra
ção mesma e á dita estrutura de moinho e dispositivos para suste
tarem as ditas massas excentricas para deslocamento radial para a di•
4
ta caixa de ralos, e operável cara imprimir rotação às ditas massas e
exC;ntricas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.
4
depositado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da Ámárice
23 de aglisto de 1963, sob n o 304.146.
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
4

4 '

n

4

69

TÈRMO N§ 161.072 de 23 de julho de 1964
lAquerenta:HOWA DO BRASIL gikINOUSTRI* MECINIOA.0ÃO PAULO
, Wivilegio de invenção:"NOVO SUPORTE PARA OS TUBOS DE MAÇA.
OCQUZIRAB

NounedRIos

A._

REINVINDiCAÇOES

1-SUPORTE PARA OS MUBOS. DE XAÇAROZUEIRAS NOS PILA;
ORI06 0 0araterizada 4 por possuir em mia parte superior, 'o
Wê*po suporte fixo Mo um pia (1) e na parta superior .
Moto um disco girat4tio suporte (2) Udu; as ditas peçã8
•miformemento prommiveis-de deformação felce a variação4de
)0,0 do tubo de maçaroqueira (4) e componentes destes.
Ponto nial , do totç2 . do 3 pontoe apresentados

e,

TUN0 N4 161.949 de 21 de agOsto de 1964
Requerente; UNION CÁRBIDE CORPORATION Privilígio de Invenção "CAIXAS PARI GARRAFAS DE LUSBIDAs"
paIvinicAçOng
'

t

1 - Uma caixa para garrafas de bebidas, moldada, tendo duas PM

redes extremas, duas paredes laterais, e uma parede inferior, para
transporte de vinte e quatro. garrafas num arranjo que consiste de g....
ia - garrafas em cada uma de quatro fileiras paralelas, co - entenzlvas,.
caracterizada pelo tperfolçoaménto que consiste de una Variedade de .
11h6s ou calços tendo a superfícies anti-deslizantea localizadosna •
parede inferior da caixa, Os ditos i1./IC .9 sendo pelo' Meno 's situados
terceira e quarta' posiç5es de garrafa da primeira e quarta fileiras
reepectivamente, e na primeira a exta 'posições. de garrafa c% ambas
secunda e terceira" fileiras.-• "'
A rsquarente reivindica a prioridade do correepondent* pedido.

118,1~ ma Imeartt91. se Patarata* 'doe *atado* Unidoed a limiriam dm
1. -44 lemas* de 196g,
, 04,44, me deta4.1 de 18 pontes eetemmtaiod,_L

i••

.1M

um; cu(pr:p:'Citàmlii.1,Ur:kratÀrliVifr:a'dd,:a::,;Ma:extriead.dr:.4:':d.í1.1.,..,0!:,
limar* e que tom uma caiara de cembustão azialmente disposta, qae.$41.4
.
: L . - •.
comunkoa Oom dita calara de rendo, tendo dita coimara d. romqío $ua
extreaidado opoata a dita , cara de reaçío aberta, umN cabeço rètr;tírld que fia contato , com a extremidade aberta dm dita ' 'cabeça cllfn
drioa que fecha dita cirtmara de combustío, caracterizado por Uma plurs
ii.dade de queimadores que

dite

911

estendem longitudinalmente, atrav.is de

po t para ddntro do dita cesura de combustío, estendend,..-a•

cor

plmemlAdmd, de quelmadOres virticalmehta, •travoia de dita catays, par*

d*nbee de atira cínara de combustão, um bocal de alimentação de materi
0. que de •atenda atrav;a de dita cabeça para pensar o material para,
dfairo d. dita culdara de combustío, dispositivo para conectar whlezi.

vammeee ei queteedoree horizontais, queimadores ~ideie • combina$$e1 do quatmadoemo horizontais e vorticais a uma Ponta do combustfvei
• maci olimar• pamna, de supriamnto de ar, RO. circunda dito corpo, di.
be eihim4a e Âmédi os ditos queiásdoree para suprir nr a ehiboe

11~ 10 162.965 do 26 de setembro de 1964
J111~4
hmiserentes.31b TUN8PORMAT0286— UND ROPTGAMIWIL
Privileio de invengilo:
3 dai Oilak

"APERPRIÇOAMINTI AI

Alumiem PO ~Gr

4*INN peada ee op•ag2C.
• Isdedaddeadee a prioridade do correspomdent. pffil&de dopesitede
ce Moceedlac ec voefcem, dos 2stados U nido. da Asmir&omb, em 24 de $..4
ponhas de JON sob X. )11,773,
Nanem me 1 do total de 3 pontoo aor.s•ntadoo.,

REINVIDICÁMO

23

1—Aparteioomaentos em aparelhos do raiei —Iam mall‘.
acioial, no qual uma ~iate:moia regu1Avel eoatimumdatablre
por ua motor tios disposta mo circuito do aqueolemeneo, olor d'
vindo o motor ao mesmo tempo para a odapermagító de elrObgek
da tenesis da u41vu1a durante a radiografia, oaraeberimadli 10,
italkds qui o motor atua de Tolta abre a sUmfemee da Xaddelk'
Ou abre meies oomo resiatkoism, trageformadorme de maggl&.
ea valvtaafta eletrthiloaa dispostam-no motor, respmetivamem~
Induzido ./ou oirouito de coup% influenciado a *ffiala 8411bk
Mído de uma diminuido do @ou cOmero de Magias.
ponto ne 1 de 3 pontoo aprementMdom.
4

*'8 6:

1

NEMO , re 145.111 do 1 de euhubre do 1964
keesesameel /Mb ~Pd ORGALAITION Inalas 7' ~gim% .
Pr4't140* ée Invemeto UPOPYPIÇOAMPROS am Ateg$160 Psks PiM16¥4k
Gi4t4e* 001~104 PC rume

,•
.•
18R14O Ne 162 . .841 de 23 de setembro de l964

Requerente: J.

M.

RUM CORPORATION .

PrlvAlígio de invenção "FORNALHA PARA

NEGRO

OS rum,

.,gunnicacOss:
- Y ornaina para negro de fumo, dotauu de U2 Cilindro refratí
V

agts1g'nt
u kloodo otm..04ere de rieçio estemd10

jj

t

*R

AIMIKWU •

Apérteleammstes.em aparelho pare ~OS de es" remir
pestes de filtro, incluindo porgUe-dematoriel plad~a. sameeem,'
:Nimbe por oompiNemndar *nãos distinedos a fommeempem ~Me de fdik
t o e;br. um invOlucro continumom espaço. vastos entre beepeme em d, .
oeseives em intervalus ragulsrws: orgãoa dostithadoa a ~Um dites salk
P*904 vogpo eme mate4.1 eu e4; • *mia*. delineiam a 4 ,/~92 . • Otik

MEI I IIIIII MI

41,444nemomme44449.4545

14
AL g .4

;.

_

r

—At

tr.

& 4444

- Co
kt) MNar:O Cannu0 em t2rne4des toncácnodes trzz

.

&4 &ã

e Go

•.

ate tr.,Z3

MW W.;.e rez:reà: ttr bcdtCo centS.'""
CocwiooçouCez.t° vtaCC.8 rcuercto Pd.çluatot s4ricwidedo
,
eGt3StecC, zu 2.(c..-Mçrjo do 2cet;to° do .4nelnisOrv,n, CO r.c
c:),;; e n C ;:,-; W7, 8 dc
59,tõji W.CUC
fb0

Y. Co ctu--11.Cc

1Ç53, coh m c c. 5;:-,C;90
15.CM
°cã' 'ao
o lh do Juno Co

QG

o 1 o to-a1 do 19 PC3tc0 cPs'occatadeN

qf

us

It-ex) No lés,23o da
13, dunambro Ca Wt4
/ t1
3oezerento; +;,Lsvr M ISMER Jjo . Dal,A.
mrájámm c, âàx'
erIvilkio do Invenç"do: o tiPLUT.X0=20S Et./017 u=a7:C t Frmn=re;' 20 UC12.211
Rtme FLU 1-2a:LKEZD
e

n••

•

t

.

••

"

t

s

."

'e

4,

••

/ - O processo dc tretz=to t6ruco do ço roo cc.2 a P:zgirtli
.', • ;
;Çue vonha o tu uu cempriacnto dtrorrado ospociicads cecr.Ca ur=t15°. tt,
coroa do t_ valor cf;oeMicado, cujo trocosc,.. 6 ce..,==LCD c,r2s.9ac
tea ctopcs:
a. Morfanio-se a cella° cem .plce.c:.0 cr,:reCnco_Cr/
e. 4qUcConáo-S0 a sele ercuan;;.o unrfJoa:::°.° COC:=23.a1'nr,, c (Tc
comprimento espocificados
C. Cuano a nolo 6 aquecida, neclvlo-so o f2rz° Co rc“,-20 co
Coroo:
D. 13terrcupondo.co prer;aronto o ret:ccirc°
í- 2-1.v._, Co /cdc
orjr
co
rena° ozor e ida tela mola co terna
eocificedo;a
-;
O. ROsfriando - ao a cola ensunato santano o metro Or;','°ua.nn
do carlprimezto do Ct:arençEe
FoAto no 1 do total Co 15 pontoo arrçccatedoe.

co 7 Co catr_k,o do

giw,:eczt.es CZOWD TX:.58 kW:22 1-1-l-= o LUZZ OC:LCE E,C=C.W..3 sa

-

(1.:!VnW 8R0 PL=0
tivf!-IictC de ;clgenff2o P.E5SPC22TIVO ILSGULL= E3 ccrrxLs V=W2N1
1 - DfJaPr2:=0 20Gu1edcY Co grendotes vrivoic dawaoMcrêm-

:!)- tr, con',:ccenCcv un,s tubtiloço . cco orf4r=idode ' lltwe tuosco-anla°,.
uz, f,-4U)e . ec Fruo crlUcle:e4a1 o qual ;5 obliteraDo por uma palhota /A
Eküt, clemnto eontuoledo Cu 1106160, at1'0v60 do urc basto, paaoto()fita ar-tIcuSau er uno ámação apoiada sare mole O prevMa dt um mit
e-c

TJC 60o32o cm nova erzaçiSo pcwololn.

Wz.mOo ac 1 do total de 4-pontos.apocontadoo,

PPR= Na 165.645 de 24 de dezembro do 1964
Roquewente; SNIA VISCOSA SOCIETA NAZIONALE MESSE-a ArPLICLZIGNE
VISCOSA S.P.A.-ITXLIA
Privilégio 4o Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA

L

uw-Nen

DE FIOS SINTETICOS FRISADOS',
•
- Processo para a fabricação de fios sintCtecos frisados, em particular de policapronamida, caracterizado polo fatode se arrastar um fio sintético do amaiinica fibra, Cu do fi.ras
F C .11

Cefelt Nr, 163.249 do 8 de outubro-de 1964
&anta-ente; M;;;J:SLN20 COMNI - E.U.A.
klyzIdakt:.io de Lrvenção: "PROZESSO APEEZEIÇOADO PADA O TalÉvvewo =TAIS E PE LIGAS WTALICAS,PARTICULUZENTE DE
ÁSÇW

múltiplas para o estado não frisado ou pouco frisado, para dentro de polo menos uma passagem de arrastamento, por meio, do polo menos um fluido gasoso de avanço sob pressão: ao introduzir
referido fluido numa câmara Co frisagem de .secção sensfvelmente maior que a da passagem de arrastamento, de modo p.ue o fio possa-

REINyINDIC.AUES

Precoce° aperfeiçoado para o tratamento t&mico •
ue aletaU e de ligee, metálicaa, particularmente de aço,ce,
WitufZ,erUato por empreender o aquecimento de um metal, a tfperature. de fUSIO, e depoio irmo esfriar o dito mepor cootacto cem um meio compreendendo btfenila clorado
11 IS

Ponte io 1 do total de 12 pontoe apree.

dispor livremente na câmara segundo uma configuração tortuosa trA
dimensibnal e seja a/ amassado e frisado clentra uma Mexam constituída por uma massa de fio prèviamente amascado e frisado; co
descarregar continuamente o fluido de avanço da câmara de frisa gbm menclensda através da

mecha

aludida; se,descarregar continua-

mente a mecha de fio frisado, da càzara referida e ce estmbili ser o fio . , frisado

na

tratamento tértice •

sua configuração tridimscional, meiliante um

•

• "

Quinta-feira 20

OFICIAL.

Maio -do

'(,Seição-111) .

eseureasenessesite•

-

'f48n •

Pinalmente.a - depasitante reivindloa a-prioridade &o eekruppeadeata pedido, depositado. .na RepartigNO dá Patsat** da liai*
se 27 d* dosesbre de /963, sob o O 26.587/63.
Ponto e* 1 de total de 26 postos apreaentado*.
16

o

15

(t2

11

1

•

17
29
32

Ta6MO II 143.651 de 2; de outubro de 1966
Raquevantas Jeld IttaRáNe03 & IRNIO elo muno.
Ortell4wie de Ievealie "NOVO AQUEC' EDOR PÁRA MARK1640
•

.33

Ituvrialicámas

Po. aqusoedor para marmitas, do tipo eaaes-aerám, clerawtool'
gado par omprsender inici n laente oa suporte do baile, de Prermancia ea'
tonaste Ironco-e gnico, e coa a face. superior provida de ema éres.contts,
robainada, constituinte de ma receptáculo para colocado Ca &tecei os it.
siler Peva queira, dita face sendo ainda coat r ,enada par aba anelar impa.,

21
23
04

siar, de preferSnoie tronco-o6nica asoodndonto,'• dotada a* seiffmes
laterais* latervaies, para exausta* dos gases queimados.
tgettO u d 1 do botai de 3 pontos apresontadal.

•
14

25
26

g
VIRMO 10 165,755 de dezembro de 1964
Requerente: ELI IILII AND CORPANI REOU.
Privilegio de invenção:." COPULA RESI8TENT8

Assiordakedko

REINVINMICAÇOES

C

1-4ma oápaula resistente separação compreasiendo um corpo oca uma parede terminal fechada a uma parede lateral tendauma porção de extremidade aberta tendo forra geral
oilindrica, 'uma tampa cominai' parede terminal a uma parede

lateral de forma geral cil4ndrica, as superfloiee interiores desfia tampá tendo o diâmetro medido progressivnmente ao sentido da porção de extremidade aberta sempre pelo meaos tão grande quanto o diâmetro do ponto precedente, a
reteXida tampa sendo adaptada paraeer recebida telesoópica-_
mente e bem justa por bina da porção de extremidade aberta
do oorpooaraoterizado por possuir dispositivos destinados
à manter seletivamente o corpo numa. primeira • numa segunda
pemiçâoa telesoápicas positivamente definidas, asse dispoaltivos ookpreendendo uma porção rebaixada interna aubstaneialmentnoirounferencial da parede lateral da tampa unida

•

IG

ã

TERMO N* 165.968 de 31 de dezembro oi 1964
&ignorante: CONTROUS AUTOMÁTICOS SERRAR LTDA. 310 RADIA
PrivilíslO do invencão "AVO MOTOR OR INDUC;0'

*atro a parede terminal da .tampa, e, por meio de ume golaao restante da parede lateral da tampa, essa porção rebaixada
geando paralela ao eixo da oápsula, o corpo em sua primeira
peelçio tendo a sua porção de extremidade aberta apoiada -

REIMINDICACORS

1

gávo actor de induçáo ., Munido 'de carcaça e rotor, caracterj

tido por compreender, em seu conjunto, um estator conjugado com um rg
.ter do tipo laminado, com suai ausinas dispostas horizontalmente, seg
do fixack ao nticleoi:do estator por meio de Lielnas parafusadas no dito núcleo, .sendo'o dito rotor provido de um eixo que gira entre iam .
cais, tombem fixos , nas ditas Uminas por meio de porcas, sendo os
feridos mancais providos de 'buchas seml-eaferi:'s na bus parte interna que P;:hm o Sob teso de molas ancoradas t...áblça no intièrlor doe mag
cale.

*entra a porção rebaixada da parede da tampa e em Litimo 4111mdmeo 00m a parede late/a], da tampa, o corpo em eus se guiada posição tenda a a sua posição de extremidade aberta
ecapriaida para um diéenetro menor apoiada contra a parede
terminal da tampa, em-engajamento por u oompressão com e
por40 robaizada da parede lateral da tampa.
Isinvindioa-ee prioridade deste pedido, depoeitado
na ropeatioão de patente. dos estados Unidos da Am‘riga,
ia lé de outubro de 1964, sob. o n a 404.449,
Poeto a g 1 do-4-pontoe apresentados

Ponte 56 1 do total de 4 pontos apresentados.

/

DIÃRIOCFICIAL (Seçãe llí)

'qttilfrtagejrA ,20

•.•-Mâio

TERMO P I% 167.411 do 23 do fevereiro

do 1965

Requerente: CROWN CORN & MAL COMPANY , INC -

E.U.âo

Privildgio do Invenção "FECHO PARA ,ARERTURAS DE, VqAMENTO Nm
TES E PROCESSO PARA O FECHAMENTO REPETIDO DE J.I.MAFAHERTyRA,PE,Y.We.

mivixplcActns
I - Fecho rara aberturas do razamentO em recipientes geralMO
com a configuração análoga á de um buraço de fechadura e tendo uma
bertura alongada que termine numa extremidade com uma abertura d e ç'j
sarnento consideràvelmente mais larga que- a referida abertura alellE
da e terminando na outra extremidade com uma largura menor que o en
referida abertura de vazamento mus não menor que a d& referida nboU,(23
ra de vazamento mas não menor quo a da referida de vazamento man riPO;

menor que a da referida abertura alongada, caracterizado pelo fato

e?

compreender: um membro de tampa flexível de forma e área maior Au° co
da

referida abertura em . forma de buraco de fechadura, um mobro IrGbc

xado em forma de botão fixado de modc‘estreitamente es p açado em
qâo ao lado inferior do referido membro de tampa e tendo uma lera:W.(1
substancialmente maior que pelo menos uma parte da referida abertu;
alongada e a sua outra referida extremidade pelo que o membro em f(C'i)

5

ma de botão pode ser inserido dentro da referida abertura do vnza,20
.)
to e deslizado sob as bordas da referida abertura alon ada e puxo,COV

'1wLmo NG

16 7 . 537 de 26 de fevereiro do 1965
1
Pccucrecto: N, V. nHILIPs,otog ILAMPeNFABRIEgo e e

HOLANDA

de Invensio: " APERF

EIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES A.CAOECnO.RAPNkTI
CAS KOLTIPLAs“
RElluNproâAXS

1
. co ou referemes a capoça
Aperfeiçoamentos
m agnética múlti. /
pio ma gravar e r eproduzir um ou mais re
g istros paralelos, sobre um perta.
der provido do material m agn etiUvol, c a r
acterizados por cerz r r eender, Relt
1,
emacie, deis circuitos magnéticos int
erligados, dispostos tua depete dO~PO,
D czpro ondondo'cada circuito, polo menos, duas Porções ou
p artes, entre em ,11
eisis existe um espaço 6til; por serem as duas p
orções que formam 08 0,tECUp
co,
' feitas'
do material forro-aagnético, oxidado, st n
terizado, por 80ren co
0 0 Poçoo étois existentes entre as duns
'porções de cada otroulto, preenthides
etc material não m ag nétizávol, que serve ao mesmo tampe,
p esa tater mihuemen.
..le, na duas r eferidas p orções;
por um arranjo ou dis
p osieko tal, dlle pai) ose
cr, moo p laca do material forro-magnético
ox idado, 82nte g rado4 sede MOUCA
?c entro co circuitos m ag netices, incluídos os
e s paços thati,' ,8 que artbD a4
o oiroulio o's placa do material Perro-mognét100 oxidado,
ainig8iT5dO, C04,13
:Inter ealada uma Placa do material condutor de
eletr icidade; e 1!UP SOP à0Den
1
cvc0 o espaço útil, em cada circuito magnético, assimètrIcamentg, OD P.U.ÇRD
U c c= primento da capa de todo o oirouito,
con s i derado O comprimenbeD 0a-elo
-cço de mov imento do p
ortador, de modo que, s8bre um hdo da g&to ço pr,,,,bd
coe loc o l itce,Ja entre os circuitos, seja dis
p osta uma p orollo Co ~ta, C9
Dolca coiprimento o sóbre 0 outro lado, uma porçao
de 4143~14 0 líQP9 en
priranto.

' Re ivindica-se a prioridade do corr
es p onde:1W: pedede dudençOkoa
Eclende em 4 de março de 1964 sob n
o 6.402..12'6.
nnto :laico apresentado.

ao longo delas pele referido membro de tampa para o lugar oob e acti
deUrida extremidade da referida abertura alongada, e melosopere t.'&)
gurarem destecávelmente,o referido membro de tampa . a pelo menos 1220
de não a ambas as referidas aberturas de vazamento e alongado £rque7,

to o referido membro em forme de botão estAl no lugar conforme menc!,€
00o.
Finalmente a depositante reivindica a P r iori d ade de eerresed-k,
dente pedido depositado na Repartição do P atentes dos Estados Unid.kso

da 4m4rica do Norte, em 27 do fevereiro de 1964, sob o ng
M onto n 0 ido total do 7 pontos apresentado,

Vitra° N Q 170407 de 28 de Meao de 196:
~rente., DUNLOP RUBBER dOMPANI LIKITEN . iRGIATERRA
Privilegio de invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA MEI/
M IMERIAL EM FOIHA PLE#VEL E RESPECTIVO MATERIAL APERPEI.,
NADO ft
REINVINDICAÇOES
t
Prooese0 a p erfeiçoado para fazer um material em f$174gleldxol semelhante a couro, oomPreendendo"a formação de- .

mlia esteira compreendendo filamentos contínuos encrespadce
'ffialeionamento da esteira com agulhas, caracterizado pe'...o feD
de se efetuar a coneolidação da esteira,por compressão, na
práSanp . d0 um material que tenha-um agente de união, os
212amoixtoe pontínuos encrespados -sendo sUometidos a tn•
e deixados relaxar antesda esteira ser :r11ncionada cola:
p57221,00 , sendo a estOtra: -nortada gu'n I ITM a ou mais fases sal)
~ entoe â sua forma9ão, •
Reinvindioa-se - priridexle ciO cores--,onden_pedidO,

deposita4o na repartição de patentes da Inamtei.'ram
4
dó Ude de 1964 sob ;I Q 22208

tonto n o 1 do total de 9 pontoe aerensentadeS

OFICIAL (Se.Oci.MI)

.:Qui;It' aj-lei:a 20

del-M1 :2471' • •

•

~MO NI 170.848de 29 de junho da 1965
- ?R".
Raquirante: 40CItTL1N0NYMI
IMO IS

170.175 a.. S4

do pahAD ai Álo,

'APIRFSIÇOMÊNTOS RH JUNTA UNIVERSAL 10M0C14

aequ.r.nte 1. R. GRIGT d/A, - sufw

PICO

rrIvilialo de Invencin ' . PROGIRMO Paia À ESTA011.14/00

POtãti1014à9

JWINDICACW

1 - ProPoszo para a *stabilizaçao , d* poliol*flnas, caracta*iza
lo pelo fato da miaturar-we a* pollolefinas com 0,005 c 10% 11111 piso .
14 em composto •atabilizador da fOrmicin 1
0
a

ap/uNpicAceiu

•
1-

Apêrfeiçoasentoa és junia universal homocinetlea, do tipo-

que compreende uma placa

montada em um garfo, com interposição de qui

tro bilhas guiadas nas vol.., circularas praticadas nas faces que se .
ddfrontam com a placa e o garfo e gins s. cortam simitricamente sO'bre.
o plano bissetor doa lixos, sendo a dita junta caracterizada pelo teto de o garfo e a placnprecitados se apremontarom cedo um sob a foi.
ma de um conjunto monoblocu soldado ao eixo correspondente ou, fazendo

o
onde
m representa alquila comtando 8 a 18 :tomos de carbono e cada um do,
R2 • R3 repreeenta alquila contendo 12 a 18 ítomond* Carbono, • oom

corpo com o mesmo, e pelo fato de pelo menos um entalhe frontal ser .

praticado ao manos em uma das faces , da placa a/ou do garfo, desambou
do o dito •ntalhe polo menos em uma das golas • tendo dimmisiee que .
permitam a introdugio da dita placa no dito garfo e a instalaçio dies

'lealmente com 0,005 a 10% em pãao de um antioxidantnfonalco
'inalo/mita a requarante reivindica, a prioridade do corrospon.

bilha. em suas respectivas golas.'

denta pedido ~matado na Rapartigão da P atente. doe 11.4'.4oe (toldos,

ia **partição de Patentes da França, em 1 de julho de 1964, sob o ",a

da Amilrica, me 5 de Junho * de 1964, sob o n a 373.078.
snto m a 1 ,do total d• 2 pontos apresentado.

180.376 e em 18 dd junho do 1965, sob o n 11 21.420.

170,763 de 25 de junho d4 1965,
%quarenta' MAGORINERFABRIX SCHXREit - J1Ç.

rkamo Na

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedidndepositado

.Ponto n e 1 do total de 17 ponto. aprésentados.
- 22

!civil:g/a d. Invenciot a 0ISPOSITIVO DISTRIMIDOR De 808M4A4

JIZILINALGAÇAR
c - Dispositivo para distribuir (deposiGar) neoinas em ama ai
quina bobinedora, em que as bobinas sio expulsas en posido horta%
tal do agre g ado de onrolamento e feita/ cair dentre da uma caixa qL
Labora, destinada a receber vírias camadas de bobinas, earaeterimO,
49 pelo tato de que para orientar as bobinas se acha prevista sai •
parede 1481.10 que se introduz ao recipiente da bobinas • ~divã,
iaaa4W"49.Iilarores , cujo setor e *er,enchida gradetivamantc.
Namitado e, ainda, pele fato de que um OrgRo examinador (antena )8* introduz no setor a ' ser preenchido e aciona, quando • seta! &NU
gma abalo, um mecatilmo de avanço gradativo ', e fim da ampliar aft>
Mse 'halo a canta da *ator vazio ° ida Itg peai eee. At; •• with./
10114 o recipiente de bobinas.
iinalmente, a requerente reivindica a ploridada ao owerlapah
Nate pedido, depositado na Repartido da ?atentos . da 411410, em I*
Is 14hlho de 1964, itole oe 10.008/64.:
%Mo m a 1 .". .total de 5 pontos .pra#40400Gi.

TERMO N 2 172.703 de 30 de agosto de 1965
Renuirente: MARCHI E VIOLIN 12 ,A. - SIO PAULO
Privillgio de invenção; "DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE VELOrIDADE.
REIN TINI) TC AÇ OES
1- Dispositivo multiplicanor de velocidade, aplicável prefererencia em caminhoes,' caruterizado por compreender inicialmente a carcaçar em formato de caixa prismatice

retangular ali de outra configuração com tamap dedtacavel
paraMer pre intercalada entre a trek:amição e o diferencial,
caixa emita provida internamente de dois eixos paralelos
respectivamente, o principalsendo formado em duas Benção
dispostas uma no prolongamento . axial da outra, pórem separadai entre si Por rolamentos, e ambas com as •xtrimim
dadas avançadas pata fora da caixa para acoplamento com
o Mecanismo jáexistwites...
Ponto n 9 1 do total de 6 pontoe apresentados
É
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etc
= ao 171.241 d* 1? 'O' julho de 1965
álhog reat.:.1Lcie easum . trità ..IVSLOPMdtiT LIMITEI) . csugl
WrIvil4glo Á* jammUsOlo "PROCERSO . DE SVOORAR CLORETO DE ALUNfaln t

'atm I óiti feettial Da sais em Fruào.
"ci vitqx_á
t .epe.s

4tâ

ferm2.

o

D4-4440 Of,tg),AÇ

11 - Cm processo daj ifiraporar cloreto ,de aluminio a partir de u' n
! a W2OZtra da sais em fusão, caracteriaido pelo fato do corpreonder o.
.equeciment0 de ama, Corrente da dita misturo do pais em fuoio, em uma.

!c:-.ePpe elétricamento isolada através da qual fsal fundido escoa de um
!conduto de entrada para um conduto de salda

a

descarga de cloreto--

do aluminio gasoso desprendido atraK's de ora conduto na partido da

na--

mato, conduzindo para fora de um espaço de gás' mantido acima da cita--

do corrente de sal em fusão na Mencionada cismara, o aquecimento da rafertdo corrente de sais em fusão sendo efetuado por passagem de corres
to elétrica através dos referidos sais fundidos, na citada Camara,por.
mc10 de eletrodos mergulhados na mencionada mistura de sais em fusão .
ditos eletrodos Incluindo eletrodos mantidos a um potencial aproximads

k montado um rdlo desflbrador, formado por doi,° pees
sútetátoevint°rIZgados phr tcareseee proVdas db otic 4
que stingam prktieamente -Oda a sua exten40 5 sendo gr..
*do, frontalmente e na l•sbfi do dametro horizontalmente
d° reforido r82o deefibrador, e.poien dotoneJado dato,
um pPm de roletee sobrepostos, cada qual ligado por-ebte
ras transportadoras a correspondentes roletes do outro
/provido na . extremidade oposta e livre le uma plaàaforma
asttneo gio de base, sendo, sabre os ditos roletoe a as di-tOe
esteiras, dispostos uma colha para a introdueEo da Ir-Àma
de rosol, condo aZnda prov-ldo, abaixo do primor g bay *elo
molotos e bem prbximo do Cto ralo desfi brader nm ene
two par de roleteacouánscdos.
Dento r i? 1 do total de 4 pontos apreeentaom

conte terra e tocallsauou perto as entrada e da salda da citada Câmara
o p ulo áenos um outro eletrodo mergulhado
ao p fldos da

ou referidos eletrodos
• requorenco
do Poeleado a o mo p o n
13 de Julho do

P iit

ret

4

•

citado sal em fusão entr.

'"?%'';';;C•

p otencial terra

•

p rforloade do correspondente pedido-

dçou 3. .bLent.h,+ dos

P.16.

. ,.

y lnd:,b

no

aio de

Sstadoe Unidos de américaem

,oh

1 Jo CUldi de z,

',Untos apresentados

MOO N D

. 42
19

84

174.420 d e 29 de outubro de 1905

Requerente. ALCAN RESSARCI! AND UDYKLOPMONT LIi .OURD 0114111

Privilégio de Invenção "APARDLHO PARA MISTURAM 8 001.000 DM COYTA419

—31

UM DAS COM UM BORRIFO DE POVO-NAS 00TAS DE LIQUIDO'
.
73Kn0 NW 173.21.9 de - 16 de setembro
Ne

!,er eNC e:

DAVID AND DAVID INC

de

196

E.D.3

mr +1:9r to de um'enção: "FIO TEXTURADO E PROCESSO r. APARELHO PARA PRODUZIR
• OSSO

FIO

REIVINDICAM:.

fio texturado dotado de uma corfiguracão Substanclmifmento na
Itcoldal, caracterizado pelo fato de sue cada eslidetz Da hélice é dotada !
de pelo menos uma curvatura agud.
RelvIndlcase e orlOrldade do Correspondente pedido depositário
nos Sstados Unidos de Smérlca em 16 de setembro de 196n sot n f Solc.461.
fonto n e. ' , o total de 19 pontos e amase",des..
:
i?

I SIoi,

4 r, No
n,./

iborrifo de

man NAW*COME

Anareilho para !Misturar e colocar em contato Ima gás eem Oh m
Pequenas ¡pitas de líquido, numa cèlmara que tem um esPa*0

líquido na base da c;mara, e passagens de entrada e
safda cara L-1*
_
mitir a passagem de uma corrente de gas, através de
uma catara do 8,4

_. de

no

reci p iente su p erior da e;mara, caracterizado pelo fato de

quAdo através de um elevador helicoidal compreendendo um eixo rota4A4
vertical, incluindo uma formação helicoidal p eriférica, o dito olmo
e a formação helicoidal ee estendendo no esraço de líquido, na base
de calmara e. sendo ada p tados, quando em rotação, para trans p
ortar a W
Quid° do espaço liquido ou ascendentemente p ara a cimara de gás
• 0M0
jeté - lo lateralmente, na forma de borrifo para denttrc
da dita cambaNS

de es.
re q uerente reivindica a prioridade do correspondente .,ediOes
de p ositado na be p articao de p atentes dos 2stadoi Unidos d .mérica ei
30 de outubro de 1964, snb nó 407760.
Ponto o° 1 do total de 0 pontos aPresentadea.

3 ia Flg I i.

TÉRMO Ne 174.633 de ti de novemoro de 1965
Requerente: PUMEIL-PUNDIÇIO DE METAIS LONDRINA VPDA.PARANÁ
Priivilegio de inv e nçã o:AITXPEIÇOAMENTOS EM 14,QuIN .8 PARA
DESPIERARRAMI
REINVIDIOnbt.-

1- Màquina para desfibrar rami, caracterizada por
tomumeender eeeencialmente uma armação de bases, nsti4lual

1
que e N#

IWARIO OFICIAL (Seção 111)

A. uirita-l'eira 20

por

Maio de 1971

2411

medo de uma correia em V que gira em torno de ui voeliee moopOado era

tomscessore em tarno de una polia acoplada ooM o motor 404iO6is

TERYO Ne 175.164 de 24 de 000mobro te 1965

o

4

Ponto n2 1 do totel de 3'pontOs apresentados.

Requerentes CANADA MACRINERY CORPORATION LTD., - CANání
Priviligie de invenção: * Um ACIOXAMXNTO DR ENCRRNAGNY •
REIVINDICAÇOES

- Cm acionamento de engrepagen, caracterizado per coa
preender um diferencial incluindo priaelr: e ¡segunde mole, de
eognuld-

gem laterais e um alojamento rotativo, priceirt e aegunds, eixos do acionamento de sa/da estando dito primeiro alio
de acionamento • am
doe meios de èngrenagem laterais em conezia de trem de angranagem, es•
tendo dito segundo eixo de acionamento e outro de dites meleis de ami.
gronagem laterais em conexão de trem de engrenagem. ,
sendo um de ditos,
sixoe de aq,lonamento e um de ditoe mete. de enêemagem laterais
dissOaal
too para conexão com uma fontu de energia para girar acionivolmente •
mesma, meio de acionamento funcienalmente:ligado a dito
alojaments'pa•
ma efetuar uma mudança na quantidade de rotação de mesmo e por amiudei:e
guinte, uma mudança sa quantidade de rotação do dita me14 de engrena •
gim lateral em conexio de -trem de engrenagem com dita fonte de energia
para- Produzir uma mudança de velocidade naquele eixo de *ciosamente do
saidá citado, durante uma primeira parto de rotação de emeao, g eado dl
toe eisoe de acionamento de aa/da dispostos AM eicncronisme durante u•
ma segunda parte de uma rotaçaio doe meamei, eendo dite mel. de acione*
mentd operante emente durante AMA parte de UMA rotação de ditos laxe*
de acionamegte de oafda
Reivindica-se prieridade
edrreapendente pedido, dont
Eepartição de patentes doo %todos "Unido, da Aafrica de r•r
te. me -P4 de novembro de 1964, sob aos. 413.500
e 413.550..

•ltado

Peito o 0 / 4e 20 p•nte.. aprenentaloa.

tit.EMO N4 175.230 de 26 de ravembro-de 1965
Bequerente: MIM GAII0 00.-SUIÇA
trivilágío de invenção': INSTE:W.111NT° .w.rems611100 PARA MED4411
00 pis MANSAS s PORçAs

EtermnomAçOis
• 1- instrumento eletntnieo parg medição de mag oai) e 8.2
forças, associado a um dispositivo turrilatadoralgariamal!
'em que a carga 4 ser medida atua indiretamente Sabre a toz4
sào de duas cordas protendidas excitadas e1etn6nicamente IP
3
vlbrando transversalmente, sendo a -resultante mudança de ingg
quancia usqda no dispositi —D aquilatador para oillcule O
indicação da magnitude da carga medida, caracterizada pele
fato de que as duas cordas (9,10) e cada um dos doie ele
mentos de trensmisaão(12,15) para aplicação às c ordami PC4
um lado, de uma fOrça-ptotendedora e, por outro lado, ume
fOrça que depende-da carga a ser medida, sio dispostos CM
forma de estrôla, de modo que a dietribuição das xoferád4
férças entre as duas cordas <9,10) seja determinada, polo
menos aproximadamenta, pelas reepecteivas d1Lreçáts4
4
requerente reínvindica a prioridade do COrrie
te pedido depositado na repartição de patentes da
ea
em 27 de novembro de 1964, sob n 2 15.393/64
4

Pont °. n 2 1 do 1~1. de 14 pontoe anresentadon
53
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Milt GRÁNDS, 00 SUL
Primilágio de Inven-ç&o: eml1ER7RIÇ0A22,0GS EM
WrInia NT-00 PRIG01

Requerente: eáLLIR

I,
EZIal3 AOS Lir • '0

1~0s

PAI,"

CORRWARIAS ar . vt/cuuos e arreced
agIviaec4025
epe rfe1ossamentoe wo e q ui pamentos iftigor/Ticod
para corroce- •
adia oe esiculos e outros, com p reendendo o nanai conjunto de motor eldtrieet
o de compressor do sisums de reirlg e r
asão,aisados Por meio de tuia correta/
que gira 1106 respectivos mancais
dispostos noo çc or respondantes eixos do mo.,
Cor ettrio fe do coepressor, c
aracterimadoa os ditos ape rfeiçoamentos
por /
ser o mico dó motor elítrico dotado nume de
suas extremidades de uma polia •
Ligaste por uma ~veia em *
ao motor de expiosia, por intarmedio de uma polis

coloced* *Urde a fricção (ou embreagem
mutpática), *copie ou decano.
pie com 1380 4 .950 rotações por minuto, rm
spectivammriU, sendo para ls.s--0 ê /
•otem& de •ebnemee automática (ou fricção) dotado
de patim mdlttp/os, seg
lo mande, aoelxo ao motor elitrido, ,eplada ema correia om
er f

atravée de. eua r e,, peetleamente polia, g
que aciona outra poli mue opere um
;ventilador ,eitia

eU40, •folo &iode o dito motor elétrico trifíaico

4 0 compreseor ligados/

e'FIG.I
TERMO li g 175.763 de 16 de Dezembro d. 1965

Requerente; N.V.PHILIPS' GLOBILAMPENPABRIEXER - Nolanda
Privilégio da tnvençãot"APERFEIÇOAMENTO6 EM OU RELAIMfd 4
EQUIPAMENTOS PARA PRODU00 OV Mexe EJOU PARA ITQ11EY100 01
GASES"
itEl Yr( DI CAÇI5ES

a..., Aperreiçoamentos me ou relativo. a *4%16~1
~soa mira • produçie de frás's/ou per. limumfmniffl elo deees,

41409‘

2474, Quinta-feira. 20

-

MÁRIO. OFICIAL (Seção III).

raameadondo pelo aefios urs, entrada para O aaie Ou fluido [sob alta
090OreaSão,.0M oomunauação cos . um ou melemianutadores térmicos ak
. - agiria, ' ondel'o fluido sob alta Compressão é- resfriado até abaixo de
kMa temparature de inveroão asáboi 'ada com a referida preoaão, emi preendendo 'o referido diepaeitivo pelo menos um elemento no qual
o

solo sob alta pressão reofti.ide no permutador de calor é submeti.

do a tona redução de sua proseio, havendo um ou-mais reservatórios,
onde O moio aob preasão reduzida pode ser levado ao contacto tér_
mico 00* o looal a ser refrigerado ou pode ser retirado do mecanisao no matado liquido, havendo um distemo de tubulação para retirar
o fluido sob preasão reduzida, se desejado através de um ou mais doi
referidos perautadores de calor. -caracterizado pelo fato de, no
estado de funcionamento, -pelo menos _uoi doo ditos•reservatórios encOn.
trur-me a ama preasão mais baixa que aquela em que o fluido é retira do do dispositivo, enquanto que o elemento onde a pres;ião é rei
duzida -compreende pelo menos um ejetor ao qual pelo menos parte do
fluido resfriado sob al"- - pressão pode ser suprido, ficando

boca
de aucção ateso ejetor em comunicação com o reservatório de baixa
a

'Maio

ge 1971

gire,- a combinação coracterioada peite Tato que ala compreeddor ai alea,i
mente anular aoionadamente acoplado Ma dite membro de. entrada
apr.g;
imitando uma soguada ouperffole anular ia friogão diepeata para fam.
-..
ar dita primeira saPerffcie,.dito dltine ' elemento anular -sente fixada
oontra um moviaeato axial; um par de - ohaPae•dó niesaio anulares
azia'.
mente :uiveis interpostas entre dito* elemento* antilarels expreeentando/'
uma terceira e quarta ou p erfIcieede frioção faceando para fora.
cada
UMA faceando reepoctivamonte una da* dita, l
irInnird e u segunda ourem.*
'afeies de fricção; aeioe de entrada giratórios °More:entende um primeira. e segundo &iam* acionado., oada diooe ao:miado aem usa itae dà
tas chapa* de prevede e oficiante para ser contatado par um par de
aa

Dorfcle* de fricção faceando opootamente; mei** oldatjo,s etaitdrioe •
interposto, entre dita. chapae . de prosai, e Ofioientee para meratamet
te impelir dita* chapa, de pressão para dito* meio, aldetima •
Reivindica-me prioridade do c•rreependeate pedido, depositado na Repartição de patentes aorta-e:morim= em 30 de daamebrol
de 1960 sob as 422.183. •
Ponto me 1 de 14 pontes ;1pr...int:adia

praasão, enquanto que a oaida fica em comunicação com o sistema de'
tubas atravée do qual pode ser descarregado o meio com arei:são-já
reduzida
'91.,inuicat4 , prioridade do pedido correspon.
dente depoeitado na Rolando ana 19 de Dezembro de 1964 • sob o
6414856.

ae

Ponto a* 1 no total de 12 pontoe apreoentados.

TERMO Ss 175.921 de-22 de dezembro de .1965
Requerente! SIDNEY HEDLEY BINCHAY -

eE.uu.

P-Ivilégic de Invenção: " UM SISTMA'DE PREPAGem ne vEiCULa"
REIvr.:TDIcACOV

.

1 Um alote= de f'renagem uo para ePeraÇau..‘o

uma tOrma tendo trilho, de correr e guias, um carro tendo rodas monta
da, para movimento noe trilhos de correr e rodas de guia montadae pa-

ra me encaixar em um trilho guia, caracterizado por Mal* de acionar f
ditas roda, de guia em dito trilha guia sob praceio de acionamento .
melo para aumentar a preoeãe de dita, roda. guia em dito trilho guia.
' freios p
ara ditae . rodas guia, e melo de contraio mira excitar ueletli.
va ou slmultineamente dito meio de aumento de premeie e ditos freios:
.
Reivindica-os prioridade co correepondente pedido, depositado na Repartição de patenteio dos Estado* enidoe da AmérlOa
' Porte, em 10 de fe vereiro do 196%, sob ns 431.553,
Ponto ns 1 da 7 pontos apresentaloe,

FIGJ
'Miro 09 175.914 d.e aa

:5

:aniemire f'e'1965

Requoreneee:RORG-WARPER CORP0/47101
Privilégio de invençie! • &RUMOS

DR. 45111RIUMX MULTIPLÁ •

-

twv.INÉUA0M1

•
' 1 - Rua dispositiv* de fricção tendo um .1*.miate
. 84rla do entrada aptboentando ma orimairivauporftoio anular

frAw . .

aa

,1

totáid
•

ti ltáll
•

t

f

i f'êt; Efil ' de ' doktnere 'dd iéi5'
.

!,

• 4

i

•.•

t

fc

• t" . .*

!

I.---

r

;

•

Neekerentes WORLDMR9 MANUFACTURING COWJFAn

c t.

e

edmp,

Privilégio de invonçaot * . LVIMENTADOR PLNA BRINTADORDS 00WICOM
.n

.

$1211/111ES

!

1.4.V. 1 4 1.•

Ç;

t•

"9: 00,

. UQ

• ,1 •

qoPk~°',P,R. S'`:¥9

nd 1 4o oto
e. .

t

fo , p , coil tS

apresentado*.
•ri
r• 4, • :
c
•
r
1
.
conte a.A
m, •
1
Whin

y, ,
egiem~-,,w,
! 7.//", i §

RErJ/NDICAÇOE

MINIII~M

1V

,,,,"91.4.%
alinentadOr para britadareo cOnicoe o niallarom
tendo um cabCeote giratório, um cha g ai, adm caçamba montada no cuja

.~,0 efforWec~~7465//c44

h,

i
r =ffiolketa ekli. i

É

4

ti

e definindo com o cabeçotb girat6rio uma cavidade de beitagem o
meios para imprimir ao cabeçote -encilaçaem-kiratórimm a um ritme
predotorminado, caracterizado polo fato de ve oituar acima ao cabem
çoto e garalmente alinhado axialmonto cem o cabeçote e afastado Ne.
ra cima em relaçao ao meene e polo fato de Incluir um elomente genAL
mento concentrica com o eixo do cabeçote, bem como uma a 'afda aubeteà
altamente eopaçada para bei j o da entrada o radialmonto par ia fera em

fáà

relacao ao eixo do caboçoto, dito elomonto entregador da carga tendo

1S 14 is

11

una porção de fundo inclinada para baixe e para fora situada aba1110/
do envidado de entrada s terminando radialdente para fora em relede

A cireunforLela da meEtas e um moio =toé cm copando pura rodar o
diotribuidor do elinentaçiie Ce mollo que o material eirí alimoateda
II cavidade a . un rítMo completamente indepaedento do taltme ao giro
cmcilatério de cabocoto e oufiolonto para eannar o doolooamento 0010
trffugo do material para fora oubstancialMente aldm da 'salda do °Leo
verte ectro eado r de carga.
Reivindica-ao prforidade dO , correependente pedido, 45

23

OtIRMO N3 176.122 de 50 e'e deafr:,,bre de 1965

Reemerente: ENKA MA. METAIS E LIGAS

SÃO P AULO

WtviWgio de inven4o: ? Ni)170 LINGOTE

eeeitaeo na Eeparticao de patentes dos Eetadoe Unidoo da aménioa de
Neste,

em

EEIVINDIOAÇOES

11 de açanto de 1965, sob lie 470.8G5
Ponto n* 1 eo le pontoe apreeentadoe

- Wavo linsote, ?ompreendendo corpo de follza estalp
'

na vaTfrivel„, e cere-cterzado eaaencialmente cor cor dotado nas en
~dee de main do ancalze e bloq ueio e num conto Ideal de péo de
coetmraaego, de M • rieS7N a coalrorem, quando caeedoe entre ai. ema
Me COM Wffeis traSsve•Slie e vãos longitudinais para amarraçâo e a4úss guinohos que o °param a ear,flu e descarga.

6

;
Pmmto

SP

1 de 3

pontos apresentados,

•

co
g-- V-1—

—r

PeA2
1
a/

Ut 1en.405 do Pa , de janeiro de 101
Rue:monte:iO CORFORATioN

Treim0 . N0 176.046 de 28 , de dezembro de 1965
S everente: ADELINO CALEGARI = SU PAULO
Preeilégio de Invenclo: ". A FERFEIÇOAMEUTOS EM COMPRESSORES

~o do tneen0o: " UM AreNtill0 DE P5OOESSeME140 DE FRUAS

RENINDICAÇOES
IntXV nI MAAC CiEe

APERFEIÇOAMENTOS EM COMPRESSORES, em que a compressor é COSeW
tltuldo de carcaça com base e tampo su p erior, t; endo passaste aXialMente O
eiso . motor, e ' caracterizados essencialmente po r' compreendei

1 - Um aPar glko . de prooeseamento de.fruta g , compreen.
de= uca este/loura de suporte, caraceerizado ger una corrente sem
mw czstsfia 62 42Ca estrutura Para. ~imanto em um trajeto de circuA
to en um plano tortzontal, uma ' pluralidade de carros de frutas monta'
~NEM atm ~ela pura movimento ao longo .de dito trajeto de cir e

UMEI série da

plEtt,es compressores p aralelos e rotativos com '
o eixo motor, comandado-e /
elte-n,daxertt :ter uma placa excenSrl . ca fixa è tampa do compresoora Pelo/
YaLc ' Et.nea de. stes pistões sere % ar,ru p ados em bloco incorporado
ao ah° 922

,e1c,

capecote!, externos doS plstaes

engsetadoe/
um Jos;:£nsovore -2VrdadOS 11vrenente contra a i• eoe oblinua da placa ez0
serem

MaSUel, modo deídaindo okteofvo eepaeadas de recepç go de frutas edoj
effloregnmentlo oa frutas ao Aongo de dito trajeto, e meio em cada °ar-

ainde zelo dUrIllal ee'retórn0 oàletísthem

o

CD tts COSI" ! 011102 Yruia a uça4i4s. elle 0_ conduzida de ditaeoe

246 GkAinta-isira 20 2@en~girmeiw,
. ..
•

MARIO OFICIAL ( .11.690.co .111)

. fleivindicawa prioridade • sorree poodente pedido de podltada. ê
.
•
atsi Miados Unidos da América 4,121 5 de Sovereiro do. 19654 sob ns 430.664.,
• Ponto 'n e 1 do total de 9 pontoe apresentado*.

.-% : •

10¥1b reospteMe Para dita •ataçã* desdeadarga,-.prep
areldoiaM4, 4.ag-WRIV:
a de etrouite de dita oor reia;eam . fila uma dieténota
adequada te er*-4
tete da fruta- enquanto requrr um minimO de.eepeço de ohgo.
P
paleindigaya* grAoridade do o orree pondaUte pedido,
auPoNitaaa 2a Rapar..
?Mio de Ilaantas doe bitadee VA14011
da América do Norte. ma 21 de J4k
íOdpe de 1,81., sob 0426748.
—

Maio cie 1971

roa
L1

Pente O 1-de 1? pontoe apreeentsdos,

as

.22BRO Ne 176.911 de 3 de fevereiro ao J.966
Raquerentet DONLOP &IMBU CONPÁNY LINITND a a INCUTI:PRA
Privilégio de Invenção: "A PERFEIÇOAMENTOS EM Ce RELATIVOS A DISPOSITIVOS/
DE SUPORTE PARA PNBONATICOS"
REIVINcIcACCEQ

à-

de suporte pera inflação de pneumaticos nara uso/
caracterizado por compreender um primeiro
membro com uma sU perficie para engatamento com pai*. menos parte do flane*
a dispositivo para restringir o movimento arfai do membro com respeito à/
roda.
'
Ralvindica-se a prioridade do correspondente i*dido de positado uf
Ug laterra ea - 4 de feverÁiro da 1965 sob n o 5251.
Ponto a s 1 do total de 8 pontos eur000ntado,
miSou4ILIVO

:Oda coá flama removível,

DARM0 No 176.792 de 28. de janeiro de 1966
Mn:luarenta: TM& HOEING COF.PANy o E.U.A.
, Er ivilegio de Invenção: "PROCESSO DE
R

EVESTIMENTO DA ciouIrr-rLocaCaaBod0+

REIVINDICACOES

1
Processa de re vestimento de dermet - f
luorearboSo, cujo precis.
Rro se empas de uma camada de cermet e tesa poll'onli de fluo
rcarbeine abre
UM artigo, sendo cara cterizado por compreender
robe ancialmente o. estai./
5-loa de deposição sôbre dito artigo de uma camada de f ormulação de
ceirme4
Pabricado com um dé metálico e um_p6 de . cerãmica,
a depos1,4o de uma Poli
oula de fluorcarbono sabre dita camada de cermet e a
s interização da PIM .
oula de fluarcarbono.
Ponto n P 1 do total de 16 p ontos apresontades

9.5401:1.
/5"

41,, , )\
A. ,

ll, 144

)) OVWV,\,:e.A4
7f 7,00 ifi
\ \ \rt&

la

4(o.847 . de 1 de fevereira de 1966
1eq uerente: aRVIS H. IâBB CC*PANY = a.u.1
Privilégio do Invenção: "CONTROLE DE DIRKÇIO
PÁRA Oh VEICULO*
1-2.2liagge20
"
'
.1 C ontraio de direção para . um veièúlo
provido de uma armação, ea
das de suporte (lia incluem pelo menos-uma
roda dirigi/rol que define Mi coa
bro em térno do qual o veículo gira em resposta ao movimento de direç
ge /
d* roda dirtgível, um mecanismo cokoriza0i. para dirigir
a roda dirigfeell
e um circuito de contréle para regular a operação do
m ecanismo de direção
m otarizado, caracterizado pelo fato do
contraia de direção incluir unida.
des' determinadoras de arro . de direção de avanço e'de
inversão, cada una /
'delas montada parA rovimento em tArno de UP
piro de .articulação vertital/
oapaçado na frente e atrás, re s pectivamente, da linha na qual fica o centro de giro do .valculo, e meios de accip
lamento para moverem articuladameg
te as unidades determinadoras de avanço e inversão em resposta à operação
do mecanismo de direçéo m otorizado num valor . p
rnporcional à dist;ncia que
vai de oad& unidade determinadora a linha de centro de ti
ro, Pelo que as,
unidaded determinadoras de direção de avanqo e ' inversão
tém um efeito do/
detenção d.corn'oção,dop érrocorreapondente em relação ao centro dm giro e
do vedeta° e. meio,. para.cone,.tarem selet
ivamente uMa.dae.unidades deterIAL''
madoras de ,Ilreçãe.
Circuito doi ,.suurSie de acare, com 4
direq4o . dm
.
oimento de.relculo
o

201mO do 140.951 de 4 de fevereiro de 1966
Bequerente: REOIlt NATIONALB DZS USINES . RENÁULT aPNÁPIÇÁ
Privilégio de Invenção: .TETO DESLIZASTE DE VEICULO COM DISPOSITIVO DE Mea
NOBRA 3 D3 Taev.mswrob
lurvINDIncons
...um tato para /uma abertura praticada no
pam pa!, de Um velou%

dea•ÃzandO no sentido de sua linha média entre duas corrediças provistas/
abre dois lados opostos da aberturl e equipado coa orgias de travamentoi
Artiaandados por um dispositivo de comando com p
rsendendo nm punho de mano-/
6ra, caracterizado pelo fato de cada uma das corrediçai ser conatituida
Por una cantoneira com preendendo uma primeira aba, senslvelmenta vertical
lidada por sua parte superior à segunda'aba orientada para a linha média,
e teto dealizante sendo munido de denlizadores a pr
esentando uma fenda na/
anel delito& a segunda atm+ d as-cantoneiras,.pelo menos um deslizador
. de
cada lado do teto apresentando uma passagem de guia na qual d
e e:Ida Una /
ame d* travepento, disposta actua da* cantoneiras e da qual
Una utrwit
o

- • I .=
r)

;
. aZtuada •ntS weEttityadobWrih2Chiedli,,' g' lig ada ao 'dl *15'oíf't ¡V á ét
i
comanda que e' fixado ao teto, enquanto que a outra extremidade passa Por/
casa da cantoneira e comporta um eixo do travamonto
orientado pana bairO#
•1
•
•
o ;
1.
•
r
•
e a er bee o qual é engajado um bloco, de barradha au natória pliastica k si./
tuadlO ao fvol da primeira aba, enquanto que as hastes a3o. auiadas ‘ de tal

.2.2.1,

iro, ^,2~. emw~Telenieesemillinlil I I
.0/

L

ta

aa

•

e ddev

Ot

177.112 te- 11 de fectreiro de 19,..9

;Laqterantat REIN, LBREAAV D CO. LO. e ' a AM"
Asittlkáo de invençãos c vmatrosià PARA 122MDTAR A OPaRgãO 00i1W2Kill
g ist~',W157oãlht& RiSAFJILW•atthWe4i
• • tARZEFFB orkEtÉgog ketiM '
•
K.
a. marywonOs

noáo pelos doslizadoros que una tração exercida sabre as hastoa pelo dta.
poeitivo de comando, e,-1 diresilo a_21a1eWlds, aosoguaa . a apItcação doa oi

1 e , OP -,,'COAtrifted pait . eraVdeái"~16,"açAi É}OUL.SÀ'U'álóiàWii
ífgalitioe e'eaUrlam thidte, partitulormente contrIfue de indicar, eiatalr

' elra aba 420 duas cantoneiro.
blocoa Centra a reforiça pr n
Reiindiou-se a prioridade doa corroo pendontes Podid os daVOOtte.,
boa na França em 8 de abril do 1965 • 13 de outubro da 3.965 •cb a g e ldqf

da com um tambor furado dc cantrifUanção que gira eu terno do UD 02112
Coal, e coo duna gmaraa analaras, d14ostas Concentriceaento ao tant

e 311e38*

de Centriftgação o entro si ceparades par uma parode anteracallAria ala
Ponto n o 1 do total do 8 antos aprearantadoa0

altrozisa da borda superior :do tambor, cËmaraa ossls deatinadoe e abrâG
Flquido 'elenioado at;acres das aberturas do tambor e l reapoctivamonta,
Zzamterlia atildas aspaloat por st.:26 C borda superior dct viador, e
tacw%ea intoirlça interna que aneoIno o tambor de oentrUagaçUo a g

Baia

se dist:nola e se alaraa aonaczwente ta direçãe 'da borda superiCr Co
; Doe e em aproalaa, com a aua entrosiCào ali aberto tsotunto Oc uma caiu_
ta IMO:alça entorna, fixado na barde capariar do tambor e alaagande.a4
Ocalosmes to Poru. baino, carc2ter0a pelo fato -Co que, av lado intarjOf
da eamlea intairiça Geavas ao acha aa'evlato um anal de retenção olo

ef e moimOplelado abaata ea ecaian lottoisiça intor=a.'
aàvlotlea..w, o
andada do correspondaraa p5tu dopoaftc,2 :já
em 27 de março Co 1965 cob n o E 55.600 /II/Ett.
Xento no 1 do total da 7 pontoe aprocentadoa.

mt~.

ItRku N* 177.070 de 11 do feverclro do

1M

ÉRCIO . J0834 MIA NINA - CIO PAULO

Rcqueranto:
Palvileaio de Invencão h nôvo TIPO DE FIVELA PARA CIRZO DE 82003~.0,
REIVIFDIPAÇQM

1 - "NOVO TIPO DE FIVELA PARA CINIO;DE 52GURANÇA", oaracterlZi
ac por duas Pças entre si articulados atreva de eixo localizado st(
cavidades de projeçãos doa bOrdos, una das, peças oenatituiaido-se em 4
tampa que se fecha em cima da respectiva baae e esta poasui ampla Ced
dado Interna, ladeada por auatro paredes, e a parede lateval opoata
á região' de articulação á mais delgada e ostti ladeada por deis blosed
' as fórma de cantos abaulados 202 02 4picea salientes; e g ta parede dea
ceda está separada da parede do fundo, haVendo entre ambas um VãO Itas
l eaa jelged.a há fr i se em .0
vre,e na aresta inferior externa desta pp.a
reia-caná; num dos trechos do oiro de articulação de ambas as peçaso
bá mola, sendo que usa desuas Pontas atua; contra a parede Interna de.
-tampa e a outra ponta se encaixa e atua em pequena cav irlado de Igh
dos bordos da beca.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresantados.
41-

Rg.
ttWO 10 177.113 4m 11 de fevereiro de 196é.
Elawaarebtee P.OREWBBRE ZOICEZT hErIErsisaumnbor varra. Meitt~leia

4,

.

. Bramas . ALIMPE&
Fri¥1,4glo de Invanqão: aPROCBSSO E DISzOBITIVO PANA O ZiSTMECUHNTD

rio./

rosnmes Embico E ?aiapaina maruaa D11.1
7A8 DE FILTRO-PZNBA FORMADAS 14.COBAM8 DE
~TO E DB DISPENSO*
pEsrinickcIles
1 . Paocesao.para o deanamdecisento posterior ~Laico de ta
de flattcFanas, de ~entoe de pimento •

de disperaíd,

caracterizado

o fato de ~mar.° e Mies doe ~ante rija, Com ~2440 de Uma

é

~menta ~coador% ee •atatib de liquida) pastoso e dê deslocar-as a
1108ma, sob zeaszadura continua, e8tre, nas clamada dà filtração, formada

AMIE

45yonmato, tendo dee •epidourd 0. collica de Zoe5 ate eorca
•

1 C

de
• amrzef-ss cada alenentO de WapeaTicia circo ,,a 8 ati•"orca
. I
fátua por ~te e de filtrar.pm aohpressão pnonmati ,ca; em zeguida, de /
OMEMElm . am e movimento amassador, deslocador • removedor a um quinto atói
vidréstme da vslooidado inicial, e ..nontinnar-sm av tiltrar atol não mais / Mmoomm 'doido da massa .toonadirija,., a pelo tat !tu; 'que,: sntão,Ásta'ss...
qmaincia de passos 4 repetida tanta. vessuiaté hão nifisair lIqUido da /
aciaa, afamo diretamente depota (Lota ter .140: transformada novament, *m/'
estado di liquido pastoso'. Reivindica-se a priáridad, do correspondente pedido de positada 24
ESOmmaie me 12 de fevereiro de 1965 sob nd 1, 45 ..211 TVaAs.
Ponta al 1 do- total de 4 pontos apreamntados.

TEitt, lo a. ir1.169 de 15 de fevereiro

Requerente: -COMPANRIA PREDIAL DB . TAUBATÉ

5

de 1966
SIO PAULO

,Privilégio de Invenc5o: "N3VA PORTA"
RE:VINO./CAÇOU

a

Nova porta, do tino s a nduíche, isto á, formad a
' por folhat.dmi

laMjnados de madeira ou similar, entre es quais e

intercalado um miolo, A
caracterizado p elo fato de o "recheiJ . ser formado por láseinae do madeiro
crtizadas, dispostas elu:d1:, caLtemente e encaixadas entre 51 através

dó r4

cortes transversais, 'ine atingem aproximadamente ou
das mesmas.
P c' nf o ri g

1

do totarde 2

• pontos 'ijiircsentsdos.

• ORNO tis 177.173 do 13 de fevereiro de 1966 .
IT[L14.
Requarentsí MICRILANCSLO TROMBUTA
.Privilfoo de Invenção: "'PROCESSO DTSPOSITITO DR CONTROLS REMOTO!
RSITINDLCALIDS.9

1 . Processo para efetuar o comtrOle remoto os dispositivo, Pe.+,
chamada direta distincin dó um comanclaaal li par‘láo te/et:mico roc,0_/
t.OT ligado a una comvencional linha tolerante& • provido de dispositivO /
>asa IniCiar a operaçio dos diswositivois . de contraló acetados wobetsncial
monte pela extremidad. do aparélho receptor, o processo sendo earacterlik
do por consistir da utiliracio das ondas tiétricas enviada. atravis do m.
na linha ou canal telot6nico para tocar a campainha do telefona chamado
Vim referida extremidade recepte?, ttmbén Cara íkgar o ...circuito do referi,
do doar:tido tolafOraco chamado ik posicSo receptora de Mig a de 504 auditt.
ve, apSe o qms, convencionais correntas geradoras da som ou de ondas soa.
ra 's elão . ivansultidas 4o telefone'cbanador para o telefone chamado, til.. ;
calando a Operaçao dos disposittc ...c erntrolávele distZncia atravlis E. 4..
p2opriadamlute sintonizados dispositivoa e-amplificadoras eletramicoa
Tolda.
•
Raivindica -se a prioridade dos correspondentes podido' depogita.,,f
irr de 965 e 2: de setembro 411 .24/3.5
+#9W.
doe na Itália em 15 de ' f
eee R276/65 e 171/121, reapectivamenta.
Ponto a . 1 do total de 26 pontoe apreeóntados.

17- da - fevereiro . de 1966
Requerente: MATERIA1$ CERÂMICOS CEL2M . LTDA-= SAO. PAULO
TERmo a= 177.21111 de

Privilégio de. Invenção: . NOVO BLOCO. PARA CON37ROÇUES"
•REIVINDI£AnES

.• NOVO
BLOCO
PANA CONST'nUÇOES, constiturdo'de corpo em frrma
•
.
•
dispoeição varláveis,.e caracterizado essencialmente pelo fato deste corpo
ser
extremJdades - laterais de duas:projeções tubulares vz1-/
, dotado• em suas
. untes no plano vertical ou vazantes sejundo um plano ideal de alinhamen_

a finalmente pelo ,fato das . referidas projeções serem posicionadas 0 /
814tr1cas de um para outro tloco, de maneira s. co'porem, quando

Quinta-feiro. 20

CHÁR(O

OFICIAV .

Ponto ne 1 crm tptkal de.? rp4ritoll apreeentadotr,

, ,

,7

:

;

•

_JecemecOMP

. efte si~se de men erstopr49oo pose *o ~odor aapaffig3ateda fiNsOli

ume.g Ôbr e ae OpktaNal,, ettna./e vtr,b1,0144 -eont6rÁob.

II
tj,'

2479

Maiô efe 1971

(,ão 111)

iseastÁ
•

.•
Mdm'011egsvs

aoSniiabe

le641 ° l'oo.t:oià1d13
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•
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•

149 177.499 643 2 de março de 1,966
Requerente: R.V. PWILIPS 3 CLOEILARPENPABRIEKEN= v.910/Á/MA

NToto

f21v 1 16/91 0 de Inven ção: "APERFEIÇOAMENTOS EM E RELATIVOS A ARRANJOS DR i
CIRCUITO PARA INVERTER UMA VOLTA0111 VARIIVEW
REJVINOICAÇDE$

Um arranjo de circuito para converter uma voltagem varlával
numa voltagem de pulsação que possa ser modulada ato frequeneta e, aonfor.
-

me d caso, em duração de pulso, caracterizado pelo fato de que o arranj.Ol
ccmpreende a combinação em serie de um resistor e de um c apacitort
nação esta à qual aplicada a voltagem a ser convertida, enquanto lu?,
Ocso o oapacltor e8t 6: ligada em paralelo a combinação de serie de um ele-/
mento de interrupção e•de um outro resiitor, a voltagem de sarda sendo dg
rivada do resistor por Ultimo mencionada.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
engiaterra em 2 de março de 1965 sob n e 88/49/65 e completo em 22 de noves
bro : de 1965.
Ponto n e 1 do total 4 5 pontos apresentados,„,

'

Ir)

e
14521:10 Ne 1 1223.553 de 11 de abrIl de 1966
Wedueronte: EDSON ROCHA rv 3X0 PA331.13
Fr ivll és lo de Invencão: "TRANSISTOR ELETROIKAGNEfICT
REIVJNDICACian

1 - Transistor eletromagnético, dareatertLade p`ei ffibp:Vna22/36,1 bene.1
Oft,Imente um ou mais platinados, encerrados no interior de mo bulbo ou aza,
p4le de alto vácuo, e constitufdos, cada q ual, por um elemento fixo, do miik
teria/ no oagnético, e co2tro m'ável, tome' do par m'ola lcxx.9 22ars deeldamone
..1va calibrada para diferentes frequOrtoiaa, bom como te-Ála inoorPar000 ao
pequeno laatro do ferro doce, ditos platinados recebendo i m pu10023 00 ela 1'
ou . mals ' Aletro-imão, que podem estar encerrados no inter los' no 2toomo
bo, ou então sendo instalados externa e p rOxlmamente ao mel,aige,
Fura* n é 1 do total de 2 /santos apresentados

5

TIG.1
s. Uu.109 dO

25 de março de 1966

Requorento: 2121EDBERG etANUFACTURING COMPANY =
Privilágio de Invenção: "RSTRUTURA DE PORCA MI AJC1sTACAm PIM ANEL liff ATEI.
EN

BRITADCRES ROTATIVOSV

RE1TINDICAÇOES

2 - CatrUtura do porca do ajustagem para anel de atrito eis britads
fos rotativos, cm que a capa 1, provida do uma supertfcle receptora de proa
oito do tapo geralmeMe cónica, estendida para cima a para tora, carecter4
rade polo fato da quo a porca de ajustagem é provida do uma ouperficio /123
dist.:112u.ição de pressão geralmente cinkica estendida para alma o de fado 1
Tirada vara beiro, um anal do atrito adaptado para ser colocado entre 2bui
las, modo o roforino anal Utra sUportfele cónica inferior de forma *pra. 1ortaea pare co acomo)or suporftcle superior de capa e UMS1 oupeniffete

MIMO ll 178.896 do 22 do abril de 190
kowerenSes NONDISKA KAUCNYILT ARTIEBOLAGET - s7aUft_
Pris,cril4glo do Invongno 4 DIAPO8IVIVO PARADZSIDRAW. ROBSIVIC2 D2 NAT51,
AS MOO, âtinCIAINEWA BOB1WAS DE.,2APELP
P.PaUNDICAÇOAQ

â - , Dampooltivo poso deoldrator bobfnas do oeUYSol Uffido copa

461Wente bobines do papel, num fendo de prensa eNse dcân solevo uai
ou emboo tete° roloo fluindo olroundedoo por um U1100 de OSon00 O UAI

belidas& substancialmonto no -oomprimiool porosa, por eoomplo, voo p$o
neít'a de ume resine sintoStlee, oarectortnodo . pelo foto de quo.o.bbta.; ( •

peroaa anbstancialmente nao-comprIsdcel ossonta ,etimteic4cc22,0 no rts141
9455; 011114000 4 sendo por estopim a plicada p or melo de no psenena0 do at
~moodeemeollalemotk.
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Privilegio d gl Invenceio:. "U '1 . MAT.JIVA ÇONTÁBIL COMPREENDENDO UM TOTALIakral;
, t • : ,,
DE suniuçao A UMA PL13RALTD,0 DE. TSCUS DE 'TRAI •
SAÇÁ,0":;-
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LU's ' in'Áqu'ins icontabiliCirpreencendo • em-taializador de subtraças
• uma plUralidade de teclas de , transaçio, caracterizada par primeiro a se
'gundo membros de contrLe associados. Com uma primeira serie de,
sendo dito primeiro membro de contrOl* Capaz de sáhotar aa-Priísiraa
elas, de dita seriei para Tealizar-uma O'peri4O -da- subtraçgot,sende dito se'
gundo membro de coatrálecapat-d.-adastarditas,primeinas teclas:pare rea
IKO.I.
1nXON
$.•••••;e,

• ../.1/.40.(Kwej5110114)

lizar uma.operaçio de subtraçko e . ditas . segundas teclas para.realizer.gme

"Wt

operaçao cl. adiçio, e_ue conjunto de contrOlecapazde levar um melpro:se
lecionado entre an-de ditos :primeiro_e . segundo membros de controle i
ciaçío operante com dita primeira série de teclas do transação,scompreen..
dando dito conjunto um. terceiro membro de contróle associado com uma
gond*. s4rie de .ditaS teclas de transação._

,

Reivindlea-,se,a prioridade do correspondente pedido deoositado,M

;

nos Estados Unidos da . lig er .laa,em 6 de. julho de 1965 . sob n g 469t459..

112110 li s 179.112de - 28 'de Abril de l9 6t
a.q.rontei STAUFER_OHEMIOAL COMPANY-ESTAI: In UliIDOS AMERI,CA
dn'ilwilégio de Invenção: "PURIPICAÇãO DE ENXOFRE FORMADO NOS
OROMSOS DE £10RAOX0°.

,. Ponto n g 1 , do total 4.6 . pontos aPresentadgs.
C1G.
Si
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1-Purificaçao de enxofre formao nos
. processos de oloraçao, -onde o emxêfre, contaminado com impa.
- retas como cloretos de enxOfre

sc5

halogeneto's de ferro é -pu,

riflando por um processo caracterizado por PU. em Contacto .dito
terBfre contaminado ' com 'UM- meio aquoso Mantido - sob preeãO moi-

.

o

O

)

t$ da etmosOrica, nute temperatura acLe. do . pv,nto de .fusão

tiktil0 Na' 179.500 de 16 de Inalo de 1966

de dito enx3fre contaminado, durante un. tempo suficiente pari

Requerente: J'IRO-ASÁNIÚ • JAPÃO

dteeolver ditas impmrszas SM dito mei6 eqUóso e separar, após
-.
• •nicOfre purificado do meio aquoso

PrivilÁgio-d: Invenção:. 144GTOR Á JATO DE ÁGUA ACIONADO NILO issermo ne

Reivindica-82 ,a prioridade do correspow,
d4lIte pedido d&pbsi todo nos Saltados Dnidoev da América em
àk Meio de , 1965 cila o'i 458.701. .
Ponto n e 'l no ' total de 6 'Pontos (-.:resenta

tês.

VITAÇÁOg
ilXIVINDICACDES
. - motor a jato de água &clorado pelo ' af alto de cavitação, cara&

tarilekdo pelo fato de compreender: um membro Oco tubular apresentando uma
abertura de entrada de liquido e uma abertura de jato, respectivaXenti,
Crente • atrai do mesmo, e receado can uma secçÁo tubular redutora de • /

premeio de arca transversal seccional decrescente; um tubo formador de ca
vitagao afixado, ao mormo; um alatoa& de igniçio provido na referida gen

AG.1

Oiço tubular formadora de cavitação.
fbairludica-ae a prioridade do correspondente pedido depositado ni
Japio sob ref. 1966 (Showa 41) n R 17.622, em 211 de março de 1966.
Ponto . n g 1 do total de 22 pontes apresentados.
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