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líquidos aquosos contaminados de
Courtaulds Limited. - Deferido com
exclusão do ponto característico Miróvo 6.

Modelos industriais deferidos
eridos
-Club dos Caiçaras (impugnante da N 9 141.151 - Nôvo processo de
marca Caiçaras termo 554.692) . H moldagem de Charles Willian SwinN Y 165.387 - Nôvo sinaleiro de
han 15 de junho de 1971
Indefiro a impugnação.
ky.
tráfego de José Guimarães Moraes.
N 9 142.076 - Processo de prepara- - Deferido com a exclusão do 39
Diversos
Pedidos de preferência
ção de bromitos alcalinos e alcalinos ponto característico.
terrosos de Société D'Etudes ChimiN 9 171.466 - Original configuração
Biagro Velsicol Produtos Para a Artola Materiais Sanitários Ltda. quer Pour ',Industrie et L'AgriculAgricultura Ltda. (no pedido de can- lno pedido de preferência da pat. PI ture.
introduzida em carrinhos para supercelamento da marca zEX registro raermo 222.299) . - Indefiro o pedido. N 9 142.232 - Processo para a fa- mercados • e similares de Nordia Orn 9 398.145). - Cancele-se o regisStapelbroek & Cia. Ltda. (no pe- 1 bricação de pecas vítreas porosas de tega Orientação Técnica e Equipa-Co.
mentos Comerciais S. A. - Deferido
dido de preferência da pat. PI têr-1 Wasag-Chemie Aktiengesellschaft.
com a exclusão do ponto 2.
Syndôro Carneiro de Souza (no pe- , mo 225.088) . - Indefiro o pedido.
N9 142.731 -- Aperfeiçoamento nc
dido de caducidade de marca O JorFábrica de Jersey Hip-Top S. Á p roces.so de preparação de polímeros
Privilégio de invenção indef eridos
nal das Construções registro número (no pedido de preferência da Yr, -a t' copolimeros à base de cltreto de
311.633). - Indefiro o pedido.
Stica-Stica têm() 774.949) . - Vinda e Vinil-Carbazol de Compagnie
N 9 148.087 Processo de polimede Saint-Gobain.
Fundição de Metais Ibermetal Li- defiro o pedido.
rizaçad de olerinas sie Soivay & Cie.
N9 142.833 -- Processo de preparar - indererido, face o parecer' em
mitada (no pedido de caducidade da
;
um
fosfito
terciário
e
processo
de
eslis.
27 e 28, 33 o mesmo constatam
marca Ibermetal registro 342.710) .
, tabillzar um polímero contendo ha- ausência de matéria reivindicave,.
- Declaro a caducidade do Registro
SECRETARIA DE PATENITES logênio deCarlisle Chernical Works • N e 165.407 - Processo quimico
n'? 342.710.
para a produção de óx i do de etilen0
Inc..
Laboratórios Farmacêuticos Espasil
Halcon .m.einatranal Inc. - inExpediente de 15 de junho
N9 142.985 - Processo para tingi.:
S. A. (impugnante da marca Apasil
de 1971
mento e estampagem com corantes ferido, dada anterioridade citado
termo 614.603) . - Indefiro o pedido
reativos de Ciba Société Anonyme. • - r o laudo técnico.
de impugnação.
Notificação
N 9 179.976 - Processo para a proN? 143.829 - A p erfeiçoamentos em
clu;•aci de pol.meros eiastomerictade
Cia. Indusrial de Plásticos Cipla
sistemas
elétricos
e
composição
de
Ficam notificados os interessados natéria apropriada como uma cober- dienos conjugados da The Firestone
(no pedido de caducidade da marca
abaixo relacionados para efe- tura resistente à abrasão para um 'Tire & Rubber Company - indefeCipra registro 241.231). - Declaro a
rido dado o laudo técnico, onde é
tuarem, dentro de sessenta (60) aparelho
caducidade do registro n 9 241.231,
de produção de óleo de Te- reconhecida a ausencia de priviledias, o recolhimento, no Banco xaco Developmente
Corporation.
Fello de Belo Horizonte S. A. (no
giabi
/idade.
do Brasil S. A., da retribuição
pedido de juntada da petição núfinal devida e da relaliva à
Deferido com exclusão do ponte
Cumpra
as exigén sl as técnicas
mero 0118-66 ao processo de têrmo
primeira, anuidade, cujo com- ( iaracteristico 14.
N
9
n9 491.267 marca Ferrobel,
121.726
-- Eastinan Kodak Come
N 9 144.972 - Uni processo para
provante devera ser apresentase-lhe prosseguimento) 1) Em face
da ao INPI, dentro do mesmo p olimerização de epox)dos com cata- pe.ny.
N 9 148.537 - Universal Or. Praprazo, a fim de permitir a ex- lizadores de alumínio alquil-amina dileta
do parecer contrário da Procuradoria
. Company.
e das demais informações constantes
pedição da competente carta nos quais o grupo epoxi é uma oxiN 9 163.049 - Allied Chemical Corpatente:
do processo, nada há que deferir. 2)
rena de Hércules Powder Company. poration.
Observo, ainda, que o presente proN 9 145.472 - Processo de prolu14 9 163.531 - Universal 011 Pracesso foi arquivado em 12 de junho
Privilégios de invencelo
rir corantes monoazóicos insoltíVeis (In:as Company
de 1963 (D. O. de 27 de junho de
deferidos
N 9 152.081 - J. O. Nebias Junior
em água de Ciba Société Anonyme.
1963) e, sem que tivesse sido desarN 9 145.491 - Processo para alquiN
9 154.166 - Sperry Rant! Corquivado, prosseguiu com exigência N 9 136.805 - Processo para a fa- la
ç
ao de um composto contendo
pelo.,
mantida até 17 de outubro de 1966, bricação de dihidroxi-diaminoantra- menos
um substituinte hidroxi de poration.
N9 157.470 - Bora. Warner Corquando foi novamente arquivado (D. quinona halogenadas des Ciba Socie- Universal OHProducts Company
poration.
0. de 3 de novembro de 1966).
ta Anonyme. - Deferido com excluN 9 172.696 - Moacyr Ferpancles
são do ponto característico núme- N 9 147.601 - Composição de pig- Nazareth.
Kiekhaefer Corp. (impugnante da ro
12
.
mento
e
processo
para
fabrica-la
de
N9 184.861 - Jean Pierre Barroca
marca Thundervolt têrmo 684.529).
Imperial Chemical Industries LimiN9 186.451 - Jair Amaral.
- Indefiro a impugnação.
IV 137.061 - Aperfeiçoamento em tad.
para a produção de ácido N 9 148.321 - Processo para pra-.
N 9 188.319 - The Dunlo ComWenefredo d'Avila Mello (titular da processo
adi p íco de Halcon Internati ,-.1
a
c. parar novos corantes reativos de Eta• pany Limited.
marca Jornal JR do Rádio registro N 9 137.909 - Prfocesso para
pro
N9 188.711 - Westinghouse Air
blissementes Kublmann.
n 9 397.163). - 1 - A taxa não foi du ão de ácido d'
t'• d
Brake Company.
paga no prazo improrrogável de 90 um substituto contendo ciclo hexoN9
148.381
Processo
de
fabl;.cação de com plexos de cobalto =tos N9 167.956 - Mannesmann Aktidias (t 1 9 do art. 140 do Decreto-lei,
eegesel'schaft.
n' 254.. de 28 de fevereiro de 1967) .1 mona de Halcon International Inc. de Sandoz Patents Ltd.
2 - Cancele-se o registro. 3) - Ar-1 N9 140.196 - Composição em for- N 9 148.458 - Processo para a pre- N 9 175.228 - Robert Bosch GMBH
N 9 177.220 - José Neves de Miquive-se4
ma de uma película termo-plástica uaração de ceto-eteres de Shell In- mada
Zuzart.
mista
orientada,
bi-axialmente,
subs_
ternationale
Research
Maatschappij
Cristais Prado S. A. (no pedido de
N9 183.888 -- Prikington Brotriers
rancialmente
transparente
e
processo
NV•
Urnited,
reconsideração do despacho que inN9 164 893
feriu a pai. MI, téinio -.I % 190.717) . para preparar a aludida composicão N , 148.936 - Membrana de
Hector Uberttni.
de
Union
Carbide
Corporation
,
___
teça°
a
mucosa
bucal
e
de
vee.,..±;:ão
- Não conheço do pedido de reconDeferido,
sendo
dispensável
a
publida
válvula
de
sueca()
bucal
cm
?
mExigência.:
sideração arquivando-se o processo. n
eação de novos pontos característi- bailios nrotéticos -de Ivo Mendes Mo- '
1-:" l írica de Parafusos Águia S. A. cos, yen) e Mário Calleri. - Deferido colo
N Y 183.322 - Galeria Silvestre Cotia pedida de caducidade da marca
No 140.275 - Processo para a fa- --- 1 "i do ponto característico 2.
mércio e Indústria de Material EléAgua( registro 305.134) • - Declaro, bricação de novos corantes de Ciba NV 179.743 - Processo e aparelha-, trico Ltda. - Notificar o Sr. Proa caducidade do R-. n 9 305.134.
Société Anonyme.
gelll para a recuperação de água de curador para apresentar Ifistruniént0
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publicas, destinado a • publicação,
receb:do na Seção de C0772 n L7, -ações até as 17 hbras
O
'', :781to do p•;.b:co pela
de
sPrá de 12 d , 18 horas.

clurque ou

EX PE ED I E • N .1""

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIRETOR-WIRoe.

2; Os c,. igintlis pura pUViCaçtal,
d., J.dkatente autenúcados deverão
r dafilografadoe diretamente, em
esp,:.,.ço dois, em ,capel acetinado
cpt apergaininhado medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial quando contiverem tabelas.
Serão admitidaN cópias em tinta
prêta e indelével a critério do
D 1 iV.
3) As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nós casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas por escrito, à Seção de licelaçáo até o quinto dia útil subseqil .,, nte à publicação.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

• 6) No caso de porte aereo para
localidade não servida por êsse
p
CHEFE DA osçacá De , tquoAçAo
meio de transporte, a Delegacia
da Empresa Brasileira de
J, B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES Regional
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a co,npletar o encaminhamento ao destinatário por
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
sÉçÃo
acréscimo no preço.
•

campa oo s reviço Do, PUULICAÇõES

••010 d• pubileldado do expediente. do Oapartarna.nto
Nacional da Proprladada InductrIal de Mfnistirlo
da Indimtrla
do Comirclo

•

!fluirmo

nos

oticinaa co Deputou ente cie Imprença Naciohal

BR ASILI A
..11~.....1.11n•n••n

7) A Delegacia Regional da
Empresa Brasileira de Correios o
.Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifa.
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos do assmatura poderão ser semestral ou amora e se
iniciarão sempre no primeiro &a
n útil do mês subseqüente. O podido
30,00 Semestre
Cr$ 24,0u de porte aéreo poderet ser mensal,
NO.
semestral ou anual- O prazo dal)
Cr$ 60,00 Ano •_• kg_f_••n • •• • • • • • • Cr$
45," assinaturas para o Exterior é sãExterior
mente anual e não haverd transporte por via aérea.
IL:1•/ •s_tx• kat_s_k* Cr$ 65,00 Ano

R.M.:TM:WS s PARTICULARES

4i eis assinaturas serão tomadas no D 1 N O transporte por Semestre
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Em- Ano
•
présa Brasileira de Correios e Telé J rafos em Brasília Esta poderá
Exterior
•

11_6 11. kl Cr$

FUNCIONÁRIOS

"...kik

se encarregar também de encami- Ano
nhar o pedido de assinatura ao
•Ø1ftLÍ% Cr$
500
D 1.IV Neste caso, o assinante dirigirá ao DIN o pedido de assiPORTE AEREO
natura e o pagamento do valor
Mensal
..
Cr$
correspondente, na forma do item
17.001 Semestrat Cr$ 102,00 I Anual
Cr$ 204,00
seguinte.
NVAIERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na ultima pagina de cada
.5) A remessa ae valóres para
exemplar
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto d sua
- O
do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
aplicação, será feita somente por se do preço
mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano. ae de anos anteriores.
....•••n••n•

vale postal, em favo;

do Tesoureiro do Departamento de
Inzprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favos
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasilia.

9) A renovação devera ser solicitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serio
suspensos independentemente de
aviso-prévio
10) Para receberem os suplementos às edições dos Órgãos oficiais, os assinantes deverão solfeitd-los no ato da assinatura.

de mandato com poderes para o reN 9 194.891 - Textron inc
N 9 214.706 - Minais Tool Works
N 9 210.491 - Pneumatiques oaoutquerido a fls. 22.
N9 195.151 - Cliffor-1 , C. Merril 1 Inc.
chouc Manufacturing et Plastiquea
e
Cari
e
Stromberck
. Eletromecánlca Dyna S. A. klccer
Colombes.
N 9 214.748 - F. Hoffmonn-La RoN 9 195.282 - Libbey Owens Ford
Opoente do termo de patente númeche
&
Cie.
Societé
Azionyme.
Glass
Ccunpany.
N
O
ro 148.085. - Sugiro a firma Eletro- Pneumatiques. CaoutN9 196.439 - Fisons Pest Control i N O 214.958 - Eli Lil l y and Com- chouc210.492
Manufacturing et Plastiqueb
mecânica S. A. qua apresente cópany.
Limited.
Kleber Colombes.
pias dos desenhos citados. N° 214.959 - Eli Lilly and ComN 9 210.553 - CPC International
N 9 196.640 - Pirelli Societa .,er pany.
Diverso
AAoni
N O 215.010 - Eli Lilly and Com- Inc.
NO 210.557 - F. Hoffmann-La RaN 9 196.661 - Japan Exlan Com- , pany.
che & Cie. Societé Anonyme
N. 186.810 - The Singer Com- pany Lirnited.
N9
215.021
Eli
Lilly
and
ComNO 210.558 - Verron Davis Roosa.
P5147 - Reconsidero o despacho coráN 9 196.889 - Fisons Pest Contrai pany.
210.609 - Engelhard Minerais
cessivo publicado no dia 7-6-71.
Limited.
N 9 215.024 - Eli Lilly and Com- &NO
Chemicals Corporation.
N 9 197.526 - Societe Anonyme pany.
Desarquivem-se
210.679 - The Murphy ChemiAndre Citrone.
N 9 215.067 - General Motora Cor- calNO
Company Limited.
N9 165.571 - Luiz Antônio CerIV 198.096 - The Gillette Com- , poration.
veira de Mello Ribsirc, Pinto.
pany.
N o 215.070 - Eli Lilly and ComN O 210.892 - The Gillette Com• N9 185.761 - Marcos Gastfto
N 9 198.880 - Pirelli Sometil, Per pany.
pany.
Senossier.
Azioni.
' NO 200.786 - L Co. T. Societé
N O 210.898 - Congoleum IndusN 9 188.886 - Uniroyal Inc.
N 9 210.929 - CPC International A. Res ponsabilite Linuted.
tries Inc.
N ç' 189.171 - Karlhase GMBH.
Inc.
N 9 201.345 - Burroughs CorpoNO. 210.899 - Unitin Carbide Cor.
pora on.
N 9 192.110 - Pirreill Societá per
N 9 210.936 - Union Carbide Cor- r
N o 219.900 - L. Givaudan & Cie.
N9 201.385 - Arthur. Fischer.
Azioni.
poration.
Societé Anonyrne.
N9 201.609 - Arthur Fischer.
N 9 192.120 - Libbey Owens Fora
N9 210.937 - Pneumatiques CaouN9 215:022 - Eli Lilly . and ComNo 201.610 - Artur Fischer.
Giass Company.
tchouc Manufacture et Plastiques
N 9 201.637 - Toyo Engineering pany.
N 9 192.161 - Hasegawa Gear Kleber Colombes.
Corporation.
N
9 215.071 - Eli Lilly and ComWcrks Ltd.
N o 210.969 - Institut de RecherNO 203.731 - The Wheelabrator pany.
N 9 192.194 - Libbey Owens Ford ches Chimiques
et Biologiques Appli- Corporation.
No 215.079 - EliLilly and ComGiass Company.
22ees - 1RCEBA.
pany.
NO 203.831 - Artur Fischer. •
N9 192.274 - Libbey Owen.s Ford
N 9 215.089 - F. Hoffmann-La RoN9 210.971 - Mission ManufactuGlass Company.
N9 203.889 - Artur Fischer.
che te Cie. Societé Anonyme,
N9 192.544 - James Maakie & Sons ring Company.
NO
204.202
Artur
Fischer.
N9 210.972 - Missiona ManufactuLimited.
N 9. 204.998 - Setsuro Fujii.
N O 215.090 - F. Hoffinann-La R0N 9 192.725 - Qarker Kalon Cor- ring Company. N O 205.826 - Artur Fischer.
olie & Cie. Societé Anonyme
N9 210.983 - The Murphy Chemiporation.
N . 206.632 - Paul August
N oo 215.091 - P. Hoffmann-La RaN 9 192.761 - Buektnan Labrzato- cal Company Liniited.
N9 208.438 - F. Hoffmann-La Ro- che & Cie. Societe Anonyme.
N 9 -212.613 - Illinois Tool Works.
ries
che & Cie. Societé Anonyme.
No 215.092 - F. Hoffmann-La *RoN 9 193.048 - Beecham Group LIN 9 213.915 - The Uclylite CorpoNo 208.439 - Societé des Foges che & Cie. Societé Anonyme
Mited.
ration,
et
Ateliers
du
Creusot
N9 215.093 - F. Floffmann-La RoN9 193.050 - Allen &
lianburys
N9 214.167 - Baxter Laboratories
N9 208.488
W. P. Grace & Co. che 81 Cie. • Societé Anonyme.
Inc.
N9
215.094 - F. Flotfmann-La Rotr9 310.20
No 208.518 - Eli Lily and Com- che &
Ç--bot Corporation.
N 9 214.172
Ci S té
Federa, Mogul Cor- pany.
N9 193.900 erner.
poration.
N o 215.095 - F. Floftmann-La RoN°
210.323
Huck
Manufacturing
o
he & Cie. Societé Anonyme.
• N9 1. - 97 - Japan Exlan Crom- 1,3 N 9 214.197 - Eli Lilly and Com-, Company.
any.
pan
d
N° 215.181 - Ch , s Pfizer & Co.
N°
210.460National
Lead
Com/4g 1 4. 9 - Owens Jannson- N 9 214.452 TIC.
The Gi/lette Com- pany.
13kÇazil Jade Co;poratkon.
N
O 215.184 - A. H. Robins
• pany.
N O 210.490 - Prá una tiques Cacut24 9
.930 - Libbay Owens Ford
N9 214.597 ;Phhips PeIrQleum- chonc
Incorporated..
Manufacturing
et
Plastiques
Giass oriinasw.
No 215.185 - A. H. Robins ComçVompany.
Kleber Colombea
p any Incorporatecl.

a

23

Diversos
iNIQ 215.239 - Prizet Corporation.
No 215.240 - Chas Pfizer
Co.
Inc.
- N9 215.247 - Citas Prizer & 'Co.
N9 215.762 - Union Carbide CorInc.
pt:e_ation.
N9 215.764 - W R. Grace á: Co
N9 215.963 - E. R. Souibb ta Sons
Inc.
al-9 215.969 - Trio Bendix Corporation.
N 9 215.970 - Pecsieo Inc.
N9 220.315 - Herman.n Kronseder
N 9 220.522 - Slence - Unica! et
Cie. Societé Française de Recherche
Medicale.
N9 220.523 - The Bendix Corporation.
N9 220.986 - Borg Warnei Limited.
N9 221.099 -:- The National Cash
Registei Compa ny.
N9 221.247 -- Hente,r Corliss Fiacher e Herbert Corliss Fischer J.
N9 221.277 - Cate:pillar Tractor
Co.
N 9 221.278 - Union - Carbide Corpora tion.
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Gallina Branca S. A. - no pedido I alt, de nome de Artefatos de Metall - 190.815 -.
192.837 - 192.839
de anotação de transferência junto Deca S. A. para Deca S. A Ind
ao registo 299.078. ,-- A transfe- Com. 2) declare o n 9 de inscriçã C 197.150 - 197.151 -- 197,152 O 197.720 - 20e.297 - 202.179 rência solicitada através da petição ; no CGC.
n• 25.887-67 foi arquivada (D. O. I Verta Aktiengesellschaft (com sed 203.901 - 206.028 - 267.130 e
de 27 de agôsto de 1968) por falta 1 em Frankfurt Am Main) (junto a , 267.133 - 267.148 - 281.938).
. de atendimento da exigência de au- registro 303.948). - Apresente o ___ Arquivem-se os pedidos de anoe transferência. fornuado
, tenticaçao de documentos que se en- procuração de acôrdo com o art. 16 a tação
2 com as petições relativas. respecticontravam às fls. 12-15 do registro do CPI.
vamente, aos registros supra menccio299.077, os quais foram retirados, desVarta, Aktiengesellschaft (com sed e nados: 37.607-66 -- 37.709-66 pachos constantes de fls. 16 e 16
verso do referido registro. Em con- em Frankfurt Am Main) (junto a o 53.148-66 - 53.149-66 - 6.033-67 sequeucia do. exposto acima; arqui- registro 303.949). - Apresente a 6.027-67 - 40.258-67 - 40.257-67
procuração de acôrdo com o art. 16 2 40.266-67 - 53.139-66 - 56.403-67
ve-se a petição 25.888-67.
do CPI.
9 2 . 5 3 5 - 6 7 - 74.740-67 - 14.745-67 -,
Arquive-se em face do art. 99
Ind. e Com. A Tesoura de Our o 3 1 .23-68 - 31.570-68 - 37.685-66 do g• 29 do Código:
Ltda. (junto ao registro 307.085). - (52.966-69, p or falta de cumprimento
N9 634.444 - Predial Coroado So- Declare o n9 de inscrição no CGC E da exig ência publicada no D. O. de
comprove o ramo de atividade.
2 de abril de 1971.
ciedade Anônirn a.
N9 665.940
Amadeo Rossi 84 Cia.
Décio Victorio Pavan e Romeu da
Chimica Baruel Ltda. (junto ao
N° 671.794
Sonoco Products Silva Loures (junto ao registro nú - registro 184.971). -- Arquive-se o
Company.
mero 318.157). - 1) promovam, no uedido de anotação de trans., forN9 674.382
Frigorifico Annour documento de cessão, de fls. 11, a melado com a petição 55.004-66, por
do Brasil S. A.
retificação da natureza do registr o falta .de cumprimento da exigência
N9 674.383
Frigorifico Armout para insígnia. 2) provem o registr o 4 oblicarla no D. O. de 2 de abril de
do Brasil S. A • - Arquivem-se os das firmas individuais. 3) compro- )971 e retificado. pelo D. O. de 13
processos.
vem o ramo de atividade. 4) decla - de abril de 1971.
rem o n9 de inscrição no CGC.
Chimica laarnel Ltda. (junto ao
Clube Atlético Monte Líbano (jun- e9.1stro 184.973). - Arquive-se o peSECRETARIA DE INFORMA- to ao registro 321.107). - 1) com- edido
de anotarão de transf. forniuÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE prove o ramo de atividade, 2) de- l ado com a netição 37.714-66, por
clare o n 9 de inscrição no CGC 3) falta de cumnrimento da exigência
SECRETARIA DE MARCAS
TECNOLOGIA
.
retifique o nome da marca no do- nulificada no D. O. de 2 de abril de cumento de cessão de fls. 9 para Re- 1 971 e retificado nos D. O. de 13
Expediente de 15 de junho
De - 15 de junho de 1971
vista Monte Líbano.
de abril de 1971 e 22 de abril de
de 1971
Parreiras, Borghetti & Cia. Ltda. 1971.
ExigênClUS
(junto ao registro 322.715 - 327 452
Chimica Baruel Ltda. (junto ao
Notificação
e 348.167). - Apresente nova prog istro 267.127). - Arquivem-se os
FMC Corp. - Junto à patente curação, tendo em vista que a apre- ,n
p edidos de anotação de transfi forFicam notificados os interessa- PI n9 59.420: 1 - promova a trans- sentada faz referência ao Decreto-lei mu
l ados com as neticões 20.035-69 e
dos abaixo relacionados para ferência para FMC Corp., tendo em n9 254, de 28 de fevereiro de 1967.
por falta de cumprimento
efetuarem, dentro de sessenta vista a fusão:: com a titular, confor- Quanto ao registro 322.715, declare 24.842-68
da exi g ência nublicada no D. O. de
(601 dias, o recolhimento, no me documeneb constante de folhas o n9 de inscrição no CGC.
de 2 de abril de 1971.
Banco do Brasil S. A., da re- ris. 178-181; 2. - promova a retifiVarta Aktiengesellschaft (com sede
tribuição final devida e da re-, cação do titulo da patente no conChimica %roei Ltda. (junto ao
/ativa ao primeiro decênio, cujo. trato de exploração celebrado entre em Frankfurt Am Main) (junto ao registro 267.179). - Arquivem-se os
FMC
Corp.
e
Vibrado:es
Domar
Licomprovante deverá ser apre-1 mitada (fls. 154-177); 3 - atenda registro 332.769 - 333.29 - 334.034 nedidos de anotacão de transferência,
- 334.864). -- Apresente a procura- formulados com as petições 20.036-69
sentado ao INPI, dentro dod
b, do item 1, da Postaria ção de acôrdo com o art.
162 do P 24.843-88 por falta de cumprimenmesmo prazo, a fim de permi- anoalínea
30,
de
17-9-70,
com
relação
e
ao
CPI.
tir a expedição do competente mencionado documento
, lo da exigência nublicada no D. O.
Raimundo Nonato Marques Coelho de 2 de abril de 171.
certificado:
Metaltest Cia. Brasileira de En- (junto ao registro 341.217). - 1)
Westinghouse Air Brake Company
N9 463.626 - Sodesil S. A. In- saios e Industrial - Junto ao regis- prove a qualidade de signatário do (org
anizada em 1968, sob as leis do
tro
198.815: 1 - comprove o ramo documento de cessão de fls. 24, pedústria de Adesivos.
de atividade; 2 - declare o número rante a cedente e que o mesmo tem Estado de Pennsylvania) (junto ao
, N° 488.764 - Norbrasite Comércio de inscrição no CGC: 3 - prove a podêres para alienar a marca. 2) realstro 250.419) . - Indefiro o peIre Importação S. A.
qualidade dos signatários dos do- prove o registro de firma individual. dido de anotacão de transf., formucumentos de fls. 39-40 e fls. 41 pe- 3) comprove o ramo de atividade. lado com a Pe fição 87.476-69, em
rante a cedente e que os mesmos 4) declare o n 9 de inscrição no CGC. virtude de não ter sido prorrogado
Marcas indeferidas
tinham poderes para alienar as
o presente registro.
Barcos Leverfort. Ind. e Com Ltda.
N9 618.860 - Irsa de Irsa Impor-, marcas.
Dannemann Comércio e Indústria (junto ao registro 403.575). - 1)
tadora de Rolamentos Santo André
S. A. - cl. 39. - A proteção rei- de Fumos Ltda. Dacoin - Junto prove o arquivamento da Ata da AsPROCURADORIA GERAL
registro 200.808: 1 - apresente sembléia Geral realizada em 30 de
vindicada não tem relação com a aoprocuração;
2 - comprove o ramo outubro de 1964, de fie, 26-34, na
atividade do requerente. Indefiro o a
Recursos interpostos
de atividade; 3 - declare o número Junta Comercial. 2) declara o n 9 de
pedido de registro.
inscrição no CGC.
1n19 625.936 - Paraflow de A P V de inscrição no CGC.
Instituto Mackenzie (no recurso
Dannemann Comércio e Indústria
do Brasil S. A. Indústria e Comércio
Cartonagem Vergueiro Ltda. (tituao despacho que arquivou a
- cl. 10. - A proteção reivindicada de Fumos Ltda. Dancoin - Junto lar do têrmo 618.650). -1) Em face terposto
impugnação de fls. 8-10 na marca
ao
registro
221.209;
1
apresente
um
não tem relação com a atividade do
do Parecer da Procuradoria, aprova- Mackenzie têrmo 654.361).
requerente. Indefiro o pedido de re- aditivo ao dcoumento de fls. 15-23, do pelo Sr. Presidente do INPI, em
Instituto Medicamenta Fontoura
junto ao registro 148.618, com o nome 6 de abril de 1971, fica sena efeito a
gistro.
A. (no recurso interposto ao desN9 681.737 - Limpatudo de In- correto da marca em aprèçoe 2 - exigência feita à requerente de fls. 2. S.
pacho q ue deferiu a marca Fontoil
apresente
a
procuração.
dústria e Comércio Trorion S. A.
Hercules S. A. Indústrias Reuni- 2) Faça assinar a ressalva, no do- Urino 658.855).
- cl. 46. - Indefiro em face do ardas
- Junto ao registro 211.666 - cumento de fls. 14, pelo sócio Roque
Serrana S. A. de Minerapão no
tigo 76 números 2, 5 e 14 do CPI. Declare
o número de inscrição no Miguel Cortez.
recurso interposto ao despacho que
CGC.
Declarem, os requerentes abaixo indeferiu a impugnação de fl s. 17 - 21
Exigências
Memphis S. A. Industrial - Junmencionados, o n9 de inscrição na marca Jacupiranga té r nio número
to ao registro 214.591 - Declare o
no CGC:
613.030).
N9 510.726 - Topeco Sociedade número de inscrição no CGC.
Anônima Industrial y Comercial. Gráfica
Editôra
Aquarela
S. A.
Ferropeças Villares S. A. - Junto
Exigência
Cumpra o art. 81 e junte procuração
ao registro 220.769 - Declare o nú- (junto ao registro 245.478).
de acôrdo com o disposto no artigo mero
Souza
Júnior
Bebida.s
Ltda.
(junto
de
inscrição
no
CGC.
Facit AB (junto ao Sério 356.885);
162 do CPI.
Veuve Clicquot Ponsardin Maison ao registro 249.052)
- Promova, prelin) inarmente a
N9 618.979 - Discos Ancora Ltda. Fondée en 1772 - Junto ao registro
Barnabé Agro Industrial Ltda. transferência.
- Cumpra o art. 73, bem corno sua ris. 248.188 e 266.044 - Apresente (junto ao registro 254.113).
inscrição no CGC.
procuração de acôrdo com o art. leu
Laboratório Isa S. A. (junto ao
REWUBLICAÇAO: D. O. DE '9 E
r egistro 254.727).
N9 625.939 - A P V do Brasil do CPI.
11-6-1971
Wallace
Murray
Corp.
Junto
ao
S. A. Indústria e Comércio. - AutenCia. Distribuidora, de Valores Cotique o documento de fls. 19. Apre- registro 253.187 - Apresente nova
sem referência ao Decre- dival Crédito Financiamento e Inves- Expediente de 15 de junho de 1971..
sente novos exemplares discriminan- procuração
timentos (junto ao registro número
do apenas os produtos ou mercado- to-lei n9 1.005-69.
Privilégio de Inve nção Indeferidos
Varta Aktiengeseischaft - COM 336.895).
rias correspondentes ao ramo de atiHércules S. A. Inda. Retinidas N9 188.784 - A
vidade da firma conforme o disposto sede em Frankfurt am Main L- Junperfeiçoamentos enr
to ao registro 298.913 - Apresente (junto ao registro 338 3),
no art. 69 , do CPI.
chaves para dar corda em taxímetros,
a procuração de acôrdo com o ar-.
- Edmo Cirino Gomes. - (Indeferld0,
N9 698.352 - Comércio e Reore- tigo 162. do CPI.
Diversos
tendo em vista o art. 89 alínea ""e"i
sentaeões Ai-libar. Ltda.
Cumpra
Daca S. A. Ind. e Com. (junto
n9 1.005-69).
o ar;-. 73, bem como sua Inscrição aa registro 302.4821 - 1) pague a
Chimica Baruel Ltda. (junto ao doN9Decreto-lei
188.786 - Aperfeiçoamentos e%
no CGC,
'1 retribuição referente
àanOtação de registro 184.969 - 184.974 - 168.986 p egadores
para passageiros ViajEttlib

~.^
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ques S. Coen. — Notificar a transde pé, no interior de veiculo6. —
tantin Theodore Kessar. — (Indefe- ferência do pedido de M. U. para
rido, tendo em vista o art. 89 alínea M. I. e da relação dos pontos característicos, que devem ser reivindicados
"e do a:ereto-lei n9 1.06.3-69).
conforme o art: 13 do CPI de 21-10-69.
N9 188.944 — Torneira de fecha-.
mento por grav.dade. — Produtes' N9 128.223 — Revestimento Indl.
Santa Fé. — (Indeferido, tendo em i9locotécnica Ltda. — A interessada
vista o art. 8.9 alínea e do Decreto- devera assim. 'Mon-liar em que consiste a técnica original referida em
lei n" 1.005-69).
.•. 9 188.986 Melhoramentos em sua contestação para se poder reconhebomoa de poço. — Kurasaburo Ni- cer feito inventivo, em seu pedido.
shiwakl. — •(Indeferido, tendo em N9 201.414 — Tecelagem Mansa
vista o art. 8, alínea "e", do Decreto- S A
Envie amostra
lei n" 1.005-69).
Heinz E. Genter. — (No pedido
N . 189.008 — Novos aperfeiçoamen- de caducidade da Pat. n'' 76.4151. —
tos em mesa de bilhar miniatura. — Apresente nova procuração.
Josepha Hernandes Quadre. — (O Mitsui Toatsu Chemicals, IncorpoIndeferimento lavrou-se no art. E.Ç ratep. — (No pedido dealteraçâo de
..
.
a m..a " e", do
nome do T. ri9 162.389). — Apresente
noya procuração, de acôrdo com o reMudei() Industrial Indeferido:
solvido no proceso d Tp. n9 204.545.
Mitsui Toatsu Chemicals Incorpo166.316
—
Nôvo
modelo
de
placa
N9
Isolamento de contatos. — lustrol tated. — (No pedido de alteração de
S. A. Ind. e Com. — (Indeferido nome da Pat. n9 64.911). — Promova,
tendo em vista o art. 8 9 alínea "e" ! o reconhecimento da assinatura do
Cónsul-Adjunto, Arthur Pimenta Vado Decreto-lei n9 1,005-69).
lente, no documento de fls. n9 40.
Mihsui Toatsu Shem'cals, IncorpoDesenho ou Modelo Industrial Inde
rated. — (No pedido de alteração de
feridos.
nnome do T. n9 173.740). — ApreN9 176.989 — Nôvo modelo de má ! sente a nova procuração de acôrdo
quina elétrica para fazer café. - com o resolvido no processo do Tp.
N.V: Philips Gloeilampenfabrieken. ne 204.545.
— (Indeferido, tendo em vista o art.- Mitsui Toatsu Chemicals, Incorpogo 89 alínea "e" do Decreto-lei núme o .ated. — (No pedido de alteração de
1.005 - 69).
nome do T. n9 181.306). --- Apresente
nova procuração de acôrdo com o reNr 183.186 — Nôvo inodélo de lara solvido
no processo do Tp. na 204.545.
terna aplicável em veículos. — Au- Mitsui
Toatus Chemicals, Inc —
rei Stoicescu. - Indeferido, tendo (No pedido
de alteração de nome do
em vista o art 89 alínea "e", do lae- T. n9 182.888)
— Apresente nova
crei-o-lei n9 1.ral 4-69).
promoção de acôrdo com o resolvido
N9 186.384 — Nova e original confi- no processo do Tp. 204.545.
guração ornamental aplicada a ca- Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. —
deira-poltrona articulada. — Rogerio (No pedido de alteração de nome do
Colebrusco. — (Indeferido, tendo em T. n9 184.810; — Apresente nova
vista anterioridades apuradas).
procuração de acôrdo com o art. 162
N9 189.074 — Nova e original confi- do Dec. Lei n9 1.005-69).
guração ornamental aplicada a afia- Mitsui Toatsu ChemicaLs, Inc. —
dor de facas conjugado com abridor (No pedido de alteração de nome do
de garrafas. — Orlando Rodrigues 3 E. n9 186.994) — Apresente nova
Mauricio Bianchi. — (Indeferidc, arocuração
de acôrdo core o resoltende em vista o art. 89 alínea "e" vido no processo
do Tp. 204.545.
do Decreto-lei n9 1.005-69).
Nôvo e original modelo
N o 187.364
de bolo confeitado. — Gyorgy Gebe. •
Modelo de Utilidade Indeferidos

N9 149.753 — Aparelho portatil para
consertos de câmaras de ar de 'pneus.
— Chikafumi Nno. — (Indeferido,
tendo em vista o art. 8 9 alínea "e",
do Decreto-lei n9 1.005-69).
N9 114.310 -- Nôvo dispositivo de
reforço para saltos de calçados. —
Shojt Oda. — (Indeferide, tendo em
vista o art. 89 alínea "e", do Decretolei n , 1.005-69).

N9 191.597 -- Giroflex S. A. Cadeiras e Poltronos — Pague a retribuição relativa ao deposito do pedido.
N9 195.19i — Ind. Paraense de
Artefatos de Borracha S. A. — Pague a retribuição referente ao deposito do pedido.
Jayme José Barros Li.sbôa e Dalmo
Dias — (No pedido de contrato
exploraçiár da Pt. a" 7a 369) — Promovam a retificação da cláusula I
do contrato de fLs. 37-39, onde amaos aparecem como titulares da patente, tendo em vista que Jayme José
Barros Lisboa é apenas conces.sionetrio- da exploração da mesma.
Springe. Noideste A. 9letroni
ca e Refrigeração — (No pedido de
averbação de contrato de exploraçáa
do R. 138.554; — 1) Apresente a
procuração outorgada pela licenciada ao coordenador, signatário da petição (fls. 10) --e 2) Atenda as alíneas a e b, do item 1, da Portaria,
30-70, de 17.9.70, com relação ao
contrato anexo ao presente processo
— .) Apresente aditivo ao mencionado contrato, incluindo os números
dos registros e os nomes das marcas
a, serem usadas pela concessioaaria,
— 4) Apresente o documento assi nado pelo Tabelião Público do Mun:cipio de Cook-7stado de Illiaois, Sr
Robert J. Greaney, legalizando as assinaturas dos Srs. Norman E. Johnson e W. S. Benz — Declare o número de inscrição da licenciada no
C.G.C. — e, 6) Comprove o ramo
de atividade da mesma. •
Diversos

Higrotec Ind. e Com. S. A. —
(No pedido de contrato de :icenciamento da Pat. ri 9 60.692) - Arquive-se o pedido de averbaça,o' de contrato de exploração formulado com a
petição n9 55.809-69, por falta de cumprimento da exigência publicada no
D; O. de 10.7.70, eis que o contrato
junto à P. n9 74.942 não for firmado pelo titular da presente patente.
Foremoe' --- Mc Kesson, Inc. —
(No pedido de transferenc.a rio T.

REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA

Cumpra a Exigência Técnica

DO

N9 186.471 — N.V. Philip'Gloeilampenfabrieken.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

aos autos nôvo instrumento de mandato devidaneente datado.

N 9 165.768 — Moyses Tregier. —
rreliminarmente apresente novos relatórios mais esclarecedores e pontos

característicos que delimitem clarainente o que fôr nôvo no ingento, deixando a parte usual e codhecida, como
também o funcionamento para antes

ela expressão "caracterizado po...".
N9 188.490 — Paulo Hingel Pinto,

Hingel Pinto e Flávio Mar-

n9 197.119) — Arquive-se o 1mdid0
de anotações de transferência, formulado com a petição n 9 100.798-70y
por falta da cumprimento integral der
exigência publicada no D.O. de
15.3.71, retificaria em la t ?Á. eia
que do documento de cessão apresentada com a petição n° 15.217-71, não
consta o número do Tann° de deposito.
Ind. Farmacêutica Ba ,itt Ltda. —
(Titular ta Pat. n 9 6.519, no pedido
de prorrogação do quinquénio) —
Prorrogue-se para o 2 9 quinquênio.
Abraham Salomon Pollianski
(Titular da Pat. n 9 5.515, no pedido de prorrogação do decênio) —
Prorrogue-se para o 3" decênio
Erwin Hans Becker — (Titular da
Pat. n 9 5.587, no pedido de prorrogação trienal) — Prorrogue-se para
3 9 triênio
Lorenzo Korenzetti — (Thultx
Pat. n 9 5.571, no pedido de prorrogação trienal) — Prorrogue-se para o
3 9 triênio.
Notificação

Decorrido o prazo de sessenta (60)
dias, a partir da data desta publicação, e desde que não haja intee posição de recurso, ficam notificados os
interessados abaixo relacionados para efetuarem, dentro de sessenta (60)
dias, o r?.colhimento, no Banco do
Brasil . A da retribuição find devida e da relativa ao primeiro (áecênio, cujo comprovante deverá ser
apresentada ao I . N. P. I . , de Itr do
mesmd prazo, a fim de permicir
expedição do competente certificado:
Marcas Deferidas

N'' 280.059 — Vulkollan — Farbenfabrikea Ba.yer Aktiengewilatihalt

— Classe 1 — (Registre-se com . os
exemplares de fls. 19-21).
N9 505.955 -- Emblematica a'rancisco Stedile S. A. Manufaturas Para
Prelos — Classe 6 — (Registre-se
fls. 12-14).
N" 519.472 — Junín — Justina de
Morais, Irmãos S. A. Ind. Com . e
Importação — Classe 8 — (Regoistrese fls. 22-24).
DP 519.609 S — Supersorn S. A.,Discos Virgens, Eletrônica e Equipamentos de Som — Classe 8 — (Registre-se sem direito ao uso da letra "S"
isoladamente e com exclusão da geradores).
N9 593.343 — /vIamaflex — Ind. de
Plásticos ASA Ltda. — Classe 39
--- (Registra-se, sem direito ao uso
exclusivo do sufixo t .ex (fls. 27-30).
N, 603.213 — Maggion — Artefa!tos de Borracha e rad. Mecânica João
!Maggion S. A. — Classe 21 -- (Rei gistre-se fls. 11-13).
Marcas Indeefridas

Exigências

N 186.874 — Rhône-Poulenc S.A.
— (A interessada não justifica a carga alta de tereftalato cla dimetila,
inicialmente presente, no reator. Haverá por outro lado,' no ponto característico n9 1, substituir a expressão aicano! inferior, por metanol. Aguarde. se da interessada as modificações assim como os esclarecimentos necessários face ao acima exposto). Heinz
E. Genter. — (No pedido de caducidade da Pat. n9 64.424). — Traga
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A VENDA
Na Guanabara

Se" de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência Lt Ministério da

keende-eg a

Fazenda

pedidas pelo Serviço de Reenibõlso Postal
Em Brasilia

Na sede do

! N." 449.327 —.Salutec — Soc.

nica e Industrial de Lubrificantes
Solutec S. A. - Classe 40 — (A
, proteção reinvindicada não tem relação com a atividade da requerent te. Indefiro o pedido de registro).
Anote-se as transferenciaa e as
alterações de nome:
; Koslowski & Cia. (Titular do termo n9 490.74 . — Em face do Parecer da Proc mi dona, aprovado pelo
Sr. Presider lo INPS, em 6-4-71,
fica sem efeito a exigência fcata
requerente de fls. 2.
La Barcarolla Creaçoes Ltda. (No
pedido de transferência para seu nome do têrmo 490.'741). — Em face
do parecer da Procuradoria, aprovado pelo Sr: Presidente do 1NPS • em
6-4-1971, fica sem efeito a exigência
feita à requerente de fls. 2. Anote-se a transferência,
R. Belinky S. A. Com . e Ind. (Titular do térmo 107.262). — Em foce
do parecer da Procuradoria,, aprosite
do pelo Sr. Presidente Jo INPS, em

•
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6-4-1971, fica sem efeito a exigên- ' Alcosta Transportes Ltda (No
Fi sons Pest Control Ltd. .—(Titu- pedido de prorroghção promova a aicia feita à requerente de fia , , 2.
Idido de transferência do titulo para lar 49 R. 283.529) - - Apre=ente nova
de norie
procuração outorgada a Mercúrio teraçao
Cebec S.A. Engenharia e Ind. (No seu nome do termo 653.063).
Casa
Grana& Laboratórios FarinaJosé
Gomes
Hernandes
(Titular
do
Marcas
e
Pa;entes
Ltda.
e
de
acôrpedido de transferência para seu nome
cias e Drogarias Ltda.- — titular do
do termo 607.262). — Em face do térmo n9 653.214). -- Em face do do com o art. 162 do CPI.
parecer da Procuradoria, aprovado Parecer da Procuradoria, aprovado Formosa — Farmacêutica Argenti- registro 267.419 — Tendo em vista o
pelo Sr. Presidente do INPS, em 3 pelo Sr. Presidente do INPS, em 6 na S.A. — (No pedido de transfe- pedido de prorrogação promova a aiteração de nome.
de abril de 1971, fica sem efeito a de abril de 1971, fica sem efeito a rência" Para
nome do
R.seu239.659)
exigência feita à requerente de fls. exigência feita , ao requerente de fls. ___. Prove a transferência do licenciaCasa Granado Laboratórios F-Nrinai. publicada no D.O. de 10-2-1971. men
2, anote-se a transferência.
•SNF
cias e Drogarias Ltda. — titular do
original
do
documento
de
fls.
39-41
e
Nascimeno
t
&
Oliveir
Ltd
a
a
(Ne
Cooperativa de,, Consumo .dos Banapresentenova procura cao em ordem registro 268.509 — Tendo em vista o
cários do Rio Grande do Sul Ltda. pedido de . transferência para seu tendo
pedido de prorrogação promova a aivista
que aade
nom,e
do
têrrno
n9
653.214)
.
—
Anocomem
data
anterior
de fls: 45, está teração
(Titular do têrmo n° 645 516) —
de nome.
.
fls.
38
que
te-s
e
as
transferencias
do
depositanEm face do Parecer da Procuradonão esta em ordem.
INPS, em 6-4-1971 fica sem efeito te, José Gomes Hernandes, para Cam- Formosa — Farmacêutica ArgentiCasa Granado Laboratórios Formaria, aprovado pelo Sr. Presidente do peao — Radio e Televisão Ltda e na
.A. — ( Nopeido
d
alteração cias e Drogarias Ltda. — titular do
a exigência feita à requerente de desta última para Nascimento &. Oli- de nome do R. 247.977) de
— Prove a registro 291.101 — Tendo em vista o
fls. 2 e publicada no D.O. de 29-1-71. veira Ltda. transferência do licenciamento no pedido de prorrogação promova a aiConforme a certidão da Junta CoS.N.F.M.F. e apresente nova pro- teração de nome.
,,Exigências
mercial do Rio Grande do Sul, às fls.
curação em ordem, tendo em vista
25, trata-se de alteração de nome
que a de fls. 14 está com data anteN9 82.381 — Robert Borch G M B
e não de transferência, como foi re- Ultraquimica Ind. e Com. Ltda. rior a de fls. 10, que não está em 1-1 — Cumpra o art. 81 e junte pro(No pedido de alteração de nome do ordem.
querido.
curação de acõirdo com o dsiposto ne
Cooperativa Regional de Consumo termo 638.775) . — Prove a regula- Formosa — Farmacêutica Argenti- art. 162 do CPI.
dos Bancários do Rio Grande do Sul rização do licenciamento do produto na S. A. — (Nos pedidos de transN 9 416.447 -- Pye Limited — Junte
Ltda. (No pedido de alteração de no SNFMF,. reis que o de fls. 14, ferência e alteração de nome do R. procuração
de acôrdo com o disposto
apresentado com a petição 30.944 70. 337.371) — Apresente nova procuranome do têrmo 645.516) .
ção de acôrdo com o art. 162 do CPI. no art. 162 do CPI.
está
em
nome
de
Ultraquimica
S.A.
Cooperativa de Consumo do. Ban- Ind. e- Com.
Formosa — Farmacêutica ArgentiN 9 453.458 — Badische Anilin
cários do Rio Grande do Sul Ltda.
na S.A. — (Nos pedidos de transfe- Soda Fabrik Aktiengesellschaft — Apre(Titular do têrmo n9 647.225). —
Farmex Ind. Química e Forma- rência
e alteração de nome do R. sente exemplares excluindo flores artififace do parecer da Procuradoria, macêutica Ltda. — (No pedido de
— Prove a transferência do
aprovado pelo Sr. Presidente do transferencia,de marca do T .núme- 342.410)
licenciamento do produto no órgão ciais, aparelhos de tubulações bem como
INPS, fica sem efeito a exigência ro 614.969) — Comprove o seu ramo competente
e apresente a procuração partes dos mesmos, corpos, õcos, mate.
feita à requerente de fls. 2 e pu- de atividade e declare o número de de acôrdo com
riais de cobertura feitos de borracha,
o art. 162 do CPI.
inscrição
no
C.G.C.
blicada no D.O. de 29-1-71. Cdnforquer
um de per si ou em combime a certidão da Junta Comercial Gaf Corporation — (No pedido de Formosa — Farmacêutica Argeni- naçãocada
de um Com outro, encanamentos
do Rio Grande do Sul, às fls. 26, alteração de nome do R. 320.890) — na S.A. — (Nos pedidos de trans- hidraulicos,
chapas decorativas, folhas
trata-se de uma alteração de nome Apresente nova procuração sem re- ferência e alteração de nome do R.
e não de transferência, como foi re- ferência ao Decreto-lei n° 1.005-69. 230.023) — Prove a transferência do para decoração, serragem e flocos de
querido.
Cia. Metalúrgica Barbará --- (No licenciamento do produto no S. N. cobertura para chão de estabulos, caCooperativa Regional de Consumo pedido de transferência para seu no- F. M. F. e apresente nova procura- lhas isolantes para encanamentos, vasos
em ordem, tendo e mvista que térmicos, modelos para projetores a três
dos Bancários do Rio Grande do me do T. n9 565.358) — Prove o ra- ção
de fls. 21 está com data anterior dimensões,
Sul Ltda. (No pedido de alteração mo de atividade e declare o número aà de
forma completas de vasafls. 27 que não está em ordem.
de inscrição no C.G.C.
de nome do têrmo 647.225').
mentos, modelos de aviões, quebra-Iu,
— Farmacêutica Argenti- zes, afofamentos em cemitérios, neve- deCooperativa de Consumo dos Ban- Buschle & Lepper S. A. Com . e Formosa
S.A. — (Nos pedidos de transfe- corativa, bóias de caixa de descarga em
carieis do Rio Grande do Sul Ltda. Ind. — (No pedido de alteração da na
rência e alteração de nome db R. toalete, bõlsas refrigerantes, caixa tér(Titular do têrmo n9 647.230), — razão social do R. 211.890) — Apre- 347,611)
— Prove a transferência do
a procuração e declare o nú- licenciamento
Em face do Parecer da Procuradoria, sente
do produto no S. N. micas e esclarecendo corpos moldados
de inscrição no C.G.C.
aprovado pelo Sr. Presidente do mero
F.
M.
F.
e
a-presente nova procura- envolventes, imersão ou flutuação de
Bebidas
Merino
S.
A.
—
(No
pediINPS, em 6-4-1971, fica sem efeito a do de transferência do R. 257.970) ção de acôrdo com o art. 162 do embarcações e soalhos de automóveis.
exigência feita à requerente de fls. —
Arquive-se o pedido de anotação CPI.
• 7, e publicada no D.O. de 29-1-11. de transferência,
N 5 548.092 — Tavannes Watch Co
com a Formosa — Farmacêutica Argenti- S/A
— cumpra o art. 81 e junte proConforme a certidão da Junta Co- petição 32.634-70,formulado
na S. A. — (Nos pedidos de transde
acôrdo
com
o
mercial do Rio Grande do Sul, às parágrafo único do art. 162 do CPI. ferência e alteração de nome do R. curação de acõido com o disposto no
fls. 24, trata-se de uma alteração de
343.736) -- Apresente nova procura- art. 162 do CPI.
nome e não de transferência, como Gepel Distribuidora de Bebidas Li- ção de acôrdo com o art. 162 do CPI.
tada.
—
(No
pedido
de
transferência
English Calico Limited — no pedido
Farmasa Farmacêutica Argentirequerido.
1' foiCooperativa
Regional de Consumo do R. 257.970) — Preste esclareci- na S. A. — (Nos pedidos de trans- de transferência junto ao registro
em face da divergência entre ferência e alteração de nome do R.
dos Bancários do Rio Grande do Sul mentos,
da tiular Gepel Distribuidora 343.737) — Apresente nova procura- 210.965.
Ltda. (No pedido de alteração de odenome
1 — apresente nova procuração sem
Bebidas em Geral Ltda. e o nome ção de acôrdo com o art. 162 do CPI.
nome do têrmo 647.230).
referência ao artigo 162 do CPI — 2
d acedente, às fls. 15, Gepel Distri— Farmacêutica Argenti- — pague a retribuição referente a anoCooperativa Regional de Consumo buidora de Bebidas Ltda., — Prove Farmasa
S. A. — (Nos pedidos de trans- tação no registro em aprêço — 3 —
dos Bancários do Rio Grande do Sul a qualidade do signatário do docu- na
ferência e alteração de nome do R. apresente a tradução da legalização de
Ltda. (Titular do têrmo 647.235), — mento de cessão de fls. 15, perante a 343.738)
— Apresente nova procuraEm face do Parecer da Procurado- cedente e que o mesmo tem podêres ção de acôrdo
com o art. 162 do CPI. fls. 12 e 4 — promova a retificação do
ria, aprovado pelo Sr. Presidente do paar alienar a marca; prove o ramo Farmasa — Farmacêutica
Argenti- número do registro no documento de
de
atividade
e
declare
o
número
de
INPS, em 6-4-1971, fica sem efeito
na S. A. — (Nos pedidos de trans- cessão de fls. '11/12 de 357.568 para
inscrição
no
C.G.C.
a exigência feita à requerente de
ferência e alteração de nome do R.
fls. 2. Arquive-se o pedido de ano- Arqpasta Ind. Gráfica e Com. de 343.739) — Apresente nova procura- 210.965.
tação de transferência, requerido com Papel Ltda. — (No pedido de trans- ção de acôrdo com o art. 162 do CPI.
English Calico Limited — no pedido
a petição 16.747-70, às fls. 17, por ferência do R. 215.508 para seu no- Farmasa — Farmacêutica Argenti- de transferência junto ao registro
falta de cumprimento da exigência me) -- Comprove o ramo de ativida- na S. A. — (Nos pedidos de trans- 265.717.
publicada no D.O. de 29-1-1971.
de, declare o número/de inscrição no ferência e alteração de nome do R.
1 — apresente nova procuração sem
C.G.C. e prove a qualidade do sig- 342.401) — Apresente nova procuraCooperativa Regional de Consumo natário
documento de cessão de ção de acôrdo com o art. 162 do CPI. referência ao artigo 162 do CPI — 2
dos Bancários do Rio Grande do Sul fls. 20, do
perante a cedente e que
N 9 347.651 — Sociedade Técnica de — promova a retificação do número
Ltda. (No pedido de alteração de mesmo tem podêres para alienar ao Oficino„s
e Peças Stop Ltda. — Cum- do registro em aprêço no documento de
nome do têrmo 647.235) .
marca.
o art. 73 bem como sua inscrição c ssão junto ao R-210.965 de 509.383
Chambers & Company Ltd. pra
José Gomes Hernandes (Titular do —Newton,
para 265.717.
pedido de transferência para no CGC.
têrmo 653.047). — Em face do Pa- seu (No
1\19 386.148 — Porcelana Real S/A
do R. 222.225) — ApVesera
Calico Limited -- no pedido
recer da Procuradoria, aprovado pelo te a nome
de acordo com o art. — Cumpra o art. 73 bem como sua deEnglish
Sr. Presidente do INPS, em 6-4-71, 162 procuração
transferência junto ao registro
do
C.P.I.
e
preste
esclarecimeninscrição
no
CGC.
fica sem efeito a exigência ao reque- tos, tendo em vista que a tiular con265.815.
rente de fls. 1 e publicada no D.O. forme o exemplar de fls. 4, é estaNT 9 551..772 — Lambretta S/A Ad1 — apresente nova procuração sem
de 10-2-1971.
belcida em Woodstock Grove, She- ministração e Comercio — Cumpra o referência ao artigo 162 do CPI — 2
Nascimento & Oliveira Ltda. (No pherds Bush. Londres e a cedente, no art. 73 bem como sus inscrição no — promova a retificação do número
pedido de transferência para seu nome documento de csesão às fls. 13, tra- CGC.
do registro em 6-r9,réço no documento de
do ,tênno 653.04'7). — Anotem-se as dução fls. 15, é estabelecido em N 9 554.6f'5 — Estabelecimentos Ch cessão,
junto ao R-210.965, de 509.384
transferências:
Thrscliffe, Sheffield.
Lorilleux S/A (Tintas) — Cumpra o para 265.815.
a) do depositante, José-Gomes }ler- Mead Johnson S.
A. Ind. e Com. art. 73 bem como sua inscrição no
English Calico Limited — no pedido
nandes, para Campeão — Rádio e — (No redido de alteração
junto ao CGC.
de transferência junto ao T n9 367.027.
Televisão Lida. e desta última para. R.
237.603)
-Prove
a
transferência
Nascimento
Oliveira Ltda.
Lntecia S/A — titular
licenciamento do produto no S. N. doLaboratório
1 --- apresente nova procuração seta
Alfredo Machado dos Santos (Ti- do
registro 252.366 — Tendo em vista
F.
M.
F.
tular do têrmo 653.066) . — Em face- Conservas Rubi S.A. -- (No pedido o peàido c1( prorrogação promova a fr. referência ao ar"-qo 162 do CPI — 2
- proinova a retificação do número
do Parecer da Procuradoria, aprova- de alteração de nome do R. 319.686) teração de nome.
do registro em aprêço no documento de
do pelo Sr. Presidente do INPS, em - Declare o número de inscrição no
6-4-1971, fica sem efeito a exigência C.G .0 ., pague a retribuição referen - 1 Casa' Granado Laboratórios Forma- cessão, junto ao R-210.965, de 367.027
feita ao requerente de fls. 1 e p u- te a retificação do nome da tiular e cias e Drogarias Ltda. — titular do para 218.175 bem como do IV da elasblicada no'
apresente nova procuração.
registro 265.465 — Tendo em vista o se de 29 para 23.
• D.O. de 25-2-1911.
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Cesalpinia SPA — no pedido de mudança de nome e endereço j unto ao
registro 238.224.
1 — apresente nova procuração de
ardo com o artigo 162 do CPI.
— apresente documento comprobató.o de mudança de endereço.
Isoterma hnpermeabilizaçai 2. Revestimentos Técnicos Ltda. — no pedido
de alteração de nome junto ao registro 384.702.
Declare, a requerente de fls. 8, o núrnero de inscrição no CGC e apresente nova guia de pagamento de retribuição, visto que a de fls. 9 não se refere ao presente registro.
Aymoré Indústrias Alimentícias Ltda.
no pedido de alteração de nome
junto ao registro 401.284.
Prove, a requerente .de fls. 17, a
qualidade dos Srs. Howard Buckner
Randolph Railey e Lelivado Benedido
Marques perante a Companhia Aimoré
te Representações e Admnistração e
The Deltec Banking Corporation Limited e que os mesmos tem poderes para
alinear as marcas.
Seitec Planejamentos Agro Industriais S/C -- no pedido de alteração de
nome junto ao têrmo de marca 614.458.
— Apresente, a requerente de fls. 9,
o contra to de constituição da depositante, Seitec Planejamentos Agro Industriais Ltda., tendo em vista que o documento de fls. 13/14 prova a alteração de nome de Seitec Planejamentos
Agro Industriais S/A Ltda. para Seitec
Planejamentos Agro Industriais S/C.

Cooperativa Regional Agro Pecuária
Languiru Ltda. — no pedido de alteração de nome junto ao têrmo de marca
648.609.
1 — apresente procuração tendo em
vista que a de fls. 14 não foi outorga pela Cooperativa Regional AgroPecuária Languiru Ltda. e
2 — promova a autenticação das fotocópias de fls. 16/27.
Enka N V no pedido de mudança da nome junto ao registro número 196.727 — Apresente, a requerente de fls. 7-8, a relação das marcas
registradas e depositadas, mencionada na tradução de fls. 14v.
Diversos

Laboratório Silva Araújo Russel
S.A. — no pedido de cancelamento
da averbação do contrato de exploração junto ao registro 201.495,
201.529, 245.918 — Anote-se o cancelamento da averbação do contrato
de exploração a favor de Laboratório Silva Araújo Russel S.A., em
virtude da rescisão do mesmo, a partir de 1 9 de janeiro de 1969.
Companhia Metalúrgica Barbará —
no pedido de transferência junto ao
têrmo de marca n° 519.026 — Nada
há que deferir quanto ao pedido de
anotação de transferência formulado com a petição 41.000-70, em face
do arquivamento do processo publicado no D.O. de 10-6-70.
Badische Anilin & Soda Fabrik
Aktiengesellschaft
Titular do têrmo 474.757 — Prorrogue-se o registro n9 29.283 na classe 46, com o prazo de vigência até 20-11-78 e notifi-
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que-se ao interessado para o paga- 430.019 — Anote-se a retificação de
mento da retribuição relativa à expe- nome da cessionária para Laboraté,
dição de um novo certificado.
rios Frumtost S.A. Indústrias FarOrniex S.A. Organização de Im- macêuticas.
portação e Exportação — No pedido
Laborató r ios Frumtost S.A. indúsde anotação de transferência junto trias Farmacêuticas — no pedido
de
ao têrmo n9 615.005 — Arquive-se o retificação de nome junto ao têrint)
pedido de anotação de transferência, 592.174 — Anote-se retificação de
formulado com a petição 57.992-63, nome da depositante para Laborató(fls. 7) por falta de cumprimento da rios Frumtost S.A. Indústrias Farexigência publicada no D.O. de 30 de macêuticas.
setembro de 1968.
Fosfanil S.A. Superfosfatos AnillPlascal Indústria e Comércio de nas e Produtos Químicos — no pediTintas Ltda. no pedido de retifi- do de registro 256.578 — Indefiro o
cação de nome junto ao térmo núme- pedido de anotação de alteração de
ro 640.140 — Anote-se a retificação nome formulado com a petição númede nome da depositante para Plascal ro 81.318-69, por tratar-se de regisIndústria e Comércio de Tintas Ltda., tro de nome comercial.
solicitada as fls. 20.
NY 638.479 — Sudeste S.A. ComérOrquima — Indústrias Químicas cio e Exportação — Em face da inReunidas Ltda. — no pedido de al- formação da Secretaria de Marcas,
teração de nome junto ao têrmo
torno sem efeito o despacho de arn9 650.676 — Arquive-se o pedido de
anotação de alteração de nome, for- quivamento, para o fim de ser repumulado com a petição 103.992-70, às blicada a exigência de fls. 9.
fls. 11 por falta de cumprimento da
Arquive-se em face do art. 99
exigência publicada no Diário Oficial
§ 2 do código:
de 12-2-71, eis que a requerente apre1\19 74.510 — A Saccornam & Cia.
sentou com a petição 53.368-71 doN9 671.882 -- Cerâmica Sã , .4iguel
cumento idêntico ao de fls. 13 que Limitada.
não prova o ramo de atividade.
N9 597.232 — Oinevena Oficina
Fram Corporation — no pedido de Mecânica para Veículos Nacionais
transferência junto ao registro núme- Limitada.
ro 226.557 — Indefiro o pedido de
face d \., ft. 99
anotação de transferência formulado
Arquive-s'
§ 3' do cot,
com a petição 22.738-68 em virtude
.-de não ter sido prorrogado o presente
N9 673.027 —\\ ancisco Paula Sanregistro.
tos.
Laboratórios Frumtost S.A. Indús- ;i W 6911.900 — Kangol Helines Litrias Farmacêuticas — no pedido de I mited.
retificação de nome junto ao termo ' -- Arquivem-se os processos.

CÓDIGO DE OBRAS
DO

ESTADO DA GUANABARA
• LEI N • 1.574 — DE 11-12-67
DECRETO N' 1.077 — DE 8-6-68
DECRETO N° 1.095 — DE 12-7-68
• LEI N• 1,692
DE 19-7-611
DIVULGAÇÃO N' 1.061
PREÇO: Cr$ 1,110

VENDA s
N. Guanabara
Sado de vendas: Av. Rodrigure Alves.
Agência I: Ministério da Fazenda
atende-te a pedidos pelo Serviço de Reembirdso Posta4
Em Brasília
Sede do DIN
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PONTOS CARACTEFRISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILéGiO
wit
•••n••••nnnnn••nn•n•n•

TERMO as

•nn•••••n.,................nn•••••nnnn•••nn

184.042 de 27 de março de 1967

1'

Requerentet JAIME LEITE DOS SANTOS - RAZIA

"75

6'

1 18

14 12 13

8

9

17

Privileaio de Invenção "DESFIBRADORA SM-AUTOMÁTICA DE SINAL"

- *Deafibradora zemi-automítica 4:sisa1" caracterizada
por posamir um metOr acionador da "méquine e um "rotor" esmagador da
falha. nem lavador de fibras.

Ponto na 1 de total de 10 pontos apresentados.

194 2 15 18 1011

5
TERMO N 2

188.096 de 28 de março de 1967

Reçueronte: BENUDITO CASTILHO, - OãO PAULO
Privilegio de Invenção "U'A MÁQUINA MANUAL PARÁ opumtrig,
DeIviumwtsái

1 - U'A MÁQUINA MANUAL

PARA ORDSHHÁ",

00rMagta Se UP,01MrinUO

ci; com rodas livres (2), comuns, agora caractssizado por ter eme
braços de movimentação tambám funcionado como alavancas
TERMO Nd 188.002 de

al de

queiras (5), fixad as na tamp a (6) do balde, e aplicadas naa

Roquerente: ROBERTO DELLA SADIA - SIO PAULO :

P rivilégio de Invenção "902CANI3RO PARA cownikin

que adia

nas um par de pistSes (4) para comprimir água ou outro liquido nas

março de 190

trji

Weall

Animal.

ENROLAR"

Ponto n 5 1 do total de 3 pontos apresentadoaw

NSIVINSICAGCES
. "MECANISMO PARA CORTINAS DE ENROLAR", caracterizado pelo
fato de constituir da um eixo de madeira enceixevel no varão suportada cortina por una das suas extremidades e onncéntricamente, eixo este
que e.envolvido por , mola he/idoidal cilíndrica quo 1 fixa ao mesmo PIA
la sim extremidade paaterior.
Ponto ne 1 do total de &Jantas apriamentedos,r

E3

P7a0,424 Á
TERMO N5 188.072 de 28 de março de 1967

TtqMo 114 188,596 do 14 de abril de 1967

BRIK KC ALEMAKHL
Requerente: ALFRED TEVES, MASCHINEN- UNO ARMATCRENFA

Requerenter WESTPALISCHE METALL INDUSTRIE NO RUEM A CO.- ATA5W8i

Privilegio de Invenção "CRG10 DE MANOBRA PARA FREIOW

Privilégio de inverzão: . " APERPRIÇOÁMLITOS ifÁ ITURNICAPIO IMO/

BSIVINDICAORI

drgão de

PÁRA AUT0VTICULOS "
ÉRIV/NnláACOTS

manobra para - freios, principalmente cilindro de .

manobra de um freio acionado por agente comprimido, destinado ~time

1 - Aperfeiçoamentos em iluminação interna de autovefou

larmente a veÉculo motorizados e equipado com vários, preferentedente,

loa, caracterizados pelo lato da iluminação ter, como fonte,uma la

instalação de
dois, imboloo de movimdnto relativo entra SI, e COM troa

pada 7, presa pelos poios e por ' ftuae molas eepiral 9, condutoras dei

caso da desgasto do ferro do freio, Caracterireajustaram (É; atua em
zado pela fato de que, na ligação , ativa entre os eabolo, se acha in

corrente elétrica, sendo ditas molas ancoradas por um extremo As

tercalados um elemento elásticamento deformával que anula, pelo MI
nos parcialmente, a ação do dispositivo da reajustagemem dmterminados
ex:tedos de reagimo.

redes laterais do aparelho de iluminação.
Ponto n5 1 de 4 pontos apresentados.

14

13 12

I

PinalmOnte a depositante reivindica a prioridade do CorresPoD

I

1

ti\

dente pedido depositado na Repartição.da_Pat entes da alemanh4 e s 23 r",

agesto de 1966, sob n a T 31.887 nT/47c.
Ponto n 5 1 do total de

5 pontos

apresentados,

$

na
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rtmo N o 188.101 de 28 de março de 197
aequerente: GUILHERME ADOLPEO TIMERMAN . (que tamtám e IsSioa GUIAM
TI)MERMAN ) SX0 PAULO
Privi14gic de Invenção "NOVO REGISTO PARA AR E GASES"
REIVINDIOAAS,

b. dispositivos acumuladores;
c. segundos dispositivos para efetuar a leitura dos dados doa ditOS,
primeiros dispositivós ou dos ditos dispositivos acumuladores;
d. dispositivos de armaZenagem do transporte do dado;
e. dispositivos processadoros capazes, de acOrdo com um programa prj

1 - Novo registro para ar e, gases, caracterizado por compreeg

determinado, de deslocarem linearmente os ditos dispositivos aom.

7ar inicialment e um corpo,o. qual é dotado superiormente de uma manopla
de acionamento, dita manopla solidária a um eixo inferior excentrico;e
sande, junto Ao eixo inferior excentrico sendo prevista uma vály".0 , a

muladores do acoplamento com os ditos primP i 3O 5 dispo s itivo s pari
acqplamento com os ditos dispositivos de armai ...elegem de transpor,
te de dados e de acionar os ditos segundos dispositivos 0 Od dJ

qual 4 pressionada por umamola, dita válvla dotada de uma guarni0o/ e
finalmente sendo prevista uma tampa inferior.
POns n 2 1 do total de 2 pontos apresentio:;,

2
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Seção III)

tos dispositivbs de armazenagem de transporte de dados:

r.

dispositivos de folha de mola capazes de efetuarem a leitura ue
transportes de dados do dito acumulador e de transmitirem os

cu

tos transportes de dados para os ditos dispositivos de armazena .
gema de transporte de dados; e
g. dispositivos emissores de leitura de dados acionados diretatientee

pelos ditos segundos dispositivos.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na Franca em 30 de março .
de 1966 sob O n 2 55.722.
Ponto n 2 1 do total de 16 pontos apresentad

FIG. •
efiRMO N2 18.189 de 31 de março de 196Y
Requerente: ALFRED TEVES 0.M.B.H. - ALEMANHA
Rriviligio de Invenção "CILINDRO DE MANOBRA PARU RBIOS ACIOUAOOS POR
1GENTE COMPRIMIDO"
BRIVTNDICACUS

3.. Cilindro de manobra para freios aCionLoos por ageace ouni

preprio particularmente para ve1cu1os motorizados e em que .
jno cilindro se acha previsto um dispositivo de reajustagem para 002
pensar o desgasto do ferro do freio, CARACTERIZADO pelo fato de que
entre um Orgio de reajustagem provido com rOsea e o embolo de manobra
existe um anel de reajustagem elástico e fendido, Que, na posição inl
eia], do freio no acionado estabelece uma ligação firme entre o embolo de manobra e o &são de reajustagem.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do cdrres
pondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em
se de julho de 1966, sob n 2 T 31 706 XII/47c.
Ponto no 1 do total do 13 pontos apresentados.
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TERMO N2 188.628 de 17 de abril de 1967
Requerente: ZELIO DOS SANTOS XAVIER - GB
Privilágio de invencio: " SUPORTES ISOLANTES PARA ELEMENTOS DE
ANTENAS DE TELEVISIO
REIVINDICACOES

1 - Suportem isolantes para elementos de antena de televiso, oaraoterizadoe por serem formados por um trecho tubular de watt
rial plietico termo-moldável, tal como o pyr, o qual 4 levado ao estado moldável, sendo amolgado no dentro para formar um alojamento

t

curvo ou retangular pira a coluna ou a haste de,suetentago da antana, e ainda amolgado em ambas as extremidades e l ateralmente á rafe..

)t

ko G

MIO Ni" 148.2.75 de 30 de margo da .91
boseuerentes

WIERRY RAND

cOWNRATIOR

Lii

Yet7i1400 dg Invenao 91MCANI5M0 CALCULAD oans PARA M12111Nàn DE

(MARY
/gIVraDICArAt

3. . Ou aseanisao calculador cavent;•nsedo por comprcensers

g, primeiros dispositivos 1.,a2á, lawat e emazeuar temp ováriament e 4

doo diVtafaim

ride sede da coluna ou haste de modo que ae paredes do tubo ao juetk
ponham paralelamente, formando sedes em forma de meia cana para rec!
ber as extremidades de elementos da antena, praticando-se fur :Soe
rasando ae paredee paralelas em todos os trás amolgamentos para a
passagem de pinos roequeados com cabeça s contraporcae, de fixaçie
dam hastes, colunam ou elementos de antena.
2, onto no 1 de 2 pontoe apresentados,

Qua

23

D:ÁR n 0 CFCAAL

111)

Junho

_

. TARMO 22 188,81¢ de 24 de abril de 1967

TÂP- m0 X '. 1 79.499

Raduerente: N.V.PHILIPS OLOEILAMPENPABRInEN - HOLANDA
Privilégio de 5nveção: " APERDEIÇOAMESTOS IN/OU RELATIVOS A MOTORE.

de 1971 3197

de 16 de maio de 1966

NeÁuscnte: ARRAÇOES 22 AÇO PdOSEL SI A. - SÃO PA2a0
Privilegio de Invenção "COLCHX0 DE MOLA PARA SOLTO SR 2ASAM

tIETROSTÁTICOS SINCHONO "

1 - APERF
REIVINDICACOES

OAENTO DE E0LCHX0 DE MOLA PARA SOLT4,120

OU 0.190

caraterizedo pelo fato de apresentar uma armagio de molas com Maior
ou menor Clextbnidade desejada e sem os convencionais aramas da boz

t Aperibieoamentcs em/ou relativo y

a

motores eletrosta•

ticos síncronos, moo quais os eletrodos do ee 'tator cooperam (tom 00
eletrodos do rotor que fica eletricamente isolado do motor, careci,
rizadoe pelo fato das superfícies ativas doe eletrodos se dispors,4
.no sentido axial e, medida no sentido da rOteo g o, a largura doe ele

da que envolvem a armacão, mas com uma cinta de espessura bem determá
nada de espuma de látex, poliethec flexível,,, outro material °quis
lente, envolvendo todo o perímetro da dita armação, unida nae ete4remi,
dadas ' formando um anel em terno da dita armaçO° de 2olse.
'Ponto

n 2 1 do total da 4

p

ontos aPresenta4oe,

trodos ser de 5 a 100 vezes a, dimensão do entreferro (air gap).
teivindica-ee prioridade do p orreepondente pedido, dePoei
‘ :sede na Repartição de patentes da Holanda, via 27 de abril. de 1966 e
soh o n2 6605612,,
tonto n2 1 de 9 pontoe apresentados.

TERMO Ne 180.029 de 30 d. maio de 1966
R ecaerante: VA. TUBOS 13RASTLIT

szo
Privilegio de invençâot * PROCESSO PARA OBTER Á MIO

UM 21793
YIETIVEL OORTADO Á UMA OANALIWZO
APETRECHO NBLE NMPRBUDO:*

a8ivzr4m034
1

FIG.1
TERMO

i 177.050 de 10 de fevereiro de

Requerente: INIASTRIAS METALURGIC:D IRMXOS IAldJICHMANN LTDA. .
GEdAIS
Privilegio de Invenção ;'IfDUSTRIAS MhTALURGICAS 114102 TAETS & WICP.
MiUiN LUDA
ítIVI4DICA0E8

1 - NOVO APARÉLHO DUPLICAJOR DE MODÉLO , OIVERSAL, PARA QUALWER ESPÉCIE DE EETENSIL, caracterizado pelo fato de que o dito aparelAw e dotado de uma chapa, com montantes, que são percas de fixao do estensil, chapa essa, com suas extromidaden em ferma de T,per
iuraco,.que permite correr as eixos verticais, os quaii são fixos no
"elo revestido de feltro.

Prooesso para obter a união ae tu iub0 XlexEret

oorM

do a amo canolirsaçio
e apetreoho nal. empregado, aplioíveis a Um tx
bo de material pldatieoe sedoionado no cooprksento
adequado, earemer

tenteado o processo pela introduçio da extremidade oortada da tUb9
em UMA guarnição anular de diâmetro oorreepondente, dita
guarn19¥6
tecdo douc ldbios latirei* voltados para as bordam do
tubo oortedef
que penetrarão entre ;leo, é pela introduç go oleosa
extremidade OU
a guarniçio ao interior de uma lu/a
o8nica, qUe i a. prOluu" Por
uma ncroa roequeada,

rendendo-se na •itremidade, temb4m rognMeadi
de modo que o aperto da poro. o emitramátt) 415
extremidade do tubo dentro da guarnição anulart
p

da t u b ulação a ligar,

:Ponto ne 1 de 3 pontos apresentados,

.

tonto n 2 1 do total de

3 pw,tos aprisdntados,

5

1/!

\!

o

ol

,

_
r.A

I
L_L

..
_

'
4

...2....,

1

-il... -. _.n

, \,
\

TÉRMO MQ 181.466 de 21 de juin°

de 1966-

Requerente RNESTO ROTHSCHILD S/A. ININISTRIA r)COMEROTO 31(0 211.0k,
Priv-neg.:lu, de invesçior " UM SISTEMA PARÁ ENGASTE OU mimo DE Mel

MOS DE PURAS QU LAMPAS 19 GERAI K
/e

.075.

10

1

11

12

REIVINDICAM

1 - Um sistema para engaste ou firsçao do bordos de alhae

3198 Guartai-feira 23
Ou

laminaria em
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geral, earaoteriSadO. pe10 Tato de se apreeentar

por

11.

1:uh° de 1971

; um pistSo mergulhador com mola antngcniata de diamotro maior

Ma ou mais canaletes lateralmente conjugadas entre ai, de micção

que

o, do dito'pistão'margOhádor,'

transversal aprèximadamente semi-ciroular ou outra similar qualquer
rendo que os berdoe de cada oanaleta acham-se eensivolmente revira n

. à reqiierente'ieivilicffca a ri'e r' iUnde do corres pondente pedidodepositado .na Repart2Táo de Petehtl-p da'Rr 'an..;a ci.1 31 do Janeiro de

dos para o interior, estrangulando ou •streitando a abertura da-cang

1966.sob o na-47.785.

let

Ponto ei g 1 do tttal de 2 pont:Os apresentados.'
.
FIG.1

ronto na 1 de 4 pontos apresentados

Í1 0.1

1.jrit

r!,z5.1

2f7._

•

21'5
2e

2£1

205
219

.,9
21

2H

TERMO N a 186.650 de 31 de Janeiro de 1967
TERMO N a 182.949 de 19 da setembro

de

1966

Requerente; FRC CORPORATION, - E.U.A.

Requerente; NAUTA S/A. ELETRO-INWSTRIA - SXO PAULO

/rivilágio de.InvençãO • "APARELHO PARA. TRANSFERIR.FL11ID03"

Privilégio de invenção: " APERPEIÇOAMENTOS NO MECANISMO DE VARIAÇÃO
CONTINUA /na vonnOIDADE NOS MOTORES ELETRI

1 - Um apat4á3ho par7:::: :::::luidoc
E

/OS "

caracterizado por co;

preender um suporte, um tubo interna nonbadb no suporto para movimento pivotante elovatárld em tárno de-um eixo interno, um tubo externo,

Rzivnnicaçurs

um tubo externo pivot;velmente ligado com o tubo interno para desloca
mento em relação ao mesmo em tina, de um eixo externo substancialmen-

- Aperfeiçoamentos no mecanismo de varição continua de
Yelacidade nos motores elétricos, earaoterieados por oompreenderem
essencialmente uma rampa em forma. da "M" com suas pernas ' formando

te paralelo ao dito eixo interno,. edispositívon montados no tubo

ia

terno e, no suporte para imprimirem movimento de *secação ao tubo intat
no .em tárno do elmo interno.

rebOrdoe laterais que é fixada polca ditos rebèrdos laterais num

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedida

auporte do porta-escava ehre a qual atua uma ohave interruptora

depositado na Repartição de Patentes doo Estados Unidos da América em

das respectivas lámines de ligação, e desligação, do conjunto, moa

14 de fevereiro de

do esse chave interruptora fixada nom cavalete inferior, sendo lo

1966

sob o n5 526.994..

Ponto n g 1 do total da 9- Pontos apresem-tad/ar

oalieadae no interior do dito suporte uma tampa e uma mola em for-

•
as

20

rato de anel e com e.fUstçÃO de prendar uma bucho. ociapaneadara.

•

• Ponto na 1 de 5 pontoe apresentados. .•

r
J1

s£.

14

g

< 1_,

11/6

•

eP

e

•

,
7 FIG.1

15 -J
E
10

Ttue Na 188.148 de 30 de março de 1967

TERMO Na 186.618 de 213 de Janeiro de 1^,57
Requerente: REG1E NATIONALE DES usi1,23 RENAULT - FRANCA.
Privilégio de I nvenção "LIMITADOR DE PRESSÃO PARA FREIOS 1110RULICOS.
REIVINDICACMES 3. -

Pequel'ente: EDGA3D CrARCIA DC S0U"_ .0 e NEI.SON GU/LE2EME BARDINI-SIO Pino
Privilégio de invanção: " NOVO TD10 AO ALIO
REIVInDICAZOM

Limitador' do pressão. para freios hidráulicos, constituin

uma variante do limitador de pressão para freios hidráulicos de patenno qual o círcUita dos freios
traseirát i fechada Po'r OM.irvélvula alám de uma pressão critica isco te

N

O

166.107 de 8 de Janeiro

- 3i,vo tiro ao alvo, oaracterizelo por compreender um cari

(.1Q1965,

lhide, enquanto que. um árgão deformável elácticamente, coro um pistãose deslocando contra uma leia ar .:..e.gorista eatá montado num limitador* ; subme».1do a una prestio.de aLimentaçi,o, caracterizado porque o

pia

jua'io formado

por

diumm pegas, dia qu.ie, ...espingarda apresante-e• az
da um: mecanismo, , o

foreain) comum, porém, sendo dotada internamento

qual 4 formado a partir de uma lamina de contato ' da qual se galienta
inferiormente p eaul>g da eePingar dm. tendo que, • extremidade 11.ivr
• brama um pães armador, aa foraete
do contate, as

da

Quarta-feira 23
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Junho de 1,971 3199
Reivindicackeds

OUbstancialMente triangular, ditp pião ar tioultrrei á bravio de um pino
•xeãntrioo; e ainda, sendo previstoum contato de desoarga para um

1 - Aperfeiçoamentos em armadura para mã'quina dinamoelétrica,
caracterizada por compreender um núcleo laminado tendo um eixo e uma

oapacitor eletrolitioo o qual ligado a um reeietor, O qual por sua
Vez, á' ligado a um • transistor, do qual partem as ligaçõee para as pi-

pluralidade de ranhuras abetaS paralelas de secção transversal substan

lhas • para Uma pequena limpada, disposta próxima a entrada interna
do cano da espingarda, sendo que, no referido cano prevista uma
lel
til interna, disposta e em altura o orrespondente à pequena

ma pluralidade de condutores laterais de espiral em uma a, datas ranhar

do

fio fundo de dita ranhura, meio espaçador elástico distinto de dito re

limpada,sea
finalmente, previeta uma lamina de contato para aa pilhas, •
Ui"

cialmente retangular espaçadas em dito núcleo em tOrno de dito eixo; uZas espaçadas uda da outra na direção radial, tendo cada um de ditos

condutores um isolamento de parede rigido; c um: revesti alento elástico

Ulincia semi-esfíri0a, a qual tem função de ponto de parada do plieo

Vestimento 'disposto entre e separando ditos condutores, e uma almofada

armador.

elãstica ' no ' conduho mais externo encaixada por uma cunha receblvel lon-

Ponto nt 1 de 3 pontos apresentados,
5

gitudinalmente no tapo de dita ranhura, de foi'ua que ditos condutores

' n

1

sejam retidos contra movimento na direção raural com , relação a dita ranhura e com relação de um para outro.
A requenunte reivindica cn favOres da Convenção :•)ternacional,

visto a presente invenção ter sido depositada na Repartição de

Patentes

dos Estados Unidos da América do Norte, em 20 de julho de 1966, sono
n9 566.623.
.Ponto 09 1 do total de 8 pontos apresentados
Oleio NO 189.014 de 28 de abril' de 1967.
Amuo/ente: N. V. PHILIPS'GLOEILAMPENFAIBRIEEEN./HOLANDA.
PAtvilégio de Invenção: SISTEMA DE TRANSMISSÃO PARA A TRANSMIS6A0 DE 1:4-•
~AÇUS POR INTERMg DIO DE SINAIS DE IMPULSOS.
Reivindicações.

1 - Um sistema de transmissão para a transMi gsão de informação
"Wintermédio de Sinais de impulso no qual os impulsos ocorrem apenas
MI instantes mangados por uma frequência de relógio fixa compreendendo
Suas eetaçóeS terminais formadas por uma estação transmissora e uma es-•
kagIo receptora, respectivamente, a um némero de estações repetidoras

que eXo diepostas na trajetória de transmissão e provi
dia de regeneradores de impulsos controlados por intermédio da frequan04 da relógio fixa readquirida do sinal de entrada, conversores de c6dtgo igualmente construidos sendo dispostos . nas ditas estações repetido
les ifitermediiirias que convertem uma padronagem de impulso de entanda
AM UMA padronagem de impulso de salda diferente, enquanto uma estação
~nal compreende um conversor de código inverso cuja função é tor ate a padronagem de impulso de . saida na estação receptora igual à pa a
~agem de impulso de entrada na estação transmissora, conforme des peite no pedido de patente Holandês n9 6.514 161, caracterizado pelo
fato da estação transmissora compreender um gerador de padronagem teste
intermediárias

ajustilval e as 'estações repetidoras interrediãrias equipadas com conver

cores de código são ligadas •pelas suas saldas com um circuito de retõrAo levando à estação transmissora através detectores de padronagem teste mítuamente iguais, todos os quais fornecem um sinal ao circuito de
~Uno
unto

apenas quando uma padronagem teste caracterIstica é aplicada du

a testagem.

T 2RMO N 9 187.472 de'2 de março
Ma çiro ll3 l 1967.
Requerente: MASSEY-FERGUSON SERVICES N.V./ANTILhAS HOLAND8SAS:

Privilégio de Invenção; APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ENGATES
IMPLEMENTO DE TRATOR.
Reivindicações.

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a engastes d'fi implemento
de trator, incitara° um par de acoplamentos de tiragem de ar lateralmena
te

espaçados ligãveis universalmente ao elevador de enÁgia de trator

para levantamento e abaixamento controlados em tOrno de suas conexões

ao trator, caracterizados pelo fato de que ditos acoplamentos de tira •
gani de ar têm conectores em suas extremidades de fuga para encaixe com
conectores complementares levados por um idplemento, meio de ajuste pa.
ra ajustar os conectores na posição encaixada, e um membro de eSpaçame4
to poracoplamento universalmente ligado por articulação a ' cada um

d4

ditos acoplamentes entre suas extrtiidades.
A requerente reiVindica as prioridades dos correspondentes pe.
didos depositados na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 2 de mar.
co
. . de 1966, sob 09 9.088/66 e em 19 de maio de 1966 sob 04 22212/66.
Ponto n9 1 do total de 15 pontos apresentados.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 30 ue abril de 1966,

sob o n9 6.605.881.
¡Ponto n9 1 do total de 6 pontos apresentados.
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TERMO 141' 188.045 de 27 de março de 1967.
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPA17./E.U.?
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM ARaAUERA PARA MÃOU/NA DINaMOELETRLdA

ta

1.
1
•

a

Junho de 1971

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

3200 0w-1#-ta-feira 23
. nnnn• nn•••••n• n•

pEIVINDICAÇÕES
eme
1 REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, caracterizauj pue
Tnee:0 09 187.341 de 28 de fevereiro de 19a,
.isposição
eletrônica
funcional
que
compreende
em
conjunto:
uma
lâmpada
A.
Requerente: WALLACE MURRAY CORPORAT1ON./E.U.
e:7.:
A
Gitk;EL
-pilóto cuja luminosidade, variando em proporção direta cum a voltagem de
1: rivjeégio ae Invenção: SISTEMA DE DESCARGA DE :1;âeeIAL CO
entrada, incide total ou parcialmente sare um foto-resistor (L.D.R.)in-

e.) POL WURBOAI,I=ADO:
Reivindicações.

tercalado em um dos circuitos-série db sistema; w, comutador eletrônico

1 - Processo de descarregar materiais seeee a greeel de tua tedc.
beeee-tanque à prova de pressão puxado por trator .:ovia, por rtotor

bipolar de corrente alternada intercalado em wu dos tios da instalação e,

combustão interna, tendo e reboque-tanque umi, anidda se ar e UM tubo
de descarga de material, sendo o processo . cdracie,idauo pelo fato de

uma resistência fixa e um condensador; uma segunda resistência fixa ligan

comp reender: conectar a tubulação de escapamento -a :doLur do trator à

to em paralelo com o primeiro e constituído, por sara vez, também por una

entrada ás turbina de um turboalieent a' dor, conectar a salda do compressor do turbudlintodor à' entrada de ar co tanque e depois operar o 'etcter do trator uebreado a uma preaeterninacia fr — eideee, de maneira que

resistência fixa, um potenciómetro e dito foto-resistor, ligação essa que

em paralelo com esse comutador.bipular, um circuito-sárie constituido por
do em transversal esse circuito-serie a um segundo circuito-série dispos-

se efetua de um ponto do primeiro circuito-série situado entre a resisten
eia fixa e o condensador xf wu ponto do segundo circuito-série situado entre o potenciOmetro e o rote-resistor; sendo 'Adie ue eesse mesmo ponto,

a energia dos risses de ezcdparento do motor acione o turboalinentecor a
velociaade que permita o compressor do turboalimentador suprir a de.se)ded velocidade de fluze de ar . e pressão ã entrada do tanque.

UM4

Peivindica-se a prioridade do pedio correspondente depositado

a referida resistência transversal conecto COi a "gatilho" do comutador
bipolar através de um diodo bipolar; um terceiro circuito-serie, constitui
do igualmente por uma resestência fixa e wu condensador disposto também

na Repartição de Patentes do:, Estados Unidos da jeneriea, em 23 de raio

em paralelo com o referido comutador eletrônico bipular, destinado a ate..

a., 1966, sob nY 151.977.

nuar os efeitos das teneões transientes guando originadas no circuito; e,

Ponto nY 1 do total de 5 pontos apresntdaus.

finalmente, um transformador-elevador de voltagem intercalado na entrada
do disnoeitivo quando necessário para elevar u tensão de entrada.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados.
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Tt.Mr;0 NQ 195.832 de 30 de dezembro de 1966.

1 II

Requerente: diEMENS AKTIENGESELLSCHAFT./ALEMANHA.

ed

Privilegio de InvRnção: slJT -,,nA DE LICAÇÃO PARA INSTALAÇÔEE SE TELECOMUNICAÇÃO, PARTICULARMTN`i'a INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, EOUIPanne

'ARMO NQ 186.932 de 13 de fevereiro de 1967 .

COM RELtU BlEaTT.V.did

Requerente: TERUO OIRAWA = MLAJNS GROSSO
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO ESTAbILIZAL/OR DE CORRENTE PARA PEAT'

Reivindicaras.

,ADOS"

. - Sister.a C, lia,,ão baru inatalaçoes se telecomunica.ao, particularmente inztdla rder teleiônicas, equipadas. com reles
biestáveis, cue COIMIt.ac;GS 1,er impniser reguladores, que são

I - Dispositivo estabilizador de corrente para platinado, caos

Mais curtos tio que o tempo necessário para a acionamento do res -

tituldo por uma caixa metálica ou plástica, selada, dotada de ligação pa...

pectivo contato, e0 circuitos elétricos se excitação e de queda

ra massa, caracterizada por uma resistência ligada entre a bobina de alta

entre o seu estado de repouso e o seu estaco de trabalho, carac -

tensão e o distribuidor, tendo entre a referida ligação um automático (re

terizado pelo fato de que, quando fluir uns . corrente elétrica nos

lai) que se desliga depois de dada a partida, contuando a corrente a n

circuitos de excitação ou . de queda, estes se aceae desacoplados en-

fluir entre o polo positivo da bobina e o distribuidor, passando

tre Si exclusivamente . por contatos dos própree, reles

iistencia intermediária.
Pop,— -. 1 do total de 2 pontos apresentados.
- FI G. 1

A depositante reivindica a prioridade dó correspondente
_Fedido, depositadc na Repartiçao de Patentes da Alemanha, em

pela. re-

31

de março de 190S, sob o n;:unero 3•102.962 VIIIa/2Ia 3.
-.A.AAAAT

Ponto fiQ 1 do total de O pontos elresentados.

Fig.1 a

WARMo 59 186.315 de • 18 de janeiro de 1967
Adquerente: LUIS VICTOR LOPEZ RODRIGUEZ, JOSÊ LUIZ ARAsOLO ÃAGASTA1,~
JOS

g sumo. NAVARRO LICHTENFEW E '.3RALuo DE ALMEIDA

PAULO
í Irisa eg10 de Invenic; 'REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM'

sAo

a
de 3967.
W ERMO 59 187.265 âe 23 de fevereir o
Requerente: BENNES'MARREL./FRANÇA.
DOMEM OU MÃOTITNAS HIDRAUPrivilégi o de Invenção; APERFEIÇOAMEN TOS Em
EL.
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1971 3201,

reivindicajOes,
1 - Aperfeiçoamento em bombas ou mãquiras hidrãulicas, provi TÉRMO N9 167.245 de 22 de fevereiro de 1967.
das de barrilete rotativo e pistões axiais que se apoiam sóbre patins
o
equilibrados hidráulicamente, sõbre um prato inclinado, caracterizado

Requerente: ZAHNRAUFABRIK FRIEDRICHSHAFEN

wini4022LISCRAM.AWMARA,
rOnÇA =MAR. PRdcaro

Privilegio de Invenção: SISTEMA DE DIREÇÃO COM
pelo fato de que o prato de empuxo gira livremente sõbre seu berço ou
PARA VEICULOS MOTORIZADOS
por intermédio de uma combinação de mancais agrupando, por um lado, roReivindicações.
lamentos que constituem um batente sob a aba ou colarinho periférico
- Sistema de direção com
plano do prato e, por outro lado, agulhas cujo eixo é orientado ?areie-

nrça et:alisar nlaracilae, prOpcio

para veículos motorizados e equipado COM fuso de direção anialnenta dei

'-mente ao eixo de rotação do prato.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da França, em 10 de março de 1966

locevel, que se introdu :em um fmre rego do êmbolo hida.11140, 01,
tanto, na cãmara de cilindro, e com uma bucha reguladora, disposta GR

posição neutras'cacac:.
por un
apoia, COA UM& das lidas ex-

tre dois mancais axiais e centrada por molas na
sob o n9 PV Rhône 47.032.

terizado pelo fato de que a bucha reguladora se acha circundada
Ponto n9 1 do total de 8 pontos apresentados.
anel compensador da pressão .do óleo, que se

tremidades, no manual axial situado entre a bucha reguladora e O amb010
hidrãulico, e, portanto, no fusO de direção, e que veda, coe, a GIM eg
tremidade oposta, herméticamente uma cãmara de comPeneação essencial
mente conhecida, ligada com uma das câmaras de pressão dO cilindro 111
drãuliCo.
A depositante reivindica a prioridade do correspondente pedi.

do, depositado ta Repartição de Patentes da Alemanha, em

4 de'nerço de

1966; sob n9 z 12 070 11/63c.
Ponto n9 1 do total de 3 pontos apresentados.

VERMO N9 187.259 de 23 de fevereiro de 1967.
Requerente: FUMAGALLI S/A. INOÓSTRIA E COMERCIO./SÃOPAULO.
Privilégio de Invenção: FABRICAÇÃO POR ESTAMPAGEM DE ARO COM PLANGE DESMONTÁVEL PARA AUTOMÓVEIS. o

1 -

Reivindicaães.

Fabricação por estampagem de aro com flange desmontãvel pa-

ra .11toveIcu/o,.processo de fabricação , ferramentas e produto resultante, caracterizado por um processo de fabricar um aro com flange desmon +
TORNO N9 186.995 de 14 de fevereiro de 1967
tãvel a partir de um anel enrolado e soldado o qual pelos processos acima descritos e por meio de estampagem e ferramentas =snecíficas, toma

Requerente; LADISLAO CSAHY = ARGENTINA
Privilé g io de Invanno: . APERFEIÇOAMENTOS

formato de um desenho pré-determinado.

zn BRITADOPES

1E PEDRk, DE DUAS

BOCAS"
Ponto n9 1 do total de 8 pontos apresentados.
REIVINDICAÇÕES
1 - Aperfeiçoamento em britadores ae peara as enes b15~,

do tipo

que compreende duas mandíbulas móveis oscilantes defronte a mandibulas fixas, e montadas sObre uma armação comum, caracterizados pelo fato de que
as mandíbulas oscilantes móveis são montadas frente 5 frente, eA forma

si.-

métrica com relação a uma Árvore motriz do excêntrico, disposta entra De
e gira simultandaMeDte
'
mesmas, e rodeada por uma polia louca, que se apóia
sóbre as duas mandíbulas móveis.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados

IWW.nEWütii
CARPA INCLI5AC4--!CO ARO_

4211W;

tf.=1

D:ARIO OFICIAI_ (Seco III)
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REIVINDICAODà

25RMO 19 186.977 de 14 de fevereiro de 1967

1-

Requerente: , HYRON JACESON INC = = E.U.A.

do-se por compreender: uma Variedade de primeiros membros, uma variedade

W-1.iyINOICAÇOES

zado pelo fato que

eis

ui5

Decanta

Um conjunto de assento compreendendo pelo manos um

no para ajustar a posição do dito assento, o dito mecanismo caracterisano

Priviaegio de invenção: "PROTETOR NÃO-GIRANTE Cl MO DE PERFURAÇÃO"

1 . - Um protetor para

1971'

Junho de

coluna de pefurador de poço, caracteri.

compreende, um membro tibular composto de um par de

de segundos membros, e dispositivos previna° a rotação recíproca entre
interligando os ditos membros para aumentar a distância acumulada numa

o

e
1=1

dito assentOICOM

peias partes similares interligáveis em volta ee uma coluna de perfurador,

moira direção através os ditos membros para deslocar

Cada meia-parte incluindo um corpo de borracha tendo rno mesmo um encaixe

deslocamento numa segunda direçáo de um dos ditos primeiros membros

de refórço de metal, ditos ,_1aixes tendo flanges estnndendo-se longitudi»

lação ã pelo menos um dos ditos segundos membros.

em re

nalmente, e meios para interligar ditos flanges entre si numa relação opos
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado

ta incluindo um número de paraiUsos extensíveis através de ditos flanges
C uma barra encaixada na dita borracha adjacente à um flange de . cada parte

na Repar,ição Ge Patentes dos Estados Unidos da América em

23

de fevekei•J

1966 sob n9 529.313.

etendo aberturas roscadas engatáveis pelos ditos parafusos.

Ponto n9 1 do total de 33 pontos apresentados.

Peivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Pepartição . de Patentes dos Estados Unidos da América em 21 de fevereiro de
3.666 sob n9 529.073.
Ponto nY 1 do total de 6 pontos apresentados.

T£RMO

186.5913- de' 30 de janeiro de

Requerente: SPERRY RANO CORPORATION

1962

E.U.A.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM D1DPOSITIVOS DE LANCAME~1
PARA MAQUINAS DE CALCULAR"
VEIVINDICAOES
'ARMO 19 186.970 de 14 de fevereiro de 1967
1 - UM mecanismo de lançamento de dados para uso em

Requerente: CERBERUE AG./SEIÇA.
Privilegio de invenç4j: APARELHO DE ALARME POR IONIZ.1

calculadc.

res e máquinas semelhantes, caracterizado por compreender:
0 atwa AVICÀR TNCN+
a) um segmento formado como uma armação com uma Variedade
da

DIOS,

dispositivos de sola se projetando de uma borda do dito segmento no

teivindicações.

1-

Aparelho de alarme por ionização para avisar incêndios, cOp

tenor da dita armação e sendo provido de una variedade dejberturas

án.
nas

bordas do dito segmento:
aumentada sensibiliCaue á fumaça, constituído por, pelo menos, uma eámara.
b) uma variedade de pinos de lançamento de dados abarcados
de ionização, também chamada cámara de medição, à qual o ar ambiente

tem

pc.

lOs ditos entalhes e cada um se acoplando com um dos ditos dispositiV02
acesso quase livre, bem como por uma ou várias fontes radioativas para
de mola; e
produzirem iontes, e, ainda, por um sistema elétrico para emitir o 'alarme,
caracterizado pela existência de uma intensidade do campo elétrico

inferia,

4 5 v/cm nas regiões .8a cámara de r2diçÃo, em que flui a parte prependeran,

c) dispositivos retentores apropriados para exercerem
pressEe
Contra o dito segmento . de maneira à manter o dito segmento e
os ditCH
pinos de lançamento de dados conjugados ou montados

te da corrente de ionização.

e)

os ditos pinos de lançamento de dados apropriados para

A depositante reivindica a prioridade do correspondente Pedida é

Mele

retidos numa primeira ou numa segunda posição pelos ditos dispositi~
depositado na Repartirão de Patentes da Suiça, em 22 de fevereiro de

1ef6 r

.de mola,

sob n9 2.549/66,
Peivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da França em 29 de janeiro de 1966 sob
n7 •..

tonto n9 1 do total de 10 pontos apresentaao.

47.7.27.

Ponto DO

FIG.I
G

,

1 do

total de 15 pontos apreientadOS.
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peguerente. 1.1AR

de

lls

leftel-re ,de 544/

5'SR,10 N9 186.501 de 25 do janeiro da 1961.

SINGLER, INC. .

Requerente: C.A.V. LIMITED./INGLATERRA.

MN/Melo

do

Zalonoão; "ORM° 1W 246~40

PsáváligiO de ZOveatiot APAULE0 PARA 00M8EAR COMBUTIVDD laguna.
411

J

""

r

Aparelh6 pura b(mbear combu.tIvel liquida, do tipo espe,
cificado., caracterizado pelo fato de que a superfície com forma de
finida,eata formada,numapeçasjuatevel montada no batente ou encesto, dotada de,movimentomuma direçãcoubstadcialente paralela
ao eixo longitudinal,,do,cilindio.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
do depositadolia:Repertição , de Patentes da Inglaterra, em 31 de
janeiro de 1966, sob n9 4.096.
Conto n9 -1 ,dlottatel , 3e 6 1.-nt tprosentados

TERMO NO 186.493 de 25 de janeiro de 1967
Requerente:FHC.CORPORATION./E.O.A.
Privilegio de Invenção: APARELHO PARA TRANSFEREaCIA DE MATERIAL.
Reivindicações.

1 - Aparelho para posicionar o braço de articulação livre de
em aparelho para transferência de materiais fluidos, , -caracterizado
por compreender um meio para levantar e abaixar o referido braço
em Plano vertical, um dispositivo de freio para prender o braço ,
quando solicitado, impedindo-o de mover-se no referido plano, e
meios para travar o mecanismo de freio depois da selto, deixando o
braço livre para mover-se.
- A requerente reivindica a prioridade do Correspondente pedi.
do depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Ame rica,

em 28 de janeiro de 1966, sol: o rir:mero 523.788,
tonto n9 1 do total de 10 pontos apresentados.

rOnmo NO 186.363 de 19 de janeiro de 197.

Requerente: ARCH INDUSTRIAL mANuFACTuRERS (PROMETAM LEMI780./8EPOUES
Ni DA AFRICA DO SUL.

Reivindicações,
I. • Beteuturn de porta, que inclui uma perta e uma melam pesa
a mesma, caracterizada pelo fato de que "a poria e mantive' na moldura ar
~vis umpar, pelo menos, de, elementos da dobradiça entrefacheveiee Se

porta e na moldura, em cada um de dois lados opostos da ar:tratara, e
meios de maçaneta, na porta, opereveis a lim de destravar os alêmen41a
de dobradiça, de cada lado da posta, a gim de permitir asa aapiragaó,40
lado da sesta e PeN044W que alotes tf

MIFS4Odlts

no ieálm ematet

Junho de

1971 3203 __1

A depositante reivindica a pt.oridade dos correspondentes MA*
dos, depositados na Repartição de Patentes da Africa do Suls em 19 do
janeiro de 1966 e 16 de maio de 1966, sob os n9s. 66/0385 e 66/2814. rol
pectivamente.
Ponto n9 1 do total de

14

pontot apresentados.

Augn 119
TERMO N9 186.170 de 16 de janeivo de 197.
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO./E.U.A.
Privilegio de Invenção: TRANSMISSÃO E SEU SISTEMA DE COMMits

Reivindicaç'Oes.

1 - Num veiculo, um trem de acionamentO caracterizado por

Compreender uma peça de entrada adptada para ser acionada pelo eixo
de salda de fórça do motor, um reter de um retardador hidrodinarsice
disposto para ser diretamente acionada pela citada peça de entrada,
a um dispositivo de engrenagens que liga operativamente acatada Ise
ça de entrada e o citado rotor a um conjunto de ongrenageno(mudace,
ga) de múltiplas velocidades.
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente deo*
Sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amasio% 010
18 de janeiro de 1966 sob n9 521.320.
Ponto n9 1 do total de 25 pontos apresentado;.

T2R9IO NP 186.107 de 12 de janeiro de 1967.
Requerente: EDMUNDO FREDERICO D'OLNE./ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Privilegio de Invenção: APARELHO E SEUSTETEMA DE IUNCIONAMENTO
QUE PERMITEM ACIONAR BOMBAS HIDRÁULICAS CRICRIMUS EM LOCAIS OU*
DE NÃO

ArivilégiO da Isrgeng got MIRUIM DE POR.

94

In .)

HAJA ENERGIA ELETRICA.

Reivindicaçees,
1 Aparelho e seu sistema de, duncionamento e que per
nItem acionar bombas hidreulicad centaingas em locais onde Ao •
haja energia eletrica, consistindo dito;náarelho em um quadro fe&
to de cantoneiras e barras de aço doce :(ferro batido) soldádover
ldtricamente, caracterizado por conter ali Lixados, por nudo da
mancais de rOlament( , Je egfe;tas. dois:rõl.os guardando distancia
Conveniente, que „podem girar livremente e inciej-enciantemente...exutrg
GA, tendo um dos ralos Onchavetada U ma _k,o4icrde,,,,gr,R,J150 resp9.nsA4
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MAM Cri"

MCi 09

Junko de 1971

110)

. .,

piVindicacâ***

1/01 pelo acoplawento do 3 bc;,b, hidráulica centrlfuga pa2d transmissão dos moviuentos, c

lu. outro

// 1

um clique com sua respe.

ProceSso para formação

de

016troje

atice oaracteria#4

00 .14£ Compreender as etapas dei

Uva rodá dentada, que travada peru,itirà a salda da roca trazeira

iiodo1, ràuonsével pelo 4flovimen0

do veiculo automotor, ali

dos ralos; movimentos si tr,i mitidoi, através a polia °V . à
)50mba para produzir, assiu, a energia nocuséria Co seu Zuncionamer.-

a) proporcionar um par de eletrodos: un dos quais
8 um ciotrede
injetor e pelo menos um dos quais 8 parcialmente transparente;
b) aderir uma comada de uma coAposi210 fotosensivel

ao dito 010

. to.

trodo injetor;
ànt,u,:cs.

1 io iot7 e.. 2 p

ronto

c) formar uma duspensão de ?articulam
fotosensiveic

entre os dl

toe eletrodos.
'

A requerente reivindica a prioridade do cOrrespondente pedida

depositado na Repartição de Patente* no* Estados Unidos da América, eg
17 de janeiro de 1966, rsob o n9 521.059.

s

Ponto n4 1 do total de 7 pontos apresentados.

---

F/G. I

A

1

/

J.. I

TERMO, N9 185.794 de 29 do dezembro de £266.

IMMO N9 186.092 de 11 . de janeiro de 1967.

Requerente: IUTERNATIONAb BUSINESS MACHINES coaPORATION./E.U.A.

lieguerentez COMISSARIAT A L'ENERGIE 2VIDMIQUE./
Snivil g eio de Invenção: DISPOSITIVO REGULADOlt

Privilégio de Invenção, DISPOSITIVO MOSTRADOR COM DADOS SINCRONIZA_
p6h3ii0, EUPEcT, DOS DE VIDEO d

Min PARA PRODUTOS GRANULADOS.

AIO.=

COOIFICADOS EM DECIMAIS RUM ARMAZENAMENTO

CICLICO.

Reivindicaçães.
aiyindicacões.

Dispositivo regulador de débito vara produtos granu'dados/ caracterizado pelo fato de que comporta tua naveta perZurada

oriacios calibrados e suspensa verticalnente por sua extremidade superior, um orgão de d2tecçãa emitindo

112

1 - Dispo;:itivo mostrador com dados sincronizados de v,
deo a binérics codificados em decimais num armazenamento ciclico
que inclui uma r:emOris intcrmediária de dados destinada a ser usa

sinal representativo

da com um mostrador de quadriculação de pontos binfrios ciclicos

Ca altura do uiva do produto dentro da dita naveta, um registradbr
fflale recebe o dito sinal e uma comporta de distribuição ,cuja aberto-

provido de segmentos ocultados de visibilidade constante e segmen •
tos nío ocultados de visibilidade variãvel, caracterizado pelo ia •

ia é comandada pelo dito registrador, a dita comporta sendo situada
to da memOria intermediãria de dados compreender: um armazenamento
g o conduto de ligação que faz comunicar a dita naveta com um reserelenco de dados, que opera sincronizadamente com o referido mos Ifatdrio do dito produto.
trador) Meios , sincronizados com ' os segmentos não ocultados do mo?

•

A requerente reivindica a prioridade do ce,,eaponcente petrador, para fazer ingressar dados no referido armazenador, em for-

ado depositado na Repartição de Patentes da França, em 17 de janeimatos correspondentes is imagens gríficas de mostrador; meios,sinto de 1066, hob o n9 46.194 4 e 30 de dezembro de 1966, sob n4
cronizados com os segmentos bloqueados do mostrador, para fazer irt.
, 49.666. •
gressar os mesmos dados de mostrador no referido armazenador, numa
•

Tonto n9 ido total de 7 pontos apresentádo.

notação de céldigo digital, adequada para transmissão e processamento; meiOS para acoplar diretamente a salda do referido armazenador

aos contrôles de intensidade do referido mostrador; e meios, acopls
dos 1 referida salda, para recuperar seletivamente os referidos dados codificados digitalmente.
A depositante reivindica a prioridade do correspondente

pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos d.
Am4rica do Norte, em 29 de dezembro de 1965, sob o n9 517.334.
Conto n9 1 do total de 14 pontos apresentados.

FIG. 1

allesalue laueep as se ae ~abro
~IBM 2118601(

aragoakto ás2aucib;
Melem.

de 196f

COPMA91021../E.U.A
Y29~0
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TERMO N9 185.593 de 22 de dezembro de 1966.
Requerente: DYNAMIT NOBEL ARTIENOESELLSCHAFT., ALEMANHA.
Privilégio de Invenção: INVOLUCRO DE CARTUCHO DE PROPULSÃO PARA VOO
INDUSTRIAL,
Reivindicações.

/ Invólucro de cartuxos de prolablsão para aparelhos de
asa industrial, particularmente aparelhos para atordoar rases e a7
parelho; para cravar pinos, compostos de um corpo de material eine&
tico termoplástico e um fundo metélico, por exemplo, de aluminio, ou
mesmo de material sintético termoplástico, caracterizado pelo fato
de que o corpo do invólucro esta inserido, pela sua extremidade Mi n
lindrica traseira, sob pressão, em um entalhe anular, aplicado no IR
do frontal vizinho do fundo e cuja largura é, no seu fundo, pelo mg
nos', em 2% menor do que a grossura da parede do invólucro.
A depositante reivindica a prioridade do correspondente pt
eido, depositado na Repartição de Patentes da Aleeanha, em 22 de dezembro de 1965, sob o 'número D 48.983 Ic/72d.
Ponto n9 1 do total de 4 pontos apresentados

"Junho de

1971 3205

TWO 219 184.888 de 28 da nO9gmb20 de 1yelk
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPAVY./E.U.A.
Privilégio de Invenção: APE RFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO PARA
MORWARRISAB42*
CAR ROWORES UM C URTO-CIRCUITO E EPOORESP ENSULTANTLS.
Reivindicaçkies.
1 - Ap erfeiçoamento em processo para montar setores
es: ourte-eit

culto sio gênero que inclue uma barra alongada de material prontamente opR
rável condutivo em uma ranhura de máquina dinamoelétrica adaptada para re
ceber,a barra e formada em:matéria% relativamente mais duro, caracteriza*
dos pelo fato do processo compreender: o prop orcionamento de uma barra
tendo pelo menos uma projeção integral ao longo do comprimento da barra #1
e introdução barra na ranhura e aparamento de Uma porção de dita.prode04
com a superfície c orrespondente da ranhera.
A requerente reivindica os favores da Convenção Internacional
•
visto a presente invenção ter sido depositada na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da AMérica do Norte, em 1 de março de 1966; sob
nP
530.908.
-Ponto n9 1 do , total de 9 pontos apresentados

çig.1

••n•

F10.1
4

N9 184.756 de 22 de novembro de 1966.
Requerente: SECTOR, DICRINSON AND COMPANY./E.C.A.
Privilégio de Invenção: FABRICAÇÃO oc TERMÔMETRO.

USMO

Reivindicações'.

CREO N9 195.403 de 16 de dezembro de 1966.
Requerente: RETIFICA DRACENA S/A. INDÚSTRIA E COMÚRCIO./SÃO PAULO.'
Érivilágio de Invenção: NOVA E ORIGINAL BOMBA D'ÁGUA.
Reivindicações.

1 - Nova e original bomba d'água, que se caracteriza essencialor ser constituída por um corpo metálico ' (11) provida de mancais (19) na parte 'superior com rolamentos (18) blindados, que sus tem un eixo (22) ao qual se acopla lima polia (2) na

parte interna dc
com uma esfera de
trava (15) e um volante (5) provido de manivela
(12) com regulagem
de curso (1) na parte interna do corpo (11) logo abaixo da polia(20)
existe um depósito (7) onde afluem cano; (10) ' e (4) e de ondesaem et
noz(3) de descarga; a polia (20) é Provida de corrente (9) com discos de borracha (8) regularmente distribuida.
Ônico ponto apresentado
ecrpo (11) , uma catraca (17) na parte externa

f ig.1

1 - vm aparelho para dividir a coluna de AtiCtiri0,044 UM tellfte
metro clinico, num lugar escolhido , caracterizado por ter um suporte
para manter uma haste de termómetro em .fabricação em posição pre - detat
minada, tendo ela uma coluna de mercúrio que se extende além do citado
lugar; uma unidade produtora de raio "laser" suportada um posição pra
determinada de modo que ,possa 'dirigir um raio "leses" de intensidade e
duração pre-determinadas numa direção pre-determinada para bater sôbrO
a coluna de mercúrio do 'termómetro em fabricação, no lugar escolhido •
para dividir a coluna de mercurio neste lugar; e dispositivos rotativos
para rodaram o termómetro em fabricação, substancialmente em tórno
citado lugar, para gerar suficiente fOrça centrifuga para ausentar a st
paração das partes da coluna de nercdrio dividida, para.facilitax a mt
noção do excesso de mercúrio da coluna, de um lado do citado lugar.
Pg ivindica-se a prioridade do pedido correspondente papositad;
na Repartição de Ratentee.fice Ratados Unidos da Amírica, em 14 de março
dg 1866, sob 119 529.604.
Ponto 1W 1 do total de 24 ponto* apresentados.
fo
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(See .g.o

III)

J;:,1H)

wffiwayMMINNÉ*.;°,,

segunda condutividade do tipo oposto ó do prieiro tipo, ootrwie
iY

Ws

gunda região isolada lateralurnto do resto do corpo por uma parte
volvente e altamente contaminada formando uma zona do izelamento coe

-)A./Dike Pátt n r,C

o primeiro tipo de condutividade, e uma outra zona compreendedo uma

Privii,Ágio de invançao: ORIGINAL DISPOSITIVO AiPLie,OON 05
Reivindroese.,a.

região altamente contaminada com condutividade do segundo tipo

1 - Origine' .lizpositfo, amellddor de . ~ana, carecteriaada
por .r.a lente de secoZo pisno-cuzeoza, baztrnte alcagada.aa :erma • de
cuja. superizie la.jhrior é-plaue e tealii g vel sebre o ea lhe] ou outro ia:premeis..
'Unto

TCR , 10 Ne

59:

que

esta em contacto com a segunda região, separando-a total ou parcial
mente das regidas adjacentes do corpo. que tem condutividado do primei.
ro tipo.
A

1 do totat de 1 pontos: apreseniaor

184.301. de- 4, de,

se-

CR •

184.630 de 17 de nov7:mtro de 19Db
AR7.11.j/kIA Il100:1;TrliA 1: CO:SI n Itei:0

4

requerente reieindicaa prioridaee do corresponaente pedia

do depositado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da America,
em 2 de dezembro de 1965, sob n9, 511.197..
Ponto n9, 1 do total de 8 pontos apresentados.

de 1266..

Reeuezentem. COMaISSAMIAT. AtL'EHNOGIE AWOUI(117E./ERAMÇAr.
Privilégio da, Invenção:. PRODESOO.Z n15roar11VO DE COMMOU 00,M0eIMMOTO
DR PaaNSLAÇÃO DE CAJANCIA ELEVADA, ESPECIALMENTE FARA eAMARAS DE BOLMAE

41,oinalcaçãem,
I - Processo para comandar os movimentos de'tranalação com rpide cadencia de repetição, especialmente pare uma cantara de b8lhas, se
racterizado por compreender as seguintes etapas aucessieas:.estabeleoer

'entre dois oomprrtimentos esteme,nes separador por um Pistão de comando,
uma grande diferença de pressão pneumatica a ao mezmwrempe manter o
pioteo mecanicamente travado numa determivada posição: soltar o pistão
provocando a projeção diste por intermídio da dita diferenoa de . pregai-tal
uma vez freiado

parado o pito, p&1 inversão de diferençade.ersesão,entre os dois compartimentos eataageee, criar um impulso suP1ementar.
e

favorecendo o retórno do mesmo para e peaieão determinada; realizar o
Dravamento meei:110o do pistão na referida, posição determinada logp que
D mesmo a ela retorna , ou algm da dita posisp14

A requerente retvindioa.a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da França,- ao 13 Oca novembro. de
Ws,

sob

n9 38.83.

Ponto ne 1

do

de. 4 poates.apresentados.

TERMO Ne 184.156 de 31 de outubro de 1966.
Requerente: HARRY-WEHMILLER COMFANY./E.U.A.
Privilegio de Invenção: APARELHO' APERFErÇOADO PARA TRANSPORTAR RECIPIEN.
'TES ATRAVES UMA ZONA DE PROCESSAMENTO OU INSPEÇÃO.
Reivindicaçees.
1 - Aparelho aperfeiçoado para transportar recipientes atravgs

uma zona de processamento ou inspeção, compreendendo um transportador p.a.
ra conduzir os recipientes em alinhamento em s g rie O em relação espaçada
ao lcnigo de uma trajetdria predeterminada de um ponto de entrada para um
ponto de descarga, um disco de controle de espaçamento de recipientes gi
Sevel em terno de um eixo vertical e possuindo cavidades receptoras de
recipiente na sua periferia e se estendendo com uma parte perifirica do
mesmo através o transportador e se projetando para um lado do transporte
dor e caracterizado por incluir dispositivos guias flexisole para manter
os recipientes acoplados nas cavidades do disco de Controle de espaça •
mento e para abastecer os recipientes ao ponto de descarga do transpor
tador, um disco adicional que forma uma comporta tendo uma s grio de ca
vidades receptoras de recipiente individuais formadas na sua periferia .
senda livremente girãvel em torno de uweixo.vertical, a dita comporta,
sendo disposta num lado do ponto de descarga do transportador e coopera§
do com O disco de controle de espaçamento de maneira a acionar O último
por interlig ai° dos reciPientes de Passagem atrav gs as cavidades :recepto.
xas de recipiente do disco de contróle de espaçamento. .
1L.requerente reivindica a prioridade do correspondente pedida
dgpositado na Repartição de Patentes dos Esialos Unidos da America, sla
21 de fevereiro de 1966, sob ne 526.887.
, POnt0 ne 1 do.tOtal de 3 pontos apresentados,

rumo NO 184.1,50 de 21 'de outtibro de-1Mb
Requerentes RADIO CORMIALROW. OrM4ROSOR.M.C.A.
Privilísio dg Invengrao: DWORGBDROUPPIEr;'n
NXIDWOOZIJMOM01$44006.
Reivinaiodo4uo.
3. Mosoodeoutto sgmicondutor,,6aracter4 gado por compreendes,.
Cim 0Orp0 Seng eOnduter, Um componente ativo com , uma primei" reggio de
om primeiro tipo de o.odutividade deittro do corperestam70 era pei
Galra re'çião circundada dentro do gespo por. uma seoge44 ~lio de

VA>
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TERMO N9 182.900 . de 15 de setembro de 1966
Requerente: AUTO UN/ON G.M.B.S. = Alemanha

•

de OutUbro de 1966,
Requerente:.DANFOSD'A/S./DINAMARCA.

Priv ilégiO de InVenção: DISJU

,Privilégio 'de Invenção:

NTOR'BiMETUICO DE $EGURANÇA.
Reivindicações..

"DISPOSITIVO DE VENTILACÃO PARA CARROCaRTAa

VErCULOS MOTORIZADOS"

Disjuntor bimegline de .segurança c a
racter1za40 por compreender um bulbo de descarga luni ncisa,aontendo um sistema
i nterruptor bimetã.
lico sem meios de aquecimento auxiliares, o sistema interruptor tendo coam
tactos normalmente fechados e sendo dIsPosto de ta/ maneira que quando
Os
contactos estão fechados, o-sistema 8 subs tancialmente
insensIvel a qual quer aquecimento que não o
aquecimento ambiente para abrir os referidos.
contactOs, e quando Os contactas estão abertos sob carga o calor da des mm
carga luminosa entre os mesmas oo mentem abertos.
•
A dep ositanf,e reata:Ia/cã a prioridade d7 Correspondente Pedida
eeposftado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 5 de outubro de i965,
sob n9 D 48.56 VIIIb/210

riv/NDIcAOES

1 - DispósitiVo de ventilaçãO para carrocerias de velculeS
mcm
tOrizados, 'em que ar proveniente do interior dá carroceria
sai, atridd

de aberturas protegidas por anteparos, das paredes de ripas traseiras
dler,
teto, caracterizado pelo te,ta rim que, se acha instalado nas ripas
traesdlow
xas do teto, um tubo flexlvel, de ventilação com abertura
1~44 u01
da para fora.

Reivindica-se a prioridade do CO MONAdenti pedido depositada,
na Repartição de Patentes da Alemanha em 17 de setembro de 5965
' ,41) O a*,
A 50 . 237 II/63c.
Ponto n7 1 do total de 12 pontos apresentados.

Ponto n9 1 do total de 3 pontos apresentad00.

TERMO 144 183.014 *de 20 de setembro de ' 1966

"4

Requerente: WHE.BUNKER-EAMO CORPORATION E.U.A.

TERMO NO 189.034 de 28 de . abril de 1967.

frivilégio de Invenção: "UM CONTADOR DE .TRANSPEREACIA DE LSTADO SOLIDO"

Requerente: P. R. MALLORY 8 CO.,

ISIVINDICAOES

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE C1PACIPORZ6.

Um comutador de transfere:leia de estado sólido, para.aci.a...

sar seletivamente duas entradas de sinal de rãdio frequencia

entre .duas

safdas, caracterizado por compreender uma pluralidade de' diodos arranjados eia uma configuração de ponto e ligando ditas entradas e saídas, 'irei:::
Ugãvel a.uma fonte de Voltagem de propulsão simples e respondendo a une
Voltagem aplicada de uma polaridade para lançar para frente

um

primeiro

grupo de ditos diodos e lançar reversivamente um segundo grupo de ditos
diodos, respondendo dito meio a uma voltagem aplicada de polaridade opos-

ta para lançar para frente um grupo diferente de ditos diodos e lançar rk
Versivamente um outro grupo de ditos diodos, proporcionando os diodos lan

sados para frente trajetos para transmissão de sinúl de râdio frequancis
e. os diodos lançados reverSivamente bloqueando a transmissão de sinal do,
kãdio frequencia.

Peivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
ta Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amírica em 22 de setembrode 1965 sob n9 489.345.
Ponto n7 1 do total de 8 pontos apresentados,'

' 'tn

Reivindicações.

1 - Um processo para a fabricação de capacitores àe um mestra
formador de película e de uma massa pulverulenta umedecida do dito Inc 0
tal e utilizando um gabarito tendo uma variedade de recortes.atravEs 111
mesmo e uma chapa de aluno essencialmente plana, os ditos capacitora.
tendo um r e vestimento die/étrico de axido, um revesílmento semicon6tClh
um revestimento condutor m 4Csposit1vos terminais, caracterizado .por
compreender as etapas de: colocar-se o dito metal formador de película
entre o dito gabarito e a dita chapa de apOio, o dito gabarito • condo
seguramente mantido contra a dita chapa de opala: aplicar-se es
dito MN
tal Pulverulento umedecido ao dito :gabarito de forma a preencher os AG.
tos recortes e entrar em contato com o dito metal formador de pe1iculd;
' remover-se o metal em pf, excessivo do dito gabarito, asse modo deiáenm
do depõsitos controlados do dito metal em p0 nos ditos recortes; remo •
ver-se o dito gabarito sem alterar os ditos depóaitos'controlados; Is •
car - se p arcialmente os dito - Capasitos controlados; sinterizar - se os át
bes depasitos contriSlados'ao dito meta/ formador de película; anodlaarn
se dito metal formador de pelicula'e os ditos sinterizadas de Suma
a obter o dito revestimento de Oxido dielitrico; aplicar •se o dito ri m
Velstimento semi-condutor sabre og ditos depésitos sinterioaRio e anca.
zados; aplicar-se o dito revestimento condutor sabre o dito mastim:0
to semi-condutor; afisar-se diapositivos terminais aos ditos revesti!~
tos condutoras, disse modo proporcionando terminais eatedicos; oftsento
dispositivos terminais ao dito metal formador de película SM pontos a.a.
fastados dos ditos revestim...r.,:.oa semi-condutores o condotoros.'dello o,
do proporcionando terminais anédicos; e separando-se es capacitores for
dividuais do dito metal formador de película.

requerente reivindica a prioridade do correipondente yitiaW
do depositado na Repartigio de Patentes dos Ratados unidos ia Saldo* .
•n 2 de inalo de 1966, sob O n7 546.817..
p onto n4 1 do tot.11 de 15 pombos aprotontitski.
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.PÇ.RNO NO Ud.735 de 20 de abril de 1961.
Requerente: STA' PL/NG MACH/NES CO./E.U.A.
Privilég io de Invenção: PAINEL UE CONTRdi.;
Ikeivingicaães.

Sen0 :IS 221.413 de 14 de aqôsto de 197)

1 - Um painel de contraia

Roouerante: LOTTIERI LOTTER/NGHI DILUA swurA./sÃo PAUE.
?,1 , 7ilégio de Invenção: CONJUNTO DESMW2AVEL DE PS dU
'..• , TRUNAS E SIMILARES.
Ret ndicaçsiss.

positive

E ENCW20'

que à

x„,ropriado para operar um dia

elétricamente controlado e que é provido com uma pluralidade de

interruptores dispostos em uma ordem predeterminada, cada tun dos inter .ruptores de contrôle sendo atribuído a uma predeterminada operação da

Máquina que ' é ilustrada por um almbolo gráfico associado e quando quat

1 - Conjunto deSmontavel de pes ou bases e encdsto para poi.
tronas e similares, formado por uma pluralidade de placas metálicas

elétrica
mente controlado efetua a operação representada pium símbolo gráfico aae

ou de outros materiais , caracterizado pelo lato destas placas serem dobradas adegusdam;Pnte, constituindo-se nos pás ou bases anteriores e pos-

sociado ao interruptor atuado, dito painel de sontróle sendo caracteri »

quer um dos interruptores de contrôle é atuado, o dispositivo

zado pelo. fato de incluir um primeiro circuito elétrico operativamentm

teriores da poltrona ou similar, bem como no encósto da mesua: pelo fato

contraNe, produzindo um diferem
mediankr •tmação de qualquer wn doe ditos interruptores de contrOle; uma'. pega móvel suport *ando UMA pluralidade
de grupos selecionáveis de slmbolos gráficos para movimento pata qual quer uma de diversas posições predeterminadas, dita peça mavel sendo capaz de móver separadamente em posição cada grupo de símbolos gráficos s§
conectado aos citados interruptores de

de cada pá ou base possuir duas regiSes distintas: a interina que ã'lle
finida por uma caixa na qual se assentará a lace inferior da poltrona

te sinal elétrico predeterminado

ou similar, e fixada nesta caixa por parafusos, rebites do similares, e
sendo a região su .,crior uma placa que se projeta pe~dicular ou
nadamente da caixa . acima referida, placa esta que, uma vez fixada a base
na. poltrona, ficará encostada nas laterais da . mesma, no caso de ser a ba

bre o mencionado painel em associação com os referidos interruptores de

anterior, ou no lado posterior, se fôr o pé ou base posterior, sendo

contrôle, para atribuir um predeterminado símbolo gráfico, que represen.

se

que ás placas correspondentes às bases anteriores poáerão possuir o mas.

Mo comprimento das placas correspondentes às bases poste notes.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

ta uma predeterminada operação da máquina, a cada um doe ditos interrupv
tores de contrõle e um segundo circuito elétrico operativamente conecta-.
do à mencionada peça móvel para estabelrecer os referidos sinais elitri
Oos diferentes predeterminados associados á cada interruptor de contró
le, de uma maneira predeterminada, mediante movimento da referida peça

mavel para localizar um grupo diferente de símbolos oràficos em

associa-

coa 96 mencionados interruptores de controle.

A requerente reivindica a prioridade do

correspondente pedida

depositado na Repartição de Patentes nos Lstados unidos da
abril de 1966, sob c n9 544.305.
tonto no 1 do total de 10 pontos apresentados.

Amiftrica. em

21 de

Vt5110 50 -189 ..016 de 28 de abril de 1967.

Requerente: P. R. MALLORY & CO., NC./ E.u.A.
Privilégio de Invenção: GRUPO DE CAPACITOREM . UNItARIAMEN TE VARRICADOS

u p nrEsso essa SUA FABRICAÇÃO..
Reihndicask,s,
Um grupo de

capacitares unitãriamente fabricados caras'.
1terizado por correender uma tira de matai formador de pellcula tendo
rialtiplos apêndices se estendendo da mesma e soUdãriamente reunidos
com a mesma; uma massa do dito metal retida por fusão sabre os ditos a
pandices; um revestimento de Oxide dielltrico sabre ás superficies do
dito metal formador de pelleula . e saibre as ditas massas de metal; Um .
Xevestimento semicondutor disposto sabre o dito revestimento clt; Oxido
dielatrico recobrindo as ditas massas de metal e os ditos apêndices ai
$acentes as ditas massas de metal; um revestimento condutor.sóbre
dito revestimento semicondutor, o dite revestimento condutor sendo li»
Zdtapo arem rdcoberta pelo dito revestimento semi-condutor; disposii
vos terminais afixados aos ditos revestimentos,rondutores e dispositl 4
Ws , terminais afixados aos ditos apêndices num ponto afastado dos ditos
ZevestimentoS condutores.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
do depositado na Repartição de Patentes dos Estn.ara. Unidos da América g
de maio de 19C6, sob o nQ 546.714.
Ponto n9 1 do total de 16 pon;os apreSentadef.

TERMO N4 187.151 de 20 de

fevereiro de

Requerentet TELEFONAETIEBOLAGET L M usacssos
Privilé g io

1987
SUSCrà

de Invenção: ".UM DISPOSITIVO DE AJUSU DE CONJDnin DE MOLA'
REIVINDICACOES
. - Um dispositivo de ajuste de conjunto de Mola

pac* reles P.

Letromagnéticos, consistindo de duas placas laterais feita, de material
meio de uma placa base entre as quais molas

solante e mantidas juntss por

ae contato de placas laterais designadas como molas de folha são empllha-,
Usa substanoialite paralelamente entre si e a dita

placa base, caracter

da placa
molas de contato e- adaptadas para serem 'empurradas em um suporte
arranjado na armação do relé e por um diapositivo de' ajuste arranjado ma
extremidade livrt das molas de contato para ajuste da placa ba g o na arma.
nado por um prolongamento elimtleo

base, arranjada no lado de a-

juste das

09. do relê apôs o prolongamento elíst400 ter nide 00110 a 4113.2 supowa

23

D .c,R O CF.CÂL

Junho d 1971 3209

c V.

te, a per conseguinte que as placas laterais da conjunto de mola de conta.
to por meio ele dito prolongaaeata são coeçriaidas pela
placa base para

T29MO NO 167.852 de 17 de MarçO de

baaxo da armação do ralé perto da extremidade livre das melas de contato.

Requerente: COMMISSARIAT A LaaNERGIE aTOMIQUE a a FRANÇA

aeivindica-se a prioridade do correapondente pedtdo depositada
na aepartição de
' Patente* da Suécia em 11 de aarço de 1964 sob 09 3.229.

196i

Yrivilégio ao Invenção: "ELETRODO COMPOSTO PARA TU/9E1RA DE CO N VERSÃO MUD4
REIVINDICAÇÕES

1 - alétrodo composto para tubeira de conversão MOIO, caracterl
zaao pelo fato as cuareender, por um lado, UM4 caixa em material condu*

koato único apresentado.

tor do calor, mantida em baixa temperatura e provida num de seus lados de
divisa- rias delimitando 'alvéolos e, por outro lado, blocos de ceriimica, os
ditos blocos sendo ligados á dita caixa por aluna:aos metálicos que assamuram a passagem da eletricidade do lado da frente do elítrodo E caixa,
neivindicase a prioridade do correspondente pedido depositado

a•fq,a 7

..na

TERNO N9 167.922 de 20 de março de 1567
Rvauerente: THE SINGER COMPANY

a.U.A.

Repartição de Patentes da França em 22 de março de 1966 so5 n9 54472.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresemkados.

Privilégio de InvencSa: "LANÇAWIRA DE MOVIMENTO CIRCULAR'PARA MAQUINAS
UB COSTURA"

FIG.i

AEIVINDICAÇOES

1 - Uma lançadeira de movimento Circular para uma maquina ee

/O

f

costura caracterizada por compreender um corpo de lançadeira, dispositla

47 3628

ves montaaos giratóriamente . o dito corpo de /ançaceira as relação A um ai
cabouço de máquina de costura, o dito corpo de lançadeira incluindo um are

vp,

anular concêntrico com o eixo gesealtrico de moviffiento circular do dito a

7:417:41Kffel
/4(6

corpo de lançadeira e formado com um bico colhedor de laçada de agulha, o
dito aro terminando numa superfície de apeio anular plana aisposta sabetancialmente perpendicular ao dito eixo geométrico, uma caixa de bobina a
compreendendo uma parte

de

acomodação de bobina 'substancialmente oil4e3mi

ca e um flange de apóio plano se estendendo radialmente paaa u

da dita parte cilíndrica e tendo uma borda externa do atual Spease vem* jp01É.
te se ama ida ã um arco circular, um aedo do dito fiange de
em relação topejante contra a dita auperficia de apaio no,

187.836 de 17 de março de 196i
Requerente: EASSARI S.A. INDUSTRIADE VIATURAS -Sío Paulo
Privilégio de invengio: . RAPERPEIÇOAME .gM0

EM VEICMOS R AS CULA4T23 NA&
COLETA. TRANSPORTE E DESCARGA DE LIXO E OUTROS MATERIAIS"
REIVINDICACCES

1- A e rfeiçoamento em veiculoa basculantes para

UM

suporte de retenção de caixa de bobina •atanciOníraa, dii,spoateimos pass
fixar o dito suporte no arcabouço da dita máquina de costura, psioaseros
.dispositivos no dito suporte se acoplando com a borda exterior do deito .-

flange de apOio de caixa de bobina e proporcionando a ánica COnatal‘fles mg
ra a dita caixa de bobina relativamente ã dita lançadeira radialmente e
segundos dispositivos no dito suporte se acoplando coro a borda ~Mor

r

TERmo N4

/11;e4e ddepo***

alto IMO, e

4114N"
ãimorlk
.

doida,

transporte • descarga de lixo e ontro p
naterlais. c araoterizade t Mfa
eseg ncia, por um conjunto constituldo por ima cl
imara-depuito C UM&
caixa Ooletora auxiliar, independentes mas ooranaicantes atravía 111*•‘
abertura, disposta esta na parte p osterior daquela, á
ela firmada.
por braços mdveisia ue em p osição normal
de coleta, prmaneoe at
tura do enc arregado, Sem exigir deste esiSrço if,sloo além

do.artelp

Ponto i0 / to teta/ de 6 pontos apresentado&
•
( •

do dito fiança de apóio da caixa de bobina :e proporcionando a Mica aonem
trição para a dita caixa de bobina angularmente, terceiros dispositive
no dito suporte se acoplando com um lado do dito Ganga de apeie 'da Caie&
de bobina e proporcionando a única Constrição para • dita caixa de bobina
axialmente numa direção contrária à da dita lançadeiXs,
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes doe Ratados Unieos da AmárAoa sai 7 . d* *Inski de
1966 sob 09 540.932.
Ponto 09 1 do total de 5 pontos apaaaentadaa.
aa "

TAAMO 144 267.722 de 20 de março de 1067
Requerente: WIE DUNLOP COMPANY lamITEn s e m,y,í,
Privilégie JÚ ' Invengol "APARELHO DE CONSTRUÇÃO DE
PNEU14Ã2XCC40
fied.

a.....P.R.151£
n
1
2 - Aparelno de construção de pneumãticos, em:ate:4124ft
compreender um moldador de pneumbicos radialmente expanolvel e cOntEld *
Vel com UMA saperficle de suporta m6vel entre uma condição radialmente •
contrafda, na qual á eub stanCialmente oilfndrioa, a uma condiçÃo Vadia/ *

mente expandida, na qual ela i substancia/mente loryieãl, 4 Éererlda
perffeie contendo a p e riferia•radia/mento •xfterna de uma pluralidade de
Gírias de segmentos deeuporte cireunferencialménte separados, onde
uma
das séries de segmentis~preendendo pelo menos triz segmentos
com adja.•
dentes segmenèos em cada série articUladamente liçcdos, dis positivos Cê s
peração sendo providos para mover cada série de segmentos radialmente pa»
ra dentro ou para lora em relação ao eixo longitudinal central do Loi-

dor,

DIÁRIO OFICIAL
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likarlainCadlik
osone-i-darajf
Aperfeiçoamentos em disposti&WW—geradoree de
um corpo circular, feito em material plistioe(

l/eivindica-se a prioridade do correspondeite pedido depositada
r na Repartição de Patentes da França em 11 de . março de 1966 sob n9 53.139._
Ponto 09 1 do total de 17 pontos apresentados.

Junho de 197

Seção III)

tensa-doo por compreendem
material adequado qualquer, dito corpo prendendo atravís de UM&
.b% outro
diafragma feit*
anelar inferior, • também por parafusos e pesou, um

peça,

que, do dito diafragma •
eia falhe de material plístioo ou similar, sendo
feito em folha de material plístioe ou similar, sendo que, de dito dtafraj
central e inferiormente um pino, o qual tem a nua *atrela.

a salienta-se
dado achatada, que épriivida de um Pequeno orificio circular, no qual é ied
plicado um excentrioo, o qual por SUA vis í acionado per Um Meter elitrfo,

15

CO.

:onto ne 1 do total de 1 poetes apresentados.
TERNO N9 187.156 ' de 21 de fevereiro de ').98

J7 ,

kequerente: C.A.V. L/MITED = = INGLATERRA
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA SUSTENTA? DA ELEMENTO SEMELHANTE A PLACA SOBRE UM EIXO OU SEMELHANTE"
REIVINDICAÇÕES

1 Dispositivo para sustentar um elemento semelhante a placa,
8Ebre um eixo ou semelhante, de encontro a um apóio nele existente, o eia()

ou semelhante tendo uma seção não circular, e o elemento semelhante a

placa 'tendo uma abertura formada nele, através da qual o eixo ou semelban
te pede passar, caracterizado por compreender uma peça de sustentação que
tem uma abertura formada nela complementarmente e forma do eixo ou sentem

N9 187.073 de 15 de fevereiro de 1961
Requerente: THE DUNLOP COmPANY L/MITED
Privilégio de Invenção: "APARELHO PARA MOLDAGEM,'
REI VINDICAÇOES

nante, o ar4arjo lendo que, com o elemento semelhq ;:e a placa situado ad
ãacente ao apOio, a

peça

este situada adjacente ao elemento e é movida an

gUlarMente para uma posição em que porções da peça de sustentação são a-

Fesentadas a porções do eixo ou semelhante, assim evitando o movimento a
Eial da peça e do elemento, o eixo ou semRlhante tendo wn sulco ou equiva
lente, formado em sua periferia, para permitir o movimento angular da pez
lia de retenção.

1 - Aparelho de moldagem, para moldar UM artigo de material it
lastomerico, caracterizado por compreender um molde que tem pelo Clen.03
ma projeção de moldagem alongada, para moldar Me depresso correspondem.*
te no artigo, a dita projeção tendo pelo menos uma passagem de escape 11.
berta em cada um de seus extremos, que se estende atravía dela transver •
salmente, adjacentemente a base da projeção, e uma parte da dita passagem
tendo uma área de seção reta transversal menor que a

Reivindica- Se a prioridade do correspondente pedido depositado
riria RepartiçÃo de Patentes da Inglaterra em 24 de fevereiro de 1966 sob n9
•

irell

da 44100 reta

•

de suas partea restantes.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
na -Repartição de Patentes da Franca em 15 de Uvereiro de 1966 sob 04.em,

Ponto n4 1 do total de 5 ponto; apresentados.

•49.662.
ronto n9 1 do total de 14 pontos apresentados,
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N9 187.123 de 17 de fevereiro á 1967
requerente: EDMARLARAFERNAZ>ES==GUANABA.RA
ftivil6oio de Invencao; "ACOPLAMENTO DE GERADORES ELETRICOS EM VEI'CuLOS
AUTOMOTORES"
pEIVINDICAÇõES

1 - Acoplamento de geradores eietricos em veiculos automotores
RaeaCteriaado . no aproveitamento do motor do veiculo para o acionamento de
am Sistema eliitrico f Compreendendo um a" lternador de pequena potíncia maxi
de aciirdo com a potóncia do veiculo
tonto n9 1 do total de 3 pontos aprasentadoà,

TERMO N9 187.093 de . 16 de fevereiro de 1961
Requerente: H. ERNAULT SOMA S.A. = FRANÇA
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE REPRVDMICO

•AAJTOMATICA POR COPIA DE GABARITOS"
REIVINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivos de reprodução automática.
por oõpia de gabaritos, caracterizados pelo fato de o dispositivo apalpa.
dor constituir-se de' corpo provido de eixos, um deles adaptadO a suporte
solidário ao corpo do distribuidor bidraulico, em que se situa a valvula
de distribuição, ditos eixos determinando os eixos geométricos de pivete•
ção do dispositivo, sendo o segundo eixo al.Jiado por esferas devidamente
ancoradas em meios do primeiro eixo que lhe é perpendicular, dito segunde
eixo adaptando-se a furo realizado no braço do suporte do apalpador para
.receber o apalpador cuja haste é provida de entralhe de bloqueio penetra.

J16. 1
Ág.R140 49 . 1$7,104 da 17 ' de fevereiro de 1967
(aderente: JOE£ PEDRO Dr SOurA FERRARDES RELM m e S50 PAULO
tifi Váli94.9 de Invonçao; "APRREDIçonnrnos EM DISPOSITIVOS GERADORES VÃ 0.1

vel por esfera resilientemente atuada, dito braço mantido em posição
repouso por'elemento resiliente, caracterizados pelo fato de o dispositi.
vo apalpador compreender interruptor elétrico ligado aos circuitos de comando uos carros longitudinal e transversal, dito apalpador sendo susceti

Quai ta-feira. 23
-
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Vbl de se desligar e aciOnat o interruptor s gb 0 , 6feito da componente parhleià ao eixo. longitudinal da mãquinae resultante da reeçao éontra una
porção ^de d ecliet'grandemente acentuado da peça-pedrão e caracterizes
talubee, pelo fato do

no

corpo de distribuidor 1:idr5slico dotado de valva-

la, estar disposto um interruptor elétrico acionãvel por ação de braço dc
apalpador quando pivota, agindo sóbre o pino corrediço em perfuração realizada no corpo do distribuidor, que, por sua vez, age contra elemento ri
Siliente ancorado, tarbem, ao suporte do distribuidor, comandando, este
último, o interruptor conectado ao circuito elétrico de comando da movihentacão do carro longitudinal
Reato n9 1 ao total de 5 pontos apresento-

um adesivo curável a una superfície de um ou ambos os artigos a Sares Uni
'dos, de modo a formar uma junta; aplicar pelo menos um elemento combustí-

- vai a um ou ambos os.artigos em uma localização adjacente à" junta adesiva
"nas eu-uma sup erficie oposta a ela, entre os_ artigos; e inflamar o elemen
to combustível de -;nrera- que o esc') queime progressivamente para gerar
calor que é transmitido ao adesivo, pelo que a temperatura deste é elevada para . acelerar sua cura.
. Reivindica-se a prioridade do correspondente peaido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Américatm 9 de marco de
1966 sob n9 533.08e.
Ponto n9 1 do total de 13 pontos apresentados.
FIG. I

5
TERMO N9 186.981 de 14 de tevereiro de 1957
e:1

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY = E.U.A
PriviN5ain de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM SISTEMA E PROCESSO PARA 'A COO.

ri“ 4

eINAÇÃO ELETRO-QUIMICA DE AR E UM COMBUSTIVEL Re
PORMÃVEL*
•REIVINDICAOES
1 - Aperfeiçoamento em sistema e processo para a combinação ee

FIG.6

letro-quimica de-ar e um combustível reforeável, para geração de energia
elétrica, caracterizado por compreender um eletrólito em relação condutora ionicamente entre um anodo e um catado servindo como eletrodos para u -

FIG. 7
TERMO N9 187.068 de 15 de fevereiro de 196:

na cnula combustível reagindo ume mistura de água e um combustivel rafar

Requerente: THE SCHOU MFG.. CO., INC. = = 2.U.Ae

mável para gerar um produto reformado incluindo hidrogênio, -condução, ' de
hierogenio do produto reformãvel para o anodo, condução de um oxidante PA

Privilãgio de Invenção: "PROCESSO E APAeELJZO PARA FAReICAR ESPUMAS

D

ene

ri o catado, e reabastecimento da água eonaumida na geração de produto re
formado pelo produto de reação da célula 4...nabustivel

TUBA A QUENTE"
RRIVINDICACOS5

1 - Processo para . produzir uma comeoseeaeo de espuma de costura

Reivindica-se a Prioridade do correspondente pedido depositado

a quente-e por meio de alta frequência, caracterizado por compreender . fo
mar ema mistura com partículas discretas de ume espuma com um agente agiu

Repartição Oficial-de Patentes doa Estados Unidos da América em 25 de
fevereiro de 1566 sob re 530.188.

tinante resinoso termoplástico, consolidar a mistura em forma de folha

e

ek,nto n9 1 do total de 30 pontoe apresei,tados.

solidificar o aglutinante para formar uma folha de material costurável
quente e.eor meio de alta frequência, de sustentação independen
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Alemanha em 15 ae fevereiro de 1966 sob ni
Sch 38487 X/39a3
Ponto n9 1 do total de 12 pentes apresentados.

TEP140 N9 186.974 de 14 de fevereiro se 190
Requerente: F. A. PNER. I.TD. -=

UG',,ATERR2

Privilegio de Invenção: "MAQUINA .PARA PRODUZIR AMARRAS DE ARAME'
REINUNDICAÇõES

maquina para produzir amarras de arame, destinada a forma:
um kas, na extremidade de time extensão de Arame o destinada a dobrar o . 11
-

TOAMO I49. .187.043 de 15 de fevereiro de 196'
Requerente: ROPPERS' COMPANY, INC. .= = E.U.A.
Privilegio de InVencào: "PROCESSO E APAREl110 PARA 'llEIR.ARTI~^.
DE VIDRO IMPREGNADOS Da RESINAS
REIVINDICARIDEá
1 Processo para unir artigos de fibras de vidro impregnado_
de resinas, caracterizado pele fato de coepreender as operaç6es de aplicar

ço formado, ou uma porte do mesmo, para fere de seu plano de formação,

c!

racterizada pelo fato de compreender: um primeiro suporte de trabalho, nç
qual o arame pode ser colocado com a sua extremidade projetada além de uma extremidade do referido primeiro suporte de trabalho; uma ferramenta-formadora de laço, montada . •rotetevawente na -referida extremidade do dito
primeiro suporte, para engatar a extremidade projetada do arame -e "ornar
a referida extremidade num laço plano; um segundo suporte de trabalho loe

3212 Quarta-feira 23

cixado adjaéente ao

DIÃRIO OFICIAL (Seção III)

suport,2 e adaptado para euportar a eXteemd
claja, de um arame, provido rid um laço priviamente formado, com pelo menos
oa parte . extrema do laço projetada ali .: da extremidade do referido segun
pri.)r.eiO

co

auporte de trabalho; uma ferramenta O dobrar laços, montada rotativa'ente na referida extremidade do segundo suporta, para engatar pelo menoe

ou pé,Tte extrema do laço e dobrã-la para fora do seu plano
de formaçao

, ixo de acionam2nto pr j.nripal rotativo,

3imples;

Junho de 1.31

tuldo de um condensador e de um potenclômetro conectados, desde o ponto e
de sua uni -ao, ao "gatilho" do referido comutador bipolar através de , co di
odo bipolar; e sendo mais que, para atenuar os efeitos das tensões transi
rntes quando criginz,da3 u circuito, dito esquema é disposto, ainda ;mi
;alelo com o mencionado comutador eletrônico bipular, cor, w. seaundo
Nito-serie constituído td1r,b=:::: por

uru condensador e uma ;:oair;r:nela

Ponto n9 1 do total de 4 pontos

'In primeiro conjunto

aproaentac:_u;

de transmissao entre o

rorerido eixo acionador principal e a ferramenta •
formadora de luço, para girar a ferramenta formadora de laço; e um segurr,..

co conjunto de tranamissau, entre o referido eixo acionador principal e •
- ----anta de dobrar laços, p ara girar a ferramenta de dobrar

"el

Lii

•1

- Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado,
na Rdpartição de Patentes da Inglaterra em 18 de maio de 1966 sob n9

**4$

21.994,
Ponto 09 1 do total de 9 pontos apresentados.

TERMO 49 186.314 de 18 de janeiro de 196,
Requerente: LUIZ VICTOR LOPEZ RODRIGUEZ, J0S2 LUXO AdASOLC:SAGASTASOLEA
sost

SÉRGIO NAVARRO LIcnTENPELS a GERALDO DE ALMEIDA . S.PAUU

PrivilégiO de Invenção: "REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM
REIVINDICAÇOES

1 - REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, desenvolvimento da paten
te principal 09 61.603 de-24.4.1962 caracterizado por uma disposição Com
preendendo em conjunto: 'uma peça giratória de natureza magnetica, com mola antagônica, peça essa sensível a fórça de atração de uma bobina de teu
ORNO 39

186.609 'de 30 de janeiro da 126,

são sôbre a qual atua diretamente a voltagem de entrada; um potenciômetrc

requerente: DURNDY CORPORATION = = E.U.A.
Weisilégio de Invenfao:

"INTERRUPTOR

acoplado mecanicamente ao eixo dessa peça giratória e integrando um cir.

DE CIRCUITO RESPONSIVO AO CALOR AM.

MENU:
REIVINDICAOEt

to proporcional realizado pelo volante giratório; um comutador eletrônico

UM interruptor de oircuito elétrico responsiVo ã temparat!
MO Caracterizado pelo fato que ele compreende; um membro . de corpo; um e:
Mento

cuito-série complementado por um condensador, dito potenciómetro atuando
em função , da voltagem de,entrada,,recebida pela bobina, através o movimen

fUzível de percurso de circuito de material condutor tendo uma •

bipolar de corrente alternada intercalado em um dos fios da instalação e
ligado dm paralelo ao referido circuito-série por um ponte de união situd
do entre o potenciômetro e o condensador do mesmo, ligaçãe essa que se

dé

~pintura de fundiçéo conhecida, dUpsato numa dada posição em relação

através um diodo bipolar conectado ao "gatilho" de dito comutador °letra-.

tG dite Membro de corpo; um par de meios de conexão de circuito elétrico
l9Etern0 fOrmando um circuito elétrico em série através de dito elemento

nico bipolar; e, finalmente, um segundo circuito-serie constituído por u-

, Waível de percurso de circuito; e meios absorventes no dito membro de

ferido comutador bipolar e destinado a atenuar os efeitos das tensões

0~0, ~ares

eado

de absorver o materia3. Ige dito elemento fusível no

fundido de modo a retirar substancialmente todo o Material

seu ar-

de dito

/

ias resistência fixa e um condensador, ligado também em paralelo com a retransientes quando originadas no circuito.
Ponto n9

1 do total de 4 pontos apresentaaos.

iT00440 £tudirel .de dita dada posiçio quando dito elemento fusível fundiU.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
ÀS*

~Migo de Patentes dos Estados.

Unidos dá Amírica em 4 de março de

,tweae me 531.967.
Tonto n? 1 do total de 9 pontos apresentados.

NXN. NO. "N,

A
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doiNk.4.
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NOM

a

186.318 de 18 de janeiro de 1961
Mit.
ed5goreAtel Luiz vime LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIZ ADASOLO SAGASTASOLEA
JOSÉ SÉRGIO NAVARRO LICEd.trieW e GSRALLA DE ALMEIDA . S.rvula
!OWLOPi gmlo

de Ineen2iot 5INTER2UPTOR.TRANSISTORIZ016
REIVINDICAÇõES

INTERRUPTOR TRANSISTORIZADO, caracterizado por uma di3poni
em que um comutador .eletrônico b'2olar de cor ,;ente altrna
La á intercalado em ur dos fios da instalação, e em que em paralela ao •
imo ccoutador eletrônico biPolar, é disposto um circuite-séria :xati.JrA0 elstrilnica

TERMO NO 185.368 de 14 de dezembro de
Requerente:

THE HOUVER COMPANY

1966

E.U.A

'?rivilégio de Invenção: "CONJUNTO DE ALOJAMENTO E SEPARADOR DE AR-AGUA

P&

PA MAQUINAS DE TRATAR PISOS'
fasaNDICAÇÕES

1 -.Unia mriquina unitãria para law,gem e secagem de'pisos, tenlo ditpositivOs criadores ae sucçÃO, uma parte de corpo principal tendo u

QeÁarta-feira 23

0 4- C,L41. (Seco
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ma parte dianteira e uma parte traseira, dispositivos de empunhamento
xados a dita parte de corpo, dispositivos de alojamento alongados fixados
aos ditos dispositivos de .caapunhamento, caracterizada pelo fato do dito a
lojamento ter 'uma parede traseira, parede superior e paredes inferiores
paredes laterais e uma crente aberta definindo uma cavidade abaulada no
dito alojamento, a dita frente aberta voltada para a dita frente da dita
parte de corpo e as ditas paredes laterais do dito alojamento se estenden
do substancialmente no sentido longitudinal daempunhadura, dispositi'vos
Separadores de ar-água -sit. par,',e superior da cavidade do dito alojamereo .
Um anteparo substancialmente plano se estendendo sebstancialmena, .earalelo ã dita parede posterior do dito .alojamento e sendo fixado Se ditas paredes inferior e .laterais numa posição espaçada para baixo nó interior da
• dita cavidade das bordas das ditas pared'es . inferior". 0 laterais, o 44co an
teparo se estendendo da dita parede inferior pelo menos para o . dito separador de ar-água e definindo um compartimento no dito alojamento por trás
' do dito anteparo e uma reentrância receptora de recipiente para diante do
dito anteparo, um tubo de eucção. para- recolhimento d'água na dita parte
de corpo, dispositivos condutores ligando a dita tubeira cornos ditos dis
positivos oriadores de sucção e com . o dito separador de ar-água, o dito
conduto se estendendo da dita parte de corpo e através o dito comPartimma
to para O dito separador de ar - água.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
ia Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 15 de novembro
da 1862 sob n9 594.551. .
Ponto n9 1 do total de 7 pontos apresentados:.

fregadores se deslocando para' a dita posição inferior e sendo arriada a
colocada em contacto coletor de líquido com uma superfície a . ser esfregass
Lia pelos ditos dispositivos esfregadores se deslocando para a dita posim
çio.superior, pelo que o dito dispositivo é automaticamente seletivamenta

conversível de uma condição esfregadora para uma condição coletora de lia
guido pelo inverter a direção de rotação do dito motor.
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depositada
na Mepa.tição de Patentes dos Estados Unidos da Mica em 15 de novembra
de 1965.
Ponto n9 1 do total de 21 pontos apresentados.

TERMO N9 184.866 de 25 de novembro de 1966
Requerente: WALLACE H. COULTER' . • E.U.A.
Pávilégio de Invenção: 'ANALISE DE PART/CULAS4
REIVINDICAÇÕES

I 11

1
_
-I

FIO
TERMO N9 185.371 de 14 de dezembro de 1966
Requerente: THE HOOVER COMPANY = E.U.A.
PrIvilégio de Invenc. áo: "SISTEMA DE CONVERSÃO AUTOMÃTICO PARA UMA m'rnm"2
DE ESFREGAR PISOS E RECOLHER LiQUIDO"
REIvINDICAOES

1 - Uma mãquina de esfregar pisos e recolher líquido tendo

uma

parte de corpo, um dispositivo de tubeira de sucção pendente da dita par-.
te de corpo, dispositivos de ventilador de sucção propulsoramente ligados
COM o dito motor, dispositivos condutores ligando o dito ventilador de
sucção com a dita tubeira, e dispositivos resfregadores propulsoramente
ligados com o dito motor por dispositivos de transmissão de fôrça, caracterizada por um motor eletrico revei .vel montado sôbre a dita parte de
corpo, o dito motor sendo seletivamente girável em primeira e segunda
reyóes opostas, os,ditos dispositivos transmissores de fOrça tendo dispositivos de conversão automãticos para automáticamente deslocar os ditos
dispositivos esfregadores para baixo para uma posição mais baixa em contacto esfregador com uma superfície a ser esfregada na dita primeira lira
ção de rotação do dito motor e para automáticamente deslocar os ditos dis
positivos esfregadores para cima para uma posição superior fora de contas
to com uma superfície a ser esfregada na dita szgunda direção de rotaçãc
C12 mntezto cole
do dito motor, a dita tubetra sendo levastij'a

tor de liquido com uma superfície a ser lima pelos ditos diapositivos es

2 - Aparelho para uso com um aparelho de aneate,le perdeu/Ra
Mo qual partículas em suspensão num fluido são impelidas a passam atravíd
ae um. percurso de corrente elétrica definido entre corpo, Çe fluido em la
doa apostos de uma parede e no qual pulsações refletindo mudanças da impa
dância elétrica no percurso atribuíveis a passagem de uma particula atras
eés do mesmo são alimentadas para um aparilho elétrico externamente localizado para deteção, dito aparelho alem disto incluindo um primeiro remir
¡Unte contendo um corpo de fluido levando ditas particules em suspensão.
e uma estrutura, incluindo dita parede; fica providenciada para definir.
Pelo menos uma fina abertura de dimensão conhecida e pelo menos um par de
eletrédios dispostos em lados opostos da abertura e elatricamente ligadoS
com dito aparelho elétrico externamente localizado, caracterizado por uma
pluralidade de segundos reciPient(3 (12, 13; 52, 53, 54; 101, 102, 102:
130, 440, 141, 142, 143, 144) cada um adaptado para conter dito fluido ne
mesmo e cada um dos ditos segundos recipientes tendo uma primeira pana*
(40; 90; 129), uma abertura (34, 35; 51, 52; 55, 56, 57; 91, 92, 93) 'na
dita primeira parede, :a primeira parede ten0o a sua superficie externa ela
contato com o corpo de fluído do primeiro recipiente (30; 64; 86; 165) te
a abertura localizada na ponta de dito contato para permitir o fluxo de
fluido de dito primeiro recipiente apenas através de dita abertura para m
dentro do segundo recipiente e Um eletródio (24; 67, 68, 69; 116;117; 11ag
163) contatando o fluido no segunda recipiente ' e incluindo um condutor em
létrico (26; 70, 71; . 72f 136) estendendo-se pare o exterior do mesmo para
providenciar uma conexão terminal comum para o g:,arelho elétrico'exterria.
mente localizado, e os interiores de todos os d4':os segundos recipiente*:
ficando eletricamente isolados do interior do olmeiro recipiente e entre
si, exceto por meio de ditas aberturas, pelo q&b Os únicos percursos sif•
tricos e de fluído entre ;les são por meio de ditas abertura*
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depaatta69
na Repartição de Patentes .ck4 Estados Unidos da América um 26 lie sombra

de.i965 ar' •9 509.986.
.
Ponto n9 1 do total die. 18 pontos apresented0.
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•••••nn•n•n•nnn•••mamoral

deL,:

io um canto vivo, intormcdiario, caracterizaúos pe-

lo fcto Ge, o alto eus trechoo ' inclinados da superfície interna
ck, alva. Ce borracha acima mencionado, ser provido em tada .a sua ex tensão de finisaimos sulcos ou naifa:leias helicoidais, dispostas se
direção contrãria ao movimento giratOrio do eixo
Ponto a? . 1 do total de 2 pontos aprosentadom

ri
40 34
TÉRMO N9 183.960 de 25 de outubro de 1966.

ràquerentei Josd DANTAS ERANÇA./SÃO PAULO
Vrivi/Agio de Invenção:.NOVAS DISPOSIÇOES EM ESCOVAS DE ENCERADEIRAS
IntwittcAs DE UMA Sd ESCOVA, DE Ds0 DON2STICO,
Reivindicações.

Novas disposiçaes em escovas de enceradeiras elétricas
ser
GO uma sõ escova, de uso doméstico , caracterizadas pelo fato de
dito,
de
meO disco da 0500Va consetuido de um disco, propriamente
ia O de um anel de madoira ou material Plastic° com o encabelamanto.
Ponto n9 1 do total da 3 pontos apresentados.

6.1

' TeRMO N9 181.635 de 13 de outUbro de 1966.
Requerentec AMAPA S/A INO0STRIA 2 COMERCIO De axstwatt.

Peivi ll-.(0 de Dreenoíos APERRNIÇOANUNTO UM CAIXA' PAU 1100~9~
Reivindicações.
/ - Aperfeiçoamento em pairas para •mbalagona, de ttpo dth
madeira constituido por tabose, em seis faomel fundo, laterais a lie
ligados por meio de pedaçes de fita de aço nas extreaddadoa deO'bordas
contateantea, A semelhança de oharneiras, de tampo e de doia topos

que

oonfiguram os laterais frontal e posterior da caixa, bAsteamente para.
oaracterisado o aperfeiçoamento pelo fato de bordasin
temas dos laterais disporem de projoçUs estreitas, ortogonal:, dotadas de Canal interno que oonfigura WW41$14 loogo que 4 complamentar de
encaixe semelhante existante em projeçAo tombam ortogonal nas bordas
dos topos da dita embalagem , de tal forma a permitir

a

fixação

doe

ditos encaixes mediante deslizamento doa topos nas rachaduras ésihtes-

toa nas projeçães dam bordas doo laterais da embalagem, A semelhança
de atcaixe tip.:: "baioneta" ou de "maMaeta", podendo variar a Soma do
Odete do referido eaoaise.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados

NARRO N9 183.953 de 24 de outubro de 1966.
requerente: OTTO PELTS DE LA ROCA./SÃO PAUL0'.,

tuivilaglo da InVençãO: APERREIÇOAMENTOS EM CANETAS ESPEROGRAFICAS.
Reivindicações.

cos
a

3. Aperfeiçoamentos em canetas esferográficas caracteriza..
por umcorpo tlibultc, fechando em ambas as aLtrqmidades, por, peças

Nanicos encaixadas , uma das quais apresenta oriflcio de salda da ponta
de escrita da carga cujo corpo, por sua vez, prAximo • A ponta, A prevista
uma saliáncia anelar, que Serve de espera para um corpo dia:leio°, que
desliza livremtnte oC longo do citado corpo.
,Ponto nQ 1 do totO1 de 3 pontos apresentados,.

a

rtaMo NO 183.458 de 6 de outubro de 1966,
Requerente: REMIGIO FRANCO LA20: ESTADO DA GUANABARA.
deanvencio: FOGO A PULSO-OATO A NIVEL CONSTANTE PARA QUERO.
Reivindicações.
querosene, carac1 - Fogão a pulso-jato a niN;e1 constante 'para

terizado por funcionar oom válvula automática, com auto-alimentação a
nivel constante.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apreeentados.

Ttemo Ne 183.829 de 20 de outubro de 196\
SÃO PAULO.
OeqUerente: NVIMRSON S/A. INDOSTRIA E . COMNRCIO./
Invenção:
APERFEIÇOAMENTOS
EM
RETENTORES,
- -4 vilfglO de
neivindicacaes.
tipo que compreende.
1 - Aperfeiçoamen tos em retentoras, co
qual
te encaixa e se
um anel metIlieo, de secçao transvirsal emI,,,na
um anel de borracha ou equivalente, de aecção .OM NW
Rd" sob pressão :
por doia USOU; emalam 1o •
feridg. O sUP sapo:fia/e interna f~da
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TÉRMO 89 163,538 de 10 de outubro de 1966.
Requerente: ANTONIO PAULO COMIS./SKO PAULO.
Privilegio de Invenção: NOVO ESCARIZICADOR,
Roivindicaçées
1. N6v0 e g edrificador, caracterizaa0
per =pescoço tubu1aW4,80'
Vido de rasgos laterais para Maior flexibilidade,
p rOlongando .se este
pescoço em uma Cabeça, provida de chanfros inferiores, em
ofroulo, qs
do ao conjuntO a
'capacidade'de corte, sendo 0 corpo descrito,

Junho de 1971 3215

almente pelo fato do crivo possuir
uma sgrie de - r essalto; externos
~dee
tricos com aspécto l igeiramente
cónico, componuo uma
aba;circundante supe.
rior &Obre a qual se encaixa uma guarnição anular de borracha em perfil de
"U".invertido: pelO
fah ainda da câmara de escoamento do chuveiro, na
qual se aplica o crivo, ap rèsentar .
um perfil cOni2o reentrante o qual gera
na extremidade i
nferio.uma borda interna também cônica porém, em angulo
mais aberto, atuando na linha divisória destes .dois perfis cónicos
a quero/0o anular do crivo.

apes Li-

Ponto n9 J. do tota? is 3 pontos apresentados

aço no mandril usual, atravessado e
ultrapassado pele broca COMUM.
Ponto n9 1 (70 total de 2 pontos apresdntadoS.

79,0
e

TERMO N9 193.529 de

10 de ente)** de 1000,

Requerente: 1.20 MONTANARI.M0 PAULO.
Privilégio de

invenção: IMO WAsSPORTADOIMPA~W ODWAOlo

thmo

NO 193.266 . de 29 de setembro de 1966

SeivindisacZeq.

2 - Névo tranaportalor planasses e outros, pastleulerrente
ra massas estendidas Ou tseftledae, tete ooth namardbom zleàleres, ea.
racterizado essenolal mente por compreender toa esmago lima,
gozada dó
uma parte superior retangular, oonstiturda
de b arras l awlel a g o sustem.
tadas em pes direitos VestiCale, por sua vez Los embarras
tWanever.
sais, apoiadas no g olo, compreendendo moa asioarlomatel, disposta dentro
da citada armação rima, formada do barras transveraals, limadas om
.direitos e verticais, interlieedos
pulasses, lisenevenelmente,
pex'

Requerente: GENERAL ELECPRIC COMPANY

E.U.A,

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM ASPIRADOR OS P0
PEIVINDICAÇUE

1 - Aperfeiçoamento em aspirador de pti, tendo uma descarga po:
Ventilador que

4

ligada a- urna câmara abafadora, a ligação

a oamara

abafa-

tbara sendo feita através'deuma abertura, caracterizado por coMpreendei
que um membro de acoplamento pode ser engajado ao aspirador de pé, a

lis

de cobrir a abertura e desviar a descarga do ventilador através o acoplo
manto.

outras barras, longitudinalmente.

Ponto n9 I do ~1 de 4

pontos apresenildoe
Á,• eitz 9 0 9 9
g.;
00101-'

Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depositado
114 RepartiÇão Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América em 21

outubro de 1965 sob n9 499.195.
Ponto n9 1 do total de 4 pontos apresentados.

ff

• 4

TEmo N9 153.440 de 6 de outubro de 1966
aquente: ALVUO COELHO DA SILVA = . SÃO PAULO

Privilégio de InvençÃo: "APERREICOA0ENTog NA VEDAÇÃO E VIRAÇÃO DE CRIVOS
EM CRUVEIROE E AQUECEDORES RUI/RICOS AUTO$ATICW
3~2...3SP-2—
.2 •

%Os

/ Ap erfeiçoamentos na vedação e fixação de
crives em Chuvoi.
e N.luecedore5 . elétricos autométicos, que se constitui
de corpo de chtt.

veiro c ota& inferiormente de crivo
eaparraMader, f earasteriaeuo assenol-

TERMO 09 183.259 de 28 de sejrelèr'o de 196f
Requerente: EDOYGES PEPLAU 1AI1N

DISTRITO PEURAI

Privilégio de Invenção: "PANELA-FoRNW
a2IVINoIcAÇOES
- Panela-forno garacterizada pelo tato me ser constitu,d de
uma cuba cilíndrica central, de ferro, com fundo raLhurado tela
terna, onde se alojam resistinci6s elétricas sào iiraisn

exn

:a c:na

114

talica e uma chapa de amianto tudo envolvido por uma cobertura in e4lIca •

opE=—
,

mOm pés de sustentação, e onde ao fixa uma caixa de terminais a l étricos +
. uilinerica central
com uma chave de contrôle de três posições. Dita c.ba
tem tampa de ferro onde se alojam resisténcias elétricas pela parte exter

Ma superior da mesma forma que no fundo da cuba, e sendo 'este ' conjw,t0

Junho de 1971
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fície interior do referido disco, concetz'icamen te com éle, e um cilindre
cilindro interno ,

alar ,jaoo, acoplado no extremidade inferior do ;:eierido
na rorma de extensão do PieSPie, sendo o cal:arta° disco, cilindro interno,.

também envolvido por uma cobertura metélica, tendo dita tampa,, ainda uma

cilindro alargado, formados integralmente de uma mineira tal que, quando
o referido cilindro alargado é virado para . cima, no sentido do exterior

laça e do lado oposto desta um cano que se liga a um suporte dS -_ticula-

do cilindro interno, para formar um cilindro externo, pode ser formado ut

ção do tampa donde sai outro cano que vai até a cobertura inferior, e mar

espaçe de folga, aberto ascendentemente, entre os cilindros interno

do o conjunto completado por um circuito elétrico que penetra na caixa de
terminals e se liga as resistências através da chave de contrõle
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados._
Yfr.'

e ex=

tío:no.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositacit
na Repartição de Patentes do Japão em 23 de outubro de 1965 sob nv
66424/65.

F4.•

Ponto n9 1 do total d' e 6 pontos apresentados.

Er

ilt

''411

io
—

TUMO

N9

183.106

(.e

22

de

16 "is
setembro de

15

19bd

Requerente; MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPAAI =

VÂRAO

privilegio de Invencão: "RODA FEITA DE SEÇÕES RECOBERTASCOM ABRASIVO E

163.24 ,e ,e de setembro de 1966

PROCESSO PARA AUMENTAR A RÉSISTENOIA DAS MESMAS"

Oequerente: JOAQUIM DUARTE BRAS a = GUANABAB
Pri v ilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM COMBUSTORES DE GAS ILUMINAS.
TES"

:CEIVINDICAÇõES.

+ Roda feita de seções recobertas com abrasivo compreendeu"
de seções de material em folha recobertas com abrasivo e
respectivas estro.
dispost as radialMente, mantidas firmemente unidas pelas
de material po•
por
exemplo,
por
uma
matriz
Midades radialmente internas,
am anUlus feito

REIVINDICAÇÕES

1 = APERPE/ÇOAMÉNTOS DE CoMBUSTOMS DE CÃS ILUMINANTE, a par.

de Canalizações embutidas ou aparentes, vindo de cilindros, tambores
botijões com dispositivos compensadbrewpara a ministração de gás, ca.
Tacterizados por dois blocos metelicos, dispostos em seguida e contIgua
Mente ao registro regulador do volume de entrada, ditos blocos compreendendo escavações internas que formam umwdâmara alargada de earburaçâo,o9
Eunicante com car exterior por meio de- orificios radiais, seguindo-se um
Canal central de menor diâmetro, que se lança no conduto em direçâo aos
queimadores, sendo estes protegidos por mangas translUcidas ou sugasparea
tir

Ou

adaptado para ser montado em um eixo entre
n
um par de placas laterais, caracterizad a pelo fato de ser provida, subs

límérico rrgido, cujo anulas é

tancialmente apenas na e adjacente à drea lateral radialmente externa,com
um elast6mer0 resiliente que penetra entre as ditas seções para formar
dito anulou resulta posicionado
com as mesmas um anel continua quandO o
ao ser montado.
entre as placas laterais e submetido a compressão axial
Reivindica-se a prioridade do correspondent e Pedido depositade,
23 de estambre
ta Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em

tas bojudas.
Ponto

de 1.965 sob n9 4B9.575.

n9 1 do total de 2 pontos apresentados.

Ponto n9 1 do total de 8 pontos apresentau09.

io. 1

'c
14

17

WEXM0 N9 I837059 -.de 21 de setembro de 1966
SÃO PAULO
Requerente : TRU S/A INDOSTRIA E COMERCIO
Invenção:
"NOVO
FECHO
DE
CAIXA
PARA
GELADEIRAS E OUTROS"
gi o de
Privilé

REIVINDICAÇOLS

1 - NOVO FECHO DE CAIXA PARA GELADEIRAS E OUTROS, caracteriza2g Rmo

,N9 163.123 de 22

de

extremidades oposdo pelo fato do conjunto apresentar, em sue tampa, em

setembro aa 196o

tas, uma saliência retangular com

&quarenta: ICODIela EAYAWILIA amigo

extvilectio de Tavenço: "TAMPA RARA URRARA"
REIVINDJ22011
Tampa
para
garrafa- carnat.rizada
n

fundo

per.0 fato

de c.,,,,reendel

endlate £41/tO da resina Sinai:Uca, urS cIlindro Interno acoplado na

anu

um friso superior Longitudinal, sendo e

posição correspondente, de duas saijé:laias nau quais se
provido, em
de material pléstico flexível, articulada por

articula uma alça, feita
meio de duas extremidade s dobradas, que se encaixam em orifícios das duas
alça, previa..
saliencias citadas, sendo na, parte externa alongada de dita
ta uma Saliência dupla.
Ponto :V? 1 do total de 2 pontos apresentna
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O

ITRMO N4 162.598 . de 5 de setembro de leaN
Requerente: TETSUO ABE e = 9A0 PAULO
Privilégio ' de invenção: "DISPOSITIVO SELETOR DE MOEDA"
REIVINDICAÇÕES

1 - DI:,,positiVo • seletor de moeda, pelo critg ri0 da espesaUra,

TERMO 49 182.745 de 9 de setembro de leb6
neouerente: HERMES LAUEENZA, ALMA LAMBIAM) ia PIEAN1 e UtezuR CELAR

FP~

SILE = = Uruguay
Privilégio de Invenção: "P140CES59 PAW A Rbb PAsAÇ Ão

1iNkj.Rot., Lum1NO-

80S"
REIVINDICAÇUS

1 - Um processo para a prepareção de letreiros luminosos, espares de oar uma Sensação visual estereosCépioe, leeuienue lãminas impres-

e do tipo que compreende uma raia inclinada, de deslizamentO para a moeda
e que é fixada 4 uma parede lateral também inclinada, de orientação para
o referido movimento, caracterizado pelo 'fato de, em UM determinado tre.
cho da referida raia, ser .prevista uma fenda, 'rente ã parede lateral, leg
da esta-com largura um pouco menor que a espessura da moeda, a tendo coà
primento um pouso maior que o diâmetro da mesma moeda, a dita fenda cor...
respondendo-um recorte praticado na parede lateral, tendo igual coMPrimqh
to, e altura inferior metade do diâmetro da moeda padrão, altura esta
medida s partir da superfície da raia.
Ponto n9 1 do total. de 2 pontes apresentados.

sas em multicapas e translécidas, superpostasboorcenadamente, uaracterizado por compreender a impregnação de ' lãminas impressas .selecionadas ao
grupo formado pelos papéis tipogréfices e pelas cartolinas leves, cem um
25-

material ' selecionado do grupo constituído por iiierocarbenetos saturadoe
ciCe resultam da destilação fracionada do petrdlec edtse 40 e 26090 e da
purificução dos éleos pesados de hidrocarbonetos; estando o teor de hidra
carbonetos leves contidos na dita mistura impregnante, g ein&reendédo entre

FIG.

setembro
2 de
TERMO NO. 182.561dede
Requerente:

MICHAEL ANTHONY

1966

E.V.A.

SAPPORE

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E APARELUO PARA ENSACAR SM AWDE CAONU e

• 15 e 70%.

DERIVADOS

Ponto n9 1 do total de 6 pentes apresentados

DE CARNE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para ensacar em rede carne Ou derivados de cereal
oaracterisade por uma carcassa ou tronCone que se expande radialmente, de

fina folha de metal flexfvel ou plástico, com a forma de um tronco geomat
trioo de cem com extremos abertos, e tendo uma separação longitudinal A.
nica na dita carcassa onde as beiras da dita folha se sobrepde em contata
de deslisamento ttia com a outti.,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depesitade
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 18 de oetembre
de 1965 sob 09 487.399.
Ronlo n9 1 do total de 5 pontos apresentados.
Z.
1C

11

7

TERMO 119 182.602 de 5 de setembro de 19.56
Requerente: ADEMAR EDISON SOSCE = = URUGUAI
Privilé g io de Invenção: 'NOVAS DISPOSIÇÕES EM INSTRUMENTO PARA DESENHO'
REIVINDICAÇÕES

1 - NOVAS DISPOSIÇÕES EM INSTRUMENTO PARA Dbssed0, caracteriza
Co por ser constituído de uma régua provida de um orifício Para ' um dispo.
tivo escrito sendo que apresenta em uma das faces duas escalas graduadas,
que se iniciam no centro do orifício citado sendo que a outra . .face é dota

do de traços ceie determinam os valores angulares de um semi-círculo, cujo
diãmetro corresponde a um dos bordos da régua no qual se encontra a referéncia de centro e caracterizada ainda pelo fato de se deslizar por um •
cursor provido de dois índices em oposição és escalas, que determina desta._e, valores equivalentes entre ambos; e por possuir um dispositlVo de
fixação sare a régua e de uma ponta de oentro para o traçado de circunf
réncias, ponta esta situaua no measte plano

transversal

indicadores.

Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados

dos dois -innices

ity
'FUMO 149 182.475 de 30 de agosto de 19ee
INGLATERRA
Requerente: THOMAS HUNTER LIMIM,Ip
Privilégio de Invenção: "UM PROCUSO PANA APLICAR UMA CAPA bE aeftaMiWa
VUM PE:C/PUNIU; UM RECIPUNTE WESDO . A CAPA DR ja
CUAMENTO APLICADA NO 1186510 E UMA OP.SSÇA DE iNGW,
- 1E0'0 PAPA APL3CAR A CiAPA WO

wautwin,

RuiviwAcaÇÕFes

lato que Sia . a8M UMa pat
te ae béca provida de uma projeção externa tyrojetenCe-me lateralmente e
partir da mesma para segurar uma capa de fechurentopo recipientes e eme
Capa de fechainVemplicada ne 34ta parte óR beca, a cepa de reotaiente •
compreendendo um alto e uma aba deformãvol dependente, a abatendo tido
micialmente corrugaçées es volta dimesma e eorrende paro eira no Oko MO
V- Um retipiente, caracterizad o pelo

C3218 Quarta-feira 23

DIÁ1OOFCAM:

aba paralela
Indo a ficarem visIveis numa SeçãO tranSVcrsal atrav53 da
em
intervalos
CM v01
Com o alto, e a aba tendo sido deformada pelo Menos
ta da mesma de modo que a aba combina Com dita projeção e pega na mearia*
para manter a capa de fechamento no recipiente.
Wi pontos apresentados
• Tonto n9 1 do tota'.

J.41.n ,10 cie 'Ia.

eadlOffinatolernntot
1441vindica-2e a prioridade do correspondente pedido des,ositado
es -OS Estados unidos 04 América do Norte &o, .14
ra . Papaetigh de PatentteS
de iunhO de 1965 sob n9 463.750.:
/tonto n9 1 do total de 17 pontos apresentados.

n2.427 de 29 de agosto de 196e

StRAO

Reuerente: niU; ANWR1CAN ' PACRAGING CORPORATION = = E.U.A.
Prien gigio de invenção; "MÉTODO E MAQUINA PARA PRODUZIR EMbALAGENS"
REIVINDICAÇÕES

fre-

1 - M72Ledo para produzir embalagens, caracterizado por COM..
pr,,, li der c,s seguintes fases: deslocar uM elemento de embalagem, tendo uma
parte formãvel para uma matriz formadora.móvel, deslocar a matriz formado
ra

riam percurso pre-determinado em relação regulada com o movimento do e-

TMRM0 149 180.090 de i. de junho de 194G
Requerente: ROGER L. GOWER = = E.U.A.

Privilegie de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CORRENTES VARA PNÊ:US"
REIVINDICAÇÕES

lemento de emLalagem, localizar o elemento de embalagem na matriz formado
xa e móvel, formar o elev jento de embalagem num cor t. terno pre-determinado
Datatriz e remover o elemento de embalagem da matriz formadora MOvel
Ponto n9 1 do total de 39 pontos aprtaentados.

4 .

Aperfeiçoamentos em correntes para pneus, caracterizados pe-

10 fato de Compreender um anel feito de unta haste dobrada sôbre si e unida
por soldagem, usa pluralidade de membros aderentes à estrada soldados ao
referido anel, e:atando um desses membros soldado acima do ponto em que

são

unidas por soldagem as extremidades da citada haste, formando com isso
junta substancialmente irrompIvel.
Ponto 1n9 1 do . 'otal de 3 pontos apresentados
I;
/10
ia

TÈRMO E9 180.133 de 2 de junho de 1966
Méquerente: GENERAL EUCTRIC COMPANY = =
Privilégio de laveacão: "APERFEIÇOANI:NTO EM TRANSFORMADOR . DE CORRENTE DE

FIG.!

ALTA TENSAO"
RigvPfP3WP§.
à - Aperfeiçoamento em transforaneor de corrente de alta ten-

ao,

caracterizado por compreender:
uma coluna tubalar da material isolante;
b)

LICA

porção de base fechando uma ponta de dita coluna em es-

eanqueidade aos fluidos, dita porção de base sendo adaptada . para ser elè..

Cicamente ligada ao potencial de terra;
c) um alojamento metálico fixado na ponta oposta de dita colueln estanguoidade COM 4 mesma, dito alojamento tendo uma abertura doeuateando com o interior de dita coluna e.sendo adaptada para ser oletricatente ligada a um alto potencial de linha prâ - determinadoi •
d)
um conduto de metal tubular extendido por dentro de'dito a.
ojeménto transversalmente ao oixy de dita coluna isolante, dito conduto
V
ado eatremidadevebertas apoiadas sôbre pazedes opostas de dito alojaM
NGEMOO e pelo mencs.uma ponta de dito conduto saloio isolada de dito aloja-

SUMO 119 166.305 de 19 de janeiro de 196!
Requerente: RADIO CORPORATION OP AMERICA./E.U.A
Privilegio de Invenção: DISPOSITIVO DE IMAGEM LUMINESCENTE
Reivindicações.

1 - Um dispositivo de imagem compreendendo uma tela rosrores.
cento e dispositivo para excitar a tela a lwainiscencia caracterizada
pelo fato de que a tela inclui um fesforo tendo uma intensidade de emds+
são de crista maior do que a densidade de energia radiante solar no comprimento de onda espectral da emissão de crista do feisforo e que tem uma
faixa de emissão cuja largura nâo é substancialmente maior do que 1/40

de largura do espectro visivel.
Ponto n9 1 do total de 17 pontos apresentados

Pla54~
.

~Ude

e4 um enrolamento secundãrio de forma toroidal tendo um núcleo
anular Montado coaxla/mexte e substancialmente ao centro ,31,

4ta

"

$) pelo menos um único par de espiras ou voltas de condutor atravessando
dito confluo em posição paralela e retornando por
amtufrio
Unix/0~mo sObre lados opostos &o eixo do conduto dentro de dito aloja
MOO) e '
g) UM corpo de fluido isent.e enchendo praticamente dita colu

rei

fpo

il
IAM AV, AM

--

Quaru-feirs i3

DIÁRIO OFICIAL (Seco III)

TERMO N9 188.001 de 22 de março de 1967
Requerente: MASRINX PADA= RICNITE MAGRINI-SCAPPA E MAGNANO M. S. M.
S.p.A. e = ITXLIA
Privilégio de Invenção: "APERPEICOAMENTOC EM PAINIIS EL2TRICOS DE CONTO- •

wi
REIVINDICACOES

1 - Aperfeiçoamentos em painéis eletrodos de contrõle, revesti

Junho de 1971
321P
,

magnéticas enviadas pelo dispositivo de resposta e separa OS
componentes de frequência correspondentes aos sinais modulado8

em alguns meios de freguencia, que removem apenas o componente
de distorção dos sinais separados luu'se forma quandt iletpas.
som atreves os circuitos de sintonização; e MOUS que identifld
o objeto através um cOdOgo que mostra uma eemanaçao pa.axada
das frequencias de distorção que foram removidas pelos reuridot

dos de metal, para médida e/ou alta Voltagem, consistindo de uma unidade

Maios.

Incluindo (Figs. 1 e 2), pelo menos, um condutor de distribuição (1), alo

A depositante reivindica a prioridade dos correu= s
dentes pedidos ,.depositados na,PepartiçâO de patentes do ~Et
em 2 de março de 1966 e 25 da março da 1966, sob os nu maame
• 18,478/66, respectivamente.
Ponto nO 1 ao total dt: pontos spresentalka
31 ru
1
lia."

dado numa câmara apropriada (4) do dito painel, sendo o dito condutor de
distribuição (1) elétricaMente Conetado através de pelo menos uma contra
-barra ou lâmina desconetora-(6) de dupla interrupção de ar, do tipo sem
articulação - com pelo menos, una caixa da condutores ou terminais (16),
caracterizados os ditos aperfeiçoamentos pelo fato 6.e que a dita lâmina +
(6).desconetora de dupla interrupção de ar consiste, pelo menos, dê am .alamento fuzivel (12), incluindo meios de proteção de adequada porta cis

barreira desiirants, e um equipamento com um sistema adequado para empe .
tar os ditos meios nO mecanismo de contraio da dita lamina (6) desconeton
ra ou contra-barra, sendo a dita porta deslizante que conatitui o maio
protetor 04 de tal rodo montado que separa a P4Pria al ba clamara da (312,
tribuição (4) do espaço remanescente (4 1 ) do painel de centable eletsioa,
quando o dito painel. estiver fora de scrvigo.
Paivindica-se a prioridade do correspondente mado dapaiitedo
na Reparti:0o de Patentes da Italie sob ne 7.486/66 em 1/41196F
%ido ponto apresentado,

t510: 1.o
FG. ih
~mo *O 187.427 de 1 de março de 1967.
Requerente: JUS= DENOIT PILION.IRRAEÇA.
Privilégio de

invengio: APAARRPO NAUftdo.
leivindicardeg.

1• Aparelho n*utico, para amegmer a ~basta"
propilam° mebre agua de Uma poema em pociglo de ado, do

090

conotitufdo por um suporte Mutuante, disposto da modo a ~FP
que o usuerio com ele tome Apoio pelo tarar e éveatamlemée fildhOO'

e um dispositivo propulsor que compreende um comande meus& Ma
gado por transmissão de uma hiliee, cerasta:1m4° pelo ~lb
dispositivo propulsor ser carregado por uma deriva motoaammoult.
vel montada deslieante ohm una ranhura longitudinal SOIM" ware a
Lede inferior do suporte flutuante, havendo mio de blossossosto
para imobilizar R vontade- esta deriva na poeigEó deaGiaiein NOW"
no,

ção ao suporte flutuante.

Reivindioa-se a primai/4de ab pedido corresponde** dee
positado na RepartiçãO de Patentes da rrança, em 3 de ~Wh de

3,964 sob me
!

41

Ponto n9 1 do total de 8 pontos apreseneadm.
Je"

TERMO N9 187.418 de 1 de março de 19'67.

Requerente: TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO., ',ED./JAPÃO,
Priviléeio de Invenção: SISTEMA IMENTIRICADOR DE OBJETOS,
Reivindicações.

• Sistema identificador de objetos , caracterizado
pelo fato de compreenderc - um transmissor, dotado de um gerador
de portadoras, que oscila portadoras de freqUências diferentes ;.
um osoilador de frequência de modulação, que oscila uma frequência moduladora; moduLadoces de ingulo', que provocam a modulÀêo
angular das referidas portadoras.; e um meio que combina os sinai •
moduladores provenientes doe moduladores de Tingulo e emite sinal.'
combinados na forma de ondas *letromagnêticas; um dispositivo de
de
resposta, localizado no objeto, que é. provido de circuitos
sintonização de resposta que se sintonizam para ás freqnências
especificas dos sinais modulados a eles emitidos; e um meio que
reflete movamente em referidos sinais qso pasmaram atravês
ou
circuitos de sintonização na forma :dm ondas eletrcraticas; e um reCootor, Provido de uM medo coe recebe as referidas ondas

'Ume N9 .86.910 de 10 de fevereiro de Ude

Requerente: SIENENE AKTIENCESELLECHARE.-- ALEMANHA
Privk l evid de Inveacão: "ENROLAMENTO HE CANADAS DE ALTA

leNEÃO

~ir

FORMADORES E DOCINAI De csoQua"

nrIvlsolcasõss
1 - Enrolamento de camadas para alta ~PM, preprto pare

,ransfermadores e bobinas de choque, previ-!o com doia ~Me
imqg
:Lados e eventualmente zubdivddós por sua Vez, Gamporteitaado paio Atibcp
que o enrolamento consiste prefematemente em vlelac ~Nu, mediediermehr,
dispostas em Kírie e/ou yadialmeade sobreamem e de ~usa diathal

'

3220

JUIlhO de

• DAP:C.€•:.10

Quarta-feira 23

fintre si, com nómero impar de camadas, Sendo qu,, em ::ada seção do enro'
lamento, cada um cios dois ,amos paralelos percorre ciSuas as camadas do en
rolmaento em ligação de camada dupla, e sendo que, destro de cada camada,
DS ramos ligados em para141,7 ach, ,-se enrolados um dentro do outro, e,

1971

em ambos ou ditos ramo; para compensar em câúa ramo tódái as flutuações do sinal transmitido sôbre uvÀ raw.
Yonto n9 1 do total de 7. pontos apresentados..
, /791 t

Sindapelo fato de que a ligação em séria das calaadÂs de cada seção é e..

J4

-lt

43

r1_4-1 -1 Y 1 Fi.>=1,1-,

Recutada de tal forma que os começos e fina da ,J .,eçes do enrolamento se
Situem em lados frontais diferentes das seç6es, sen(iu que .a conexão de um
ramo paralelo é feita à camada interna, e a conesão do outro ramo paralee
a0 a Camada externa da seção do enrolamento
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado

--r,

aa AleManha em 15 de fevereiro de 1966 sob n9 S 102.012 VIIIb/21d2.

Ponto n9 1 do total de 4 pontos apresentados,

TÉRMO N0 186.655 de 31 de janeiro de 196i
Requerente: GENERAL TIME CORPORATION .e L.U.A.
Privii,Igio de Invenção: "UM CIRCUITO DE CONTROLE PARA UM CONTADOR ELETRON,
.CO
E UM PROCASSo °ARA CONTROLAR O CONTADOR"
REIVINUiCa
1 - Um circuito de eontrõle para conexão com uma velvula conta
dora de descarga luminescaute tendo uma variedade de eletrodos luninesces
tes internos, iterativamente ligados com uma variedade de terminais co.
mune, caracterizado pelo fato do dito circuito de contróle compreender
dispositivos sensíveis à um sinal de contagem de unidade para comutar

Ou

transferir uma descarga luminescente :nus dos ditos eletrodos para um ele
Fig.1

;rodo iMediatamente adjacente, e dispositivos para manter a luminescinois

ERMO N9 186.941 de 13 de fevereiro de 1967
Idaquerentat O. MENDES PERUO REPRESENTAÇõES S/A -- SA0 PAULO

OgLviligto de InVengiO4 "APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO DE fABRICAÇXO DE BO

no dito eletrodo imediato adjacente até o recebimento de

UM

outro Binai

de contagem de unidade.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos deposi-

BINAS DE IGNIÇÃO"

tados nos Estados Unidos da América em 19 de fevereiro de 3.966 sob o n4

REIVINDICAÇõES

57 4 .027 e em 23 de setembro de 1966 sob os n9s 581.591 e 581.592.

N. •• Aperfeiçoamentos no processo de fabricaoRo de bobinas de
rtjalOo, caracterizados por compreendereis:inicialmente as bobinas de ignA
pop as quais jpa passaram pelo processo de polimarizaçio do verniz, seis-

Ponto n9 1 do total de 81 pontos apresentados.

W', ceda bobina gt introduzida convenientemente dentro de uma cápsula

ta Gateapo prOpriamente dito, o qual á formado por trio partas, sendo Un
Una laukular principal, uma tampa superior, e uma tampa

intsiriore

Ponho nO 1 do totol dg 3 pontoo gokeggotgdog4

)1.--4, a
—
TERMO N9 186.645 de 31 de janeiro de 1967

Requerente: EDUARD KUSTERS MASCRINENFABRIR . ALEMANHA
privilégio de Invenção: "ROLO PARA DISPOSITIVOS PARA O TRATAMENTO POP
PRESSÃO DE ESTEIRAS DE MATERIAL PAPA ELIMINAR R
UMIDADO DESTAS"

14,1dg

MA 196.817 da 3 d
W4qUeria4~ STANDARD usewarcá

nn GUANABARA

.édinilftgo de Invencies °CONTROLE DE PIM RARA SUMA POMBOS na giga.
NANTEN
NrfvfADZCAOUS

Um contrEte de nivel para sistema portador ce assinante c.a.
1
W1444,11gdo pelo sistema telef8nico *Depreender um primeiro de ramo de 1A
AN& paga tranimisoÃo de uma _via de ainais nUs4 primeira direçâoe um segus
Mi Une de linha para tra.e.taliaa g o de uma via de Ninais numa
direção opos-

•

NAOS ampliadora, em cada ramo de linha para monitorar continuamente

p giad gime aparece num dom ditos ramos de linha; e meios respondedorea
DeiO Bonit4res para ajustara ganho dog.ditog gelos ~liado*

Ska gétd,

REISdNDICAÇOES

~dm de 196,
-

Rolo para dispositivos para o tratamento por pressao ae ea

teiras de material para eliminar a. umidade destas, cuja periferia ativa é
feita com um material que é elestico em si, como borracha, poliuretano coe
uma estrutura de rede ou similar, e cujo rólo se destina ao equipamento
para o tratamento por pressão de esteiras para a remoção da umidade. ' da,
Mesmas, em erj,....equipamento as esteiras estão passando entre rólos,
p acterizado pelo fatO que a periferia do rói.) fica provida de incisées em
forma de linhas. num sentido em volta de dita periferia, ditas incisões f1
cando dispostas comparativs ,:nnte rentemente entre si.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita&
na Alemanha em 8 de fevereiro de 1966

E 58.354 Ia/8.

Ponto n9 1 do totp1 de 2 pontos apresentados

iccuarta-te g ra

! =tez t
14A4fit, Ofnionoweis

1.5

janeiro d. , 194?
/Nolocaluaa
Paquerente: RONSOR PRODUCTS, 120.
pag viliyiu da InvionOot "DISPOSITIVO MED/DOR DO FLUXO Dl UMA eUlUTANOlit
D2 IGNIÇA0 PIROPC3E3.CK"
SARRO MS 186.602 de 30 de

annanoIckOng

Um dispositivo medidor do fluxo de MA auhatinoia de
e
pirefdrica,
caracterizado por compreander um alojamento de vfivalla
at ol
provido Ooet uma cavidade que es abre na parte supaxtioial do, alojemantO
la vlimula, uma peça naval colooada ia partição - para feohse a ~tura As
dtta carldadal uma peça fixa aoopladioperativimante 1 paga :Aval, o sie.
',monto da vitIvula mando tambdm provido com uma passagem para a haat* AS
válvula e •eteteendo-se da dita cavidade para a outra parta da 'euperft n
eia do alojamento da viavula, colocada dentro da dita paaaagem, aom lata
das sxtremidades da !lacte te comunicando oom g pega filia e a outra aGe
tremidada se comunicando com o 'lamento de vilvula: um ' apaio de WIVula
~cativam:Bate associado com . e elemento de vãlvula; e uma fonte de auhad
tineta da ignição pirofOrica comunicando-se oom e oavidade do alojamento
04 vilvula a com a passagem da haste da vIlvule, por meio doa quail
impulso contra e gaga fixa flexiona para dentro a peça :naval e afaata O
eLemento do valvula de seu apaio, descarregando, mia, uma quAntidadê
determinada da aubstinoia de ignição pirofdrioa.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
3. -

na Inglaterra em 17 de fevareiro de 1966 sob n9 7101/64,
'ante n2 1 do total do 7 pontos apresentados.-

~G IR IMMO 4. 18 cai janeiro da 1961
Pagamochat 3, 12/21Aál 0111 Mero Pirem Is o sKo PM)
19advklide4a de konoiros "ovo Diss021T/V0 DE ALARMO
ZE_ARZESAIS
IVI
A

f

• Novo Dr8909ITIVo D3 ~AO, constiturdo intotalmenta dê 11-m.
Cabem onde Roha-se instalado um conjunto da peças que se oaraoterteapqr
Mem/ (3/ provida ooMunt ponto do contato (3), a qual achane ligada\
Si aate de Mo condutor (a) a um bone (25) da campainha de fanoloom~
• Apflhé ou pilhas, e por adumar-se a peça (2) uma mola de llmina
1203Vida tamhtsicomumponto de contato (9) :3U:1c/denta com o ponto de oqg
tatá (i) e =outro ponto de contato (28) na sua ertramidade inferior.
1.140501.0 de it extremidade auperior da rola (8) ealientar-se aliado 1.14
te da boa (I), onde provida com um pino ~Wel (Ma e por ust a nal
&e LP ligada a um polo da pilha (7) que tem o polo 'apoia, Ugade a (Moi

•barca (991 ia campainha.
Ponte Ag

1

do total de 4 pontoe apresentado:mi.

Lo

de janeiro da 1967
aeguerente: ORa122 3/A.ORGARIZAÇXO NACIONAL DE INPORTAÇXO I EXPORTAÇKO ma
afo PAULO
Privilágio de Invencão: "NOVOPROCESSO DE FECNAMENTO DE RECIPIENTES P02
$CRMO

ff, 186.558 de 27

MEIO DE ELEMENTO CONTINUO"
REIVINDICACOES
3. n NOVO PROCESSO DE FECHAMENTO DE RECIPIENTE)) POR MEIO DE ELE

MENTO CONTINUO, em que as latas ou recipieutee abertos são enchidos maná-,
nicamente com o .conterado adequado enquanto transportados no tapete ou estetra rolante, e caracteriza-se por o recipiente art Com o contai/do ade
quado enquanto transportados fio tapete ou esteira rolante, e 'caracteriça
-se por c recipiente (j1 com o conteúdo) receber ,

a seguir, uma fita

p
' lástica, fólha ou lâmina congenere que vem em rolos e jã recortada, tudo
macúnicamente; e que recobre á totalidade do contaildo de cada recipiente:
tais latas ou recipientes já com a fita piãstfta são depois: tampados com
• respectiva tampa, e esta pressiona os laterais . da fita contra abordo
de recipiente; dita fita plástica reúne em grupo de seis, doze

OU

mais ou

menos recipientes, e cada recipiente pode ser destacado do recipiente coj
t(guo, rasgando-se a fita plástica.
Ponto,n9 1 do total da 3 pontos apresentados.

TERNO 24 184.399 de 25 de janeiro de 198)
Requerente, Taxas INURUMENT2 INEORPORATE0 a oe Z.U.A.
PRIX11814*.d* TAYénht 'PROCESSOS E APARELHO PARA RONDAM& 0744 ~MIO
OBS DirEnnuciaza D5 1,4CID0,8 ii 0157208A 00100/21=
- D2 DE8CONGELARENE0
trIvrunIcacUsa

1 - ,ZOOMO para sondagem ia diferenças nele vela:a/dei dg
//urdas que se deslocam em um par de trajetos raspectivoa, caracter/144k
por compreender os estágios) processuais do: aplicar calor, procedente 4*
uma fonte comum, a uma extremidade de cada um de umrpar da condutores tir§
Micos, alai:adores tio calor, cada um dos quais se projeta da dita tenta
da calor em um respectivo dos aludidos trajeto, e !sondar ca parado, as
I tenmatu rne Ef000cti yoe dos. ditoe condutores, em roapectivoe poMes,rã"

Jaiiho de 11911 t\L.1

NAIRIO ‘ Ctinetk.Ç. , (Ser,;!-im

321,24 . Qudrta-teirar23.

1
94404 da dente de calor, de corte que use diferença, asuCada entre 44
t•E
lArateras sondadas, constitui uma medida de ume d
Álar•nça emlseente 0414841
00 youcidades de fiado nos ,doi s,treifatet
rezrect1994e:'
Reivindica-e*
aprioridade ;dg cor rUepoudenVe pedidt dePo444tUde
nos datados Unidos dg
ro
r21 etOacelto.de 11566 eob no'NeiNdO„'
I: t,
Pente n 1d? total de 12 pe rtos lu-re4entedes.

CARMO *9 186.217 de 18 de janeiro de . 15,65
le*aeleete: LUIS VICTOR DOPEZ RODRIGUEZ, JOSE LU16 APAR= 666s~
4088 MRGTO NAVARRO LICNTENEELS e oaRAI,D0 DE RDAMAD~A0
adane
Met/doto de Invencão: "ArtREEIÇOAMTNTO UM ESTAsiiaracOR
Auumiltale0 em
tENSAO"
AEIVINDICAçdES
1 - APE R9E/OAMENTO EM E.T. 3ILIOwy m hvrwegTICW LM TIMM
ob.
itiste da pabente principal ne 61.643 de 26.4.1?62, conatituldo de WA

eis%

Sla girabóriO que, partindo do principie eletromage4tateo (141 f6rea de atro.
•ão de uma bobina sõbre uma peça móvel de natureza magnética, trammfoffive
114 v ariações de voltagem de linha
em um par da giro proporcional MO ValOp
O* referida Voltagem e obtendo-se na eqsillbrio de fôrçaS por Intexaddio
fie uma mola antagônica que atua em oposição ao par de giro eletromag.ndei*
We, caracterizado por dois ou mais conjuntos giratõrice /1# funcionais, *0411
baneialmente coma descrito.
tonto n9 1 do total

de

5 pontos apresentado*

:porto ninar. em paralelo com O referido comutador eletrénico Wpolar, ace
a st~.4s cs eleitos &r~Zoei transienteg quandp esiginedes
'tánado
,

excla:Ito,

••

1

t

l'ortAmy 1 do total de 3 pontos,apresentadee,

'RM° 119 )9.913 de 26 de maio de 1966
Requerente; RRICWOD TELEPRONES LIRITED G. INGLATERRA
a
Privilégio -te invneneão; ' ELPETIDOR DE PULSAod Es DE TELECAMMITCWIA
RDIVINDICAÇõE6
1 Repatidor de pulsações de telecomunicações, caracterizado pelo fato de ' conpreender um relate de aceitação provido de
dois enrolamentos funcionais e de um enrolamento de queda de potencial, sendo Os enrolamentos funcionais disposto* um em cada perna da 1L
»ha sôbre a qual são aceitas pulsações de maneira que ao circular cor
Tente do circuito paralelo na linha, os cepos magnéticos induzida velos enrolamentos funcionais tenham o mesmo sentido, e um relais repetl
pura
dor obediente 1 ttivmção dos referidos enrolamentos Euncionain
Dontrede de um Platinado repetidor em um circuito de transmissão a
frente, e um platinado de caneda .de potencial em série com o citado em..
ro'.amento de queda de potencial, sendo o platinado de queda de potenol
ai deJonãvel com ativação dos enrolamentos funcionais a fim de estabelecer ama corrente de quedo de pontencial que induz um campo magati.
CO oposto no induzido pelos enrolamentos funcionais.
Ponto n9 1 de 4 ponto* apresentados. .

44-1. 1-71

CT

•

9440 19 186.316 de 18 de janeiro de 190
CAnuerentet lUis VICTOR LOPE4 Rooflauze, aos& JAUS Ana601.0

AW&W ND 277.070 .de 11 de feverei 'ro- de 1966
Pequerentet 1:IMMO REuNIDA8 CARAMURU S/A. - SIO PAULO
fR OPINTICO PARÁ
Privileg io de Invenção "ORIGINAL MOD2LO.DE oanTn(un
GERAL"
MONA DE POWETES E roaos Em
amow.

oWnooml

1.

oose SERGO NAVARRO LICHTENraL5 e GERALDO DE ALNL YILOWIXO PAULI;

ar4v‘Idg4o de Invenção'. "INTERAuPTOR AUTOMÁTICO

DX

"ORIGINAL MOIALIO DE CARTUCHO DE PLÁSTICO PARA B0M13A3.1£

stuumad 1 FOGOS EM GERAL", que se caracteriza essencialmente por

3144"

SurvilinjCaÇõE13

Ver constituido por um corpo cilindrado° (1) em plstieo de cOces

1 - INTORRUPtOft noromArIo0 DA AUZ, de tipo imowlesommao, •0
seeemteado por ma disposição •letvénioa Smuciomal ec•pa.lendeadet CM CD•
atadoc eletróalco'p rpolar de corrente 'alternada latercaladó em . =
dOt
Loa da igatalagão e, em paralelo com Use comut.4or oamauteo b4p~;

a Oirculto-adrie conebite‘do por uma resisténola ie1a 0 wcondenskatAr
Ma segunda resistincie fixa ligando em tranoversal 464e alroult0-80S&O
OM um segundo eirculko-eérie paralelo ao primeiro e COnetituIdO.
por eha
tea, também por usa reaisténcia fixa, um potenciómetro e um SotasesistoN
ligação essa que se efetua em um ponto dêsse eirceito-arie ele
Sido entre o potenciómetro e o f,Oto-resistcr e, sendo mais, que

REIVINDICAORS
.

~e

Reme porto a referida resintõncia conecta coa d =gatitheç 40 eemotador
Ipci.r através um diodo bipolar; e, finalmente, UM tEreCir0 circuitas&

comiutuído igualmente por uma.retlutinoim iimt 5 me oendtACCAmis

quaisquer convenientes, possuindo na parte mais extrema uma estrie
qto (2), termanaiado em uma abertura (3) com menor diemetro, Sendo
Corpo O'co internamente.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

Quarta-feira; 23

fi

DIÁRIO OFIC AL

3.0o UI) '

Junho de 1.71`.

•t

e

188.267 do 4 do abril de'1961.
9fiRMó
Requerente; TR8 POLYMETR .0ORPORÁTION./Z.U.A.f
Rrivildgie da Invaadol' PROCESSO PARA REV38T1R Um SUMAM>
alTPRIAIS DE REVUTIMBUTO.
Reivindicadas.
.1 Processo para riveartir ua substrato coa ' maticiaia
de revestimento, mediante tdcnicae de re yentimento . por extrai.
caracterizado pele fato de compreender o aqUeSimente do subatíaft•
reveatido, pelo. menoe.na entrefaco do subetrate coa O reveatiMaada
* temperaturas elOvadae que alo auperiora* te do material . de. ~reit
tiaente, no período em que o material de reveatieteat. i *Mudai.

p:/, um doo dito,meios deteeteree ~dados ã reforida intra'S.0:*
ale,pu,xiav e excitar :o aludido meio de oircuitepara terainag0
flaevaBlusate4epOla:de terminado o dito segundo 4 interva1o,,à 'guará'
a aomdagaa actum;rxmaatuagto dos Meios 'dSteotóris pelo trftego, MO
omitido de terMinar, para a dita faa em p olada, o Intervalo
°RIP
mal

abarbo%

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depeletta
dee na Zepartigto de 'atento dos Botados Unidos& ladrica do norteio/
23 de maio d.e 1966, aob n1 552.325.
Yeinto m1 1 de 14 . pontos apreeentadoe.
FIG.I

e8Ws • substrato.
depositante reivindica a prioridade do eerreejleadoen
te pedido, depositado itt; Repartido do Patentes doa Bitadoellnadew
à: tadrtoa do Norte, em 4 de abril d.1966, :et o Re 939.940.
tonto no 1 do total de 15 pontos'apreseatedoe.

, DE DUAS FASE
INFLUENOIADOkC,
1G41..)ATA-Ud

i&CM#

ORNADOR/

TtR1O .1It 188.470 de 12 de abril , dé 1967.
asquerentee'LlJE-PLAÚ INDUSTRIA DE IMPERMEABILIZARES laDÁNAdda.
PAULI
Privildgio de Invendot NOVAS DISPO3IOE3 NA NONTAGAX D8 4040d me
s
MIAS )GT[1410.43.4
MEXED Nd 188.685 da 18 de abri/ de 1967
Requeremtefl.W,BLISS COMPANY Yeiriligio do invend4i " PROCESSO DICCOORDRNAR 0 EUNCIOINAMENTO. DM DE
REGULADOR . DE TRÂNSITO TOTALMENTE IRPLUEN04
MO PELO TRXPEGO IsE* COMO UMIDADE COORDI1AM9.
RA PARA EXECUTAR O *IÇÁ
_=0.ES
ItErl.1

1 - Um processo de coordenar o fulnionamento de ua regula d.
dor is trAtuato, totalmente influindiadO pelo trdfego, o qual.00ntr4.
la a diatribuido, a ' no mínimo duas fanes ou visa do trdfego, da
tervalos de "sinal aberto", advertnoi e P elinl.reohado", cada IEW
Sag vaia possui, associados à meema, meios detectores do trdrego, la
Ta detecção do trdfego 'e para registrar 110 regulador ao demandas de
al
treCego, caracterizado Por compreender .03 estdgios proolleausis
librar cronomItricamente um oiclo-padrio.00m uma Ursa° predetamaima
dai dividir o dito oiálo-padrEo em no mínimo dois latorvales emosamí,
',emente Calibradoe, associado. a cada uma das ditas laces ou Viae da
trCego controlada* pelo dito regulador; sondar - durante o Primaima
e.oa ditas intervalo; - se o dito regulador *tad distribuindo , ua iate/
valo. de "sinal aberto" à dita fase aesociadd; oondioionar um meio ias
sircuito para terminado na fase, sèmente quando a sondagem 'ousar X
dita distribuiq g o de um intervale de "eiral aberto', de modo que e
sees.o, quando excitado subsequentemente, termine 0 dito intervalo do
111.141 aberto"; sondar a ocoraeitoia de . uma'deteogão de trdfego (veím*

Reivindicado,"
/ Novas disposide* na montagem de esquadria* as .
tdlicaa, caracterizadaa pelo fato de as extremidade* chantradeff
Ou seccionadas estoutros cortas, dos perfilados que oulgai
.4tequadrias, seroa justapostas, e nas zonal internas de justapOot.!
9iee ao tais perfilado. Vai introduzi4O Um tuche de pano, tiopalhe
ja metdli.ca ou outra, embebidos totalmente de cola, qgli MX44808
tida a regriip da parede interna doa perfilados adjacentes 11 Mala
de justapOsido dos mesma, e te], cola, quando oica; 002140i14 Tf e
.gidament sisas . partea entre sai. .
Ponto Me 2 do total do 2 pentes aorase:tadel.

!

ce

NOW) Ofiteihi.

3'224 Cuarta-fera 23
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k s'ç

.4

WW0 Rt 188.4Dá . de 12 do abr:51 ao 19e/

'exièJW5

3.

31.o Isrlalm21iS
trk,Z1

r

.

I9rJvU 1011e.,A
,3,

-L

•

e

A,p4^14stre de indu5-ão lesmo ~nanam

veravaamin
amo* aea:a)etoa, ceugi r:ilw.ido do u,a oktei,".,,ow?..0,4~40" ri&

meter Lu :tece inferior afixseo um ferro U
bar mo cato da bateria ou eielileceei
OA O

iftwe do ferro "0",

aocg....a

ranodwal

SZO 2. qee provoca a'Opsagen da .quantidade de ele° afinei motor
&

6R,

rua funçâo de motor de regulagem..

, te'l r.ea,

çorreepondente
na Alemanha, eob o

f. ,rquerente re'..vindica, &prioridade AO
dado na Reratico de. Patentes

ke

'asar ao longo tca wmresCo tu r,›A-ado: ?laumO* oea'cut,T£

ídolo aujeriorl e I.M.M",.7r0, na sua ZOA* ee ~trague

, telri

euraáadedP.Pelo.contactor pó situa A.bobine.rogq,adompor 482

es pre,',eLn, p:s.-paÁdf.cuic21,en.ta, e re-

oo istorior de um pontdlro c,ja outra _-aara,

poatv4imantagoy

7o cio " gct no cu r so O.,d4rn,g0 .. dÇ! Olge la,O..róM;a yologdado:p1:90X0i
mu'a/.dese, curso, assim.ear. acterimado que no circuito e14tr1ca

pas4tro41 'de G, *ANO.'

inte.:".,or deata aersaoa

j eíOOM duas pacas parejialaa, Laar.taaa, onnee~an aiaere

tnivinic
Açnng

nc?,,;qual,.mi mr41,c,tp teg
loponte
?t,rAeg ignm to1rcultp .e3 )et2ici? do Ornando 1i.O.onan10”Alefl, motor
40.-o g u l;Aeftm.v,p ro vc çano:gess;r1. mpau1aspe,04s.facetas de , ,nerdía

loque'renes RUDOLP
ibàv;i io

.i

f..'

A.*.,:4*!*

y

em 18 Cr maio da 1966.

r

1—to n c, 1

do 'x .cal de 10 pontos apresentados.

rena. par una afita a/oleada, e sou se,...6 - rf.,0 $4 144 yo^: as1-4

o•ntra-pose.
Pon%a na 1 de total de 2 poema aprenan4unon,

TERMO Nc 1 74 . 590 de 4 de novenbro de 1965
Requerente: CARLESIMO CIA LTDA. - SX0 PAULO
Privilegie de Invençrio "ORIGINAL SUPORTE PARA CHAPAUS. ROUPAS r
S/M7

lAREr`
ADIVINDICACOES

1 • "ORIGINAI, SI TORTE PARA OHAP g US, ROUPAS E SiMILARES",

a,à,Jr: Ne f85.493 de-15 de dezena" ce 1966. •

ogno

se çaracterza e szneialmento par ser constituido por uma base
cilAZ
drica . (1) provida de um furo central e que sã encaixa sabre uma VODU.

lioquonftater JOEItH IUGAt UNDUSTRIDS) :t,T,MUID./3~6AffitgRA4~14olo de lavón4-44( AL.TERNADWCW.
M'i.)2X112.1,
1 - UM elternador do tipo especificado, cactoeta
peao ~o dle Que os dedos do roto:- tem conformaçU prdpela pora ta.
i
AcEr oárOuSithr o ar pela ulSOina, Àuntdo e Tutor estiver ~gado,
á yeetuerente reivindica a prioràdade do correspondente

kebado depootteado Ce Repartdção de 1N:3.re:entoe na 1114d:erra. ALM 22 f4
%COALUN O uh mo, soky o nt 54.287..
Ponto ne l'do total de 5 pcRios apraceetud

tosa (2) de berra cne,.pi j stico ou similar, provida de um eixo Zen o
tral (3) com rosco e que co encaixa d-utro do furo central da oges
(1) pedende ,11_ sei' nuarefusado por perca (4) o tal bate
é provi •
do waneuis (5) orde Ae Articulam alavsreas (6) de formato adequado •
podendo 3111,3a a ba-;(3 (1) ter outros formatos, podendo mesmo
Cada em eertss q u ,:ntiJo..:ioo para permitir a fixaçâo de

sor edg
conjuntos malA

res as alavancas (6) pedem 'ser em forma do ganchos, fixos ou mOvels.
Ponto nQ 1. do retal de 2 pontos npresentados.

ff 12 A, •

4a 41kk• 1
Iliír

1

TERMO N Q 1.80.125 de 2 de junho do 1966
Requerente: METALWESELISCRAFT ANTISJLL341,41 ,2 O 105 STELL ,Jog
PANY OF CAILILA, ITIIEO -

23 26
IMMO IN

Privilegio de Inveuçav 'INSTALAÇO APEIÇOADA PARA MEOIR E SVIO.
TUALMENTE nEGTS:TV:.r: Jc L, ISUIPUIÇZO TERATURA NO FORNO lUBULAR

158.775 do 2h de abril de 1967

Requercnte: PAWATIX

PUE

-

-

ROTATIVO'

041.1~

REINFJN1N,
£n,,:i,

'AS1MENIÁDR PÁRA TEARES"

1

instalaçao apurfeiçca

r,

Ir e eventualmente r IA

ARIO OF-10h4L (840* III)

Junbe. cs 97r 3225

TF,"

1*Lvindictimse prioridade .do o o ree peadrAte Wide, dgdoffik
de ad kopai-tiOto de patentes des . iltadoe Doido* qU de4444 4* Pot!
oft R de Ounh0 da 1965, wob DD 465.557.

geeeedineielo da bemparaanea, lemit e X4 telim: im mm
1**008 tistmtávo camat aramílto IS Vivito. *Limem!~ timadleMwdrei e
WMC fim aéleadià pare dentro do forno, ar . ts Uh. ealeteiwe e tad o
044 la esatato'para tomar ai ton .des dli4a41 ~Mel
pes1amho ' dge dm , aPoriào reststrater pow Pentee i 4401441e4Ma5e.
ode.ffialee da ihoo Um dós - dota anke woldOsoaso me imole de Unto, 'm
~toe catre sieUtracomente 4wepara43e, cumbas tesmoetecdra484
~dom. sendo que gradamos/14e se atila Usado eu .= dee limemO* de twermeedahmóotos • setrando esm 44n ~auge coa,osada ume ma
Mo aseememeeto de um inéeseuptor, ~ria ffin kmettÁs 18@odesoa la
smodid edsouctrawsnolel do f01140 • saliómes da parada, e mantsesade
adadd los lívida pagas de aelsomameorao de iaterraptor ~nom WhIPOP
)440"
011 e 30~0 ;medo na cireranfeagela do
*NO *esmoam d. amol, •, alado, pelo fato do que ia lotewmaptor,
ma* na lisa ao sor &atacado o aparelho registradorot acha ~posta
amem do forno rotativo ds tal modn,qms e momo g oia amimado ~004 os acionamento quamdo da sUe possessa, e que GO Wea¥44 ede
íremee*40 •etão dispostas, riço perto do contato .dos moei/toe do ag.
AWae eriateses, que tomei' a tendo •/intento mato, n essoram40 de Na
toa aadt calekor, lidado com o outro borne do elemento Wimloo, pW1
Seee ' i

Rente ad 1 de.16 pontoe apreeate40

2

FtG..i
TIMO N 134.01 de 8 de novembro de 1966

Requerente: COMMIMARIAT à

be resemO.Ituktair4

Wft

IniNgROIR ATOMIQUR -.1-PdAWN

Privilegio de Invenção o PROCRMOS DISPO3ITIV0 IDAA4 A timukt00

UNA% GOMO Of

~ate

,

dd

UMA CUTIA EIRTRIW
RCIVINO1c40B6
. 1 - Processo para liberagão de uma energia ol‘tri.ca, de Neag
do com o qual se armazena a energia num circuito condutor, fechado" catre si zestn e mantido em cotado de supracondutividade, sendo 'O
dito circuito recoberto sObreuma parte de seu comprimento por U4
invÉluoro externo metelico que apresenta

uma

resisteacia

fraca em face da do di'to circuito no estado normal e II

qrale tis acionado o ineerwptor oo

et

0 dito circuito, processo este caracterizado pelo fato .de

trica com

emeeedwate em gaitada.
Xlmalmsate, a aspesisramOoluividdraea a prime:140e de soeised
4 Patexhon do dilemarakaam
~doa+ pedido depositado ao SepactIgio .
wO se Mato de 1983, soa o no X 0,746 Sit4/k21
Posto nO 1 de total als 5 pontos apresentadas.

eletrica
COAta450

consistir em ajustar eletricamente um circuito do

utiliaagião

ao

dl,

invaucro por conexZes, em abrir num instante dado 0 dito 41e6u4
.to condutor por meio de um interruptor e em liberar a energia arma.
tonada por interwedio do dito invelucro e das ditas conexSes •111 dire00 do dito circuito de utilização, sendo o dito interruptor Ooka
Calo

scibre

o dito circuito condutor, numa zona 40 rac'oberta. pelo. :34

to invOluào.
,d requerente reivindica a prioridade do correlpondeota
depositado na Ftpartição de Patentes na frança, em 9 de novembro de

/969, sob o no 37.843.
Ponto n o / do total de 16 poator; kprenentLios.

••n4

F79.1

'ARMO e g 180.541 de

ao da

junho le 3.964

asquerentiot GINZRAI 31,81,28I0 OOSTOT "Ha

sPireísio de inv•noíot " APBROWINAXINTO t APatide0 I MOFO h* 000.
.
0
X DIAN8F8089I4 DM ~dna
Upallaratall
22END 70 24.764 de 22 ds novembro da 7266
1 - Aperfeiooamento sa aparélko amibetle da •ole* e •e~

b)

n)

RE.1511.

Trivilígi0 de invene got e TURULAÇXO COMPOPTA 0

t.rineda de energia. elétrioa, ~ao-tuteado por oempraudere
.a)

Requerentes com MOORZ ANM CO2R,A147

resiliente tondo uma oapa de meta
condutor e polo menos um ndolso de material laibidirr de solam
um material condutor, tendo uma ouperffoie a OW
te contactado, n6vel em pelaçãO a dito fio; a
meio rara pressionar dito fio contra dito material relate" o.
EJeOva formada de fio

mente condutor de modo que dito fio foga contato elétrico
com dita - duperficie e proveja suficiente elasticidade para

comodar-es com irregularidadee em dita superfdole.

/

TtP,rv.TurrcAçpw,

3. - T ,at1.131ção

comtoota de „les

raacteristicas de tUribiliaade e

iueLa coo aIse£4.4oa4e

(:=,:bilidada rara trana..t.t3e5es

da fluído de alta preoc'to, carcoteri,ada 1.ior oonat-- da: va flqiivel
tubo interno rolim4]'icol um 'diao ,4it.4vo 3e re Ore.r fAnCan40 ào pele
Anca uma cz. macir; cop/anar de corjiieo de fil.ra circn,ic O referido 1,
eN2 dnterno; o referido di . :::CeiZivo de .ear7oaierc xielmente g6ve3.

DIÁRIO OFICIAL

32215; Guarta-feirz 23

A10

•t
r
, n
.
•e
bo .nerno;'•n
e um revestimento externo de material poliraérico

~dando o dispositivo ssi, ret'orço.

:
y
•
,
:;•
Reivindica-ee prioridade do e t..cespondadte pedido, deposita

{•

-

atraveF;sindo a p'ar1414 4 ' aparardsiio numa'Pol-jadiaPOOta'ma'IddrtiOTITY';'
't
c; ;krt. do cósátimt0de u're orifIció literal da islegilndl
- •
t-.
Ponto 110 1 de 4 pontes apreces:todos',

-1•:)

'

5

e -0•''1111)

'FIG. 1

do na Eepsrtição de patentes dos Estados Unidos oa .2.AricM do Içowte
•

em 24 de novembro de 1965, sob ne 509514.
.:Ponto ne 1 de 17 pontos apresentados.

FIGA

TERHo No 185.6114 de 22 de dezen'Jrc de 166

TERMO Na 184.898 de 28 de novemtro de 1966

Requerente: RUGO FELICIANO moRpo i

Requerentes BUO LTD. - SUIÇA.

Privilágio de Invenção "REATOR Dll .:77.:lCs FLUOLI,,LJNTE8"

Yrivilégio

de invençÃo: " DISPOSITIVO PARA CONVERTER OSCIIAÇOES'OIRATO
RIAS DE rm EIXO OSC/IANTE EM UM MOVIMENTO GZ

- SXO PAULO

REIVINUCAC

1 - Reator de tubos fluorolte2, m combinaçãO 0019 Mbla

RATonw CONTINUO DE UM EIXO ROTATIVO, PARTI-:

te de voltagem constante e uma car;n.

OULARMENTE PARA FAZER AVANÇAR OS PONTEIRO DE
HM R:ele5G10 POR MEIO DO VOLANTE QUE EXECUTA/

Partida e uma baixa resistáncia de opçração, constituindo-se ZUM 04%

MOVIMIZS OSCILANTES "

u t

alta resistánela afj

positivo controlador da voltagem,.cco .p.reederlo um,cireuit0 prkaltekel!,
conetado à dita fonte de voltagem,

oircn,itu secundário 0010tatIO'

a

dita carga, pelo menos dois enrolw. ,p u.,73.beinados na Mesma 4141regb
REIVINDICACCIES

itt_cada.um dos ditos circuitos priP,":' Iça e rocundário, Um ridOco

1 Diepoeitivo, próprio pura converter oecilaçSes gipatddat
Ae um eixo oeciJante em um movimento garatdrío contínuo de um
044.
rotativo, particularmente para' fazer avançar os ponteiro de um reld •

Vendo cada. Um.dos.enrolamentos do c»eu,Lto . 12rimrio 3sagniit1aamer400/14
s4rle com . pelo manos um dos enrolam-Jntos do aircuito.seoundáTd04 45)
Modo 'a estabelecer um circuito de acc.,)1:ef„) magnetleo comun 00060
de todos os enrolamentos; dispositiv2 rua conetaM elltrloamente

gio por meio do volante Na/ancim) que executa osoilaçãee giratdrias e

enrolamentos do çircuito prInÁlrio em selo uns com os outros ~ha

caracterizado pelo fato de que o eixo oscilante, formando um &ngulo

de uma fonte de voltagem e em paralelo cor o circuito seoundfirdo N O

to com o eixo rotativo e Situado no mesmo plano com . este, leva . do'So
traços OSOilanes, diepOstos no Oito eixo oeci/ente e formando, na
reão. do eixo rotativo, 4eterminadc / 4rga/o, dividido na poeição do re-

disiositives que conotam eletricamente a carja,.em a4rie, adi" 00 Cai.

pouso em partes iguais pelo

comum moo dois eixos, braços have
que, em oada oecneço, atuam ouceseivamente °Obre ressaltos, UdeteA.

voltas que produzemuma voltacem .terminl atraves de alta reedai4A040

toe ao longo da ejrcunferrIncia do eixo rotativo.

da fonte,. sendo a voltagem:terminal reju:57 .7a'para um valor Anfordoo
de funcionamento quando A oerga é mu ,:nda pra a resist:neXa de SWIltak,

ReivindJee-ge prioridade do correspondente pedido, deposita.
do na Repartiçà Cb. Patentes da Alemanha, em 29 de novembro de 196. e
11 de novembro de

rolamentos do circuito secundário, core nado pelo Lato doa eihNek
enrolamentos dos circuitos primários e re2undário terem propoTend 44
de partida da carga, que 4 substancialmente maior do que a VOlitaBOM

naminto inferior da mesma.
. O raquarente_reivindica a prioridade do correepOndffite,p0t14.

:Ponto nQI de 9 pontos apresentados.

do depositado na Repartição de Patentes dcs Estadr . mr.-101Am 0 . 0"41(tIL

17 20 14 17,2

tob o n a 537.745 em 28 de Março de .1966.
Ponto ' n a 1 do total de 5 po n os arresentadOS:

11

15

12

EIS. 1

G--

Fig./

13

• TÉRMO 184.922 de 29 de reNerlro de 1°66
Requerente: JOXO CW'ETA D75 ARAUJO - RIO DE JANEIRO
Wivil ídio de invenção: " (777TeInAL ALAVANCA PARA VLIVULA DE CAIXAS
T .77, DE30APe;A leANITÁRIA "

TERMO Na 185.990 de 6 de janeiro . de 1967
Requerente: MOYSANTO COMPANY Privilegio de Invenção "PROCESSO APERFEIÇOADO PARI INIBIR Á VITZGANam

ItEivrsDIcArnrs

ZAÇXO PREMATURA DE UMA BORRACHA VUICA:IIZAVEL, COMPOSIÇXO DE BORRACHA

•

1- Original alavanca park
Xrdtdrda, etompreandenIo uma tampa ou eslo,
desta parte oe peça ser provida ne

c.s.'sie de descarlail
7!teriesc:o meio fato)
vertical e lee/

Malmente do met furo ou orifício rara rrc-t a e tm 1.'arfuso

que

NXO VULCANIZADA E COMBINAÇXO DE-ACELERAD0R-INIDIDOR PARA A MESMA"
REIVINDTCAÇCEQ.

1 - Processo aperfeiçoado par:

a vulcanização CremattIT6

de uma borracha vulcanizável, contende um a gente de vulcanização

af ta. -feiÉa 23

EtkRte OftWAL (3.430ão ift)

•

......P!,1•, ..!•••••
.

'mo Mout+, orgEnidog'aselerador da reloatisago, oacaoíferisadoor 01

eficaz pfra

15, reandeN a inoorporaçto, af,

de uáa quantidade

kleenizaCh .

oompgato da aroula

rematura . de

•

400 - de 10Y4' U21

inibir

•••

qual. x 6 cloloaloolia, aleofit Inferior, aicara, arliataralS*#*
Ou bidrog:nió, e x t 4 oicloal.cofla, aIcofla InXerior a1car415,RV
tineoiaralcoila, ou entío m O X''j1.010 CO2 O iNUO de.hitrog4nio

X.O.

IR,

torro •

mão

.11(2)44.4.1

.95.082002.1f-s-n,

une", Outórrolina substituída por aloofia interior; R 6 arila, tett
ooflo i .oicloalcoila, 'aiooilg 0.1 a 20 4touCe de parbotwott aloarlia.
nnelmente, a depoiitonte reivindica a prioridade do correspone
eba pedido depositado na DepartigIo de Patente& doa Betmdoe %Imo;
dA Arariam do Nortc,.én 6 de Janeiro de1966, :sob a n g 519,987

SfOrmads. intearantsa.ms ,pdr ugu paesag" avança-dia !..i.ftve£M0444
Wa . fo ra. que zeoebe uma-e ..2..tremilea4e ae uma luva, i goiaute oa rawobo
.rea extreaidadi de alta voltagem do ofkouáddtío go tntaitkno£4 da.
•:
et enrolado na bobina mit.§ do'primérlo dR traaonruadout 44~40
,
éopiraktioolamm, do .tranorormatty intervineuladaa paru fona"
Tiapaa sui3Oanoialpento RóliaR oom R bojes e 0ó01 2214% towite
dkaP a ota na referida passagem..
'Reivindiom--so prioridade do oo prospoadento podidt,è 4008km
Jade ma liepartiçdo de potentes 64 x-4xílterra, Rot n4 4,596 sa3 ia
Cever44?e de 1960:
Yon-fjo 212 1 de / peakos aprosentedosé

Vont° h a ido total de 31 pontoe aPresedtadoti
ttft/i0 Na 157.1.70 de 21.

a, feveriirc , de 19674

álelnerentoi , iIRELLIS00XZL
Wieildãde de

rzaffliddlditim,

Invenglog . iinima

6404 al278I008,A

doo s iminoi

DE Mini() Má

aCadadelOo

•

Reivindictioèés:

1 Ydloula de retend4o paro acessdriaa do °abu. olí
itiooR a diee fluido, oaraoterisada pelo fato§ de que, dentro da
melem. cilíndrica (19) de uma conesgo (44) £164da.666dagg-als
bri a parede (A) do aoseairic, : pode peroorree um pá:Oleais:ha foro?

Reda por

um

(14) de 1 •0410 tramm a n e
:Earl:amena extra:lidado sUPartel
aprisionado numa cavidade inferior aumpe •

ou maio phinboe esguios

W111061 00 * dign adas ,
Comum reasalt. (16)

Fias,

06 Uai*

¡gene disoo (11) oontido no interior de amodri4 e empurrado coR
Ore o pleno de beirada (12) da meai* peia pre g eb dO fluidg
teriori

N 4 107.309 de 0 . de foranto do 1901
Zatintrênte§ TB! 1104 G,*
710A000
7146116sta 4, Inv•nalft
WAÈÈ4

A requerente raivindioa a priwidade do podida ooe

aeapandatto, dapoeitade na Itália sob 10' 3441 O* 91 de fevaraltra
da 19654
• tudo ta 3. de fitai de p '00~ spraaantadte,

1 ^ Oat montagem de vadaçao, caraoterizada par Cespt4U IRO.
4%tibko. sibtioo anular eellenoielmente uilo expandirei ou uma egagrifdat&
(!) fteadvaL na Outra emtremidade, senda dita outra.eztrratdadocemEoffaVo.
wiaata liça para conforaidade de ajuntam uma superfície UM= derslearse

Oa OiccULar ali aninhada, e pelo menos =entalhe eatendeadame aaralaie4
te aximiaette na superfície iátérior de dite ajusta Miar catenden&awmk
peffi UDE ;Ma adjacente a dita outra extremidade má g ale a lAterVAapid4t
leiviattioR.." a prioridade-do oorrespondents pedidelapletta%

.4f8 1.10d0la 'Chiba da Mei g a em 7 de cargo de 1.966 sob 4 4 9344,49s
lente 11 4 1 do sítel de 4 P OAt Ot IPT666n*669s'

F!9:
r16.1

Ida

MMO 10 166.750 de 2 d. fevereiro de 1961'
~taranta§ Ma PlaSSaf °Miar =Ira - INOSITEKRA

~1140 do ¡monge;
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1 - t'ranoformador elétrico, caracterieadO pelo fato aw tia
'

precluter um oonjunto de enrolamento disposto para ser contido slentr4

de uma eatrutera de ndoleo-rsooptioulo

mogn4bLoo e

inoluindo uma bo-

parto do oital4
* dee guete cm
/n
al
Moleip-reoeptdo 41* • aproma tRoAo Ana* fala* fib
ina ig olante,

atrarde do centro da qual avança uma
•a

ord
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CRUO. /O '187.392 de 28 ae fevereiro de 196,
Requerentes XEROX CORPORATTOff

Tele esse que se excita e imobilize

J'rivilegio de Invenção:- "IROÚSSO PARA FORMAM PE >AGEM 313TROl002121:00

tor, caracterizado pelo fato de

kPEPPEICOADO,

verso da polaridade, tanto no cir.:

AIIIVIaDICACOPZ

do motor, j executado de maneira ao

' ,-men; o acionarmentj dO ma
,hr, dois reles do
condo

como

no circuite,

oJa, e, ainda polo fatO 00

que os rel j s de inversão da polnrl

aunj.ncia de qualquer tu

Umproceemo para forea01- Je loawm e1etroforitio0 que .s*
caracteriza ,por compreender formarr-se.uma imaccm *Obre uma eletrutura f0r

vamento mec;nico das chaves de ure:-So de g rgUe reguladores de

(madora de kagem consistindo de dois eletrodos; pelo menos um doe,quale

efoito identico, se acham travados c-tr- si a(,enas eletricamente, OU

6 parcialmente , treneparente, é de uma euepensão localizada.entre *e. di.e-

seja, duplamente entre si no circUito •e comando, e simplesmente ea
tre si no circuito do-motor.
Finalmente, a depositante reivintlica o prioridade do Corres.

-

tos eletrodos, o dito processo compraandende á etapa de carregar-1e ele.
troaaticemente pele Menos Um dos coaponentes da dita eatratura de cada
vez pelo menos anteriormente !I fixação da dita imegeg formada.
Jeivindica-ee a prioridade dó correepondeate pedido depOsAtade
toe' Estados Unidos da América em 29 de junho do 1966 sob O Mádle
p onto n o 1 do letal de 1 3 Pontoe 8Pregentadw

pondente pedido depositado na Repe-fi-:50 de Patentes da Alemanha, ele

5 de março de 1966, sob o n c S 102
Vllib/21c
P onto n Q 1 do total de 16 pocc, apresentados.

•-•,-"q5

Fig. 1
'TERM) R 2

ZRRMO . W? 181.278 de 24.de fevereiro .de 1967
Requerente: SIEMERS , AKTIENGESELLSCHAFT ALEMANNA
Privilegio de Invenção "COMANDO ESCASARADO, SEGURO CONTRA DISPARO,
DOMIRAVAMENTO DO CAMPO'CIIRATO E COME

amimo

PARA

10.1.QUU

ue

7

ue março ce 190

Requerente: COP•ISSARlAT A L'EMEROI A:o giQuE . FRANÇA
Privil j gio de Invenção"PROCESSO E Li2.e:IIIIV0 d BORRE/MENTO DR
LASER A iRLSIAL'

SEM ARRANC;UE AUTOWN0c

DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO ELÉTRICO"
MEIVINDGCACOES

• wmando escalonalo, serro contra disparo, com tralramen
te do Campo giraterio bem coo com e sem arranque aut'ometier, prepd,
O para o dispositivos da acionante eletricos, sendo que o reli do
comando escalonado se acha equifado com um abridor e um fechador, az
:os coniatos em partes se sobrep5em temporariamente, e sendo que A1
de role &ligado atraves de um interriaptor, mecÈnicamente acionado gt
1

traves de ressaltos.a partir do acionamento e que possui, ah douta
conhecido fechador, um' abridor, e sendo que ambos os dOntatos tempo.
'Nariamente sobrenostos são fechados passageiramente, de modo que 0
Mele do motor nesse momento ligado ~ancae ligado sem interrup0o,
'atreves de um ramo do Circuito do role Co comando escalonado, a fim
.fle cair, ontap, pouco antes de se completar o passo escalonadOp ao
regime continuo mediante abertura ào contato mecanicamente acionado,
ao passo que, no regime defeituoso, a bobina de teledisjungb de =I
Previsto reli pootator .dà motor recebe tensãO de uma faca do cota
tle acionaMento e atraliii dos.contatos meertnicamente acionados, f*Olta
ao ser completado =passo asco/enodo, e atravis do contato ft,
Chada do reli do comando escalonado, enquanto que, no caso de.gte.ex
ditagão do rale do comando escaloneo, e bobina de teledisjunglo .de
Anterruptor protetor do motor recebe tensão atreves de em eiroultOMI
walelo aore14; do comando eeealooado e, que se acha Intercalado IMO
elemento de retardamento da raa4o que se'torha e*ricamente condum
cante apenas sob Impulsos de tens ír de certa duraqió, como, por ezeR
elo, condutores quentes e um abridor ao role do comando escalonada.

1 - Processo de bomoeamente ce um Laser acristal 00 tipo,dg
gundo o qual um gá' s a ser ionizado
ecjocado num recinto trai/151mre.

te, em volta do cristal, e uma arler:
eivica 6 liberada num ela
culto condutor, a qual ionize esse é:;:; e origina um plasma cem Vela
to de contração lateral nente

:..ste sendo earaCterlm
zado pelo fato de que obriga-se a dita libevação da energia eletrien
a propagar-se de acOrdo com as da ce y rente, que tomam a fOrMO
de laços, cujo conjunto constitui u,,a 2mper. j ele de revolução enVOle

vendo um volume, no qual é colocado o dito tecinto contendo o 840 a
ser ionizado.

A requerente reivindica a pmioridade do correspondente pg
dido depositado na Re p artição de Patçot ,?s na França em 11 de março é
de 1966 sob o n2 53.206.
Ponto n2 1 do total de 4 prrtos apresentadOm

\\N\ \N\N't

• v\--l-V"t"

FIG.)
TERNO Na 187.078 de 16 de fevereiro de 1967
Requerente: . SERGIO WLADIMIR BERRARDES - CUARABARA
Privilegio de Invenção "CALHA CORDDTPRA PARA ALIWNTADORES EM TOM'
o '^"" Q EUTRICAS, TELEPOR1CAS E ESPECIAIS"
REIVINDICACr4

/ Calha condutora para r1:m.:.t';,der.s el instalaçee clier#
ens. telefenicas • ennectnis. ad e q . . d e p mx43 suportar • 4111COter
age

Quarta.Nra _2. 3
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1m,

eelhee e

dispositivos suspensos moviealmonta

de
ter,
ue

eareetertim9.

uma sacgb longitudinal egaMaterial eletricamente isolante, que se aoha :na forma ft e&
preferentemente Quadrado ou retangular, coma face inferior

da Pelo fato de oompreenders polo menos
tfnua l de
perfilado

2Mtet
lkommes tr

gmalimerwia#44

Ti,

suczt

SIMO

•

NOigni"-a" 2~""ah. rea"ce wime CaECA DM.% a ZOAM Mar
80

provida de um rasgo longitudinal mediano, aberto,a0 longo 84 toda
extensU da refegda

no*

contnua; doi z elemontos.condutores

licos continues, parcialmente embutidos amostrados opostae
continua, de maneira a apresentarem

anatam

motae.

4n see9rda

defrontantes, conduto.

da referida e.
um elemento m6vely alojado no Intuiu,"
de referida secção de calha contínua, provido de um par de elementos,
tsoledos eletricamente um do outro, destinados n ficar om eonetto
condutor constante com os dois referidos elementos oonduteres_fixoS

rase afastadas equidistantemente uma da outra ao longo
senão longitudiffel contínua;

• "L~MOR PáN . /Lra Mula DowndsPABA Yofff, Mffien
,9,24éro.a1.4.4~.2mm: por une tre0Ma 42) elliearioa unjo* elabitaffle
~poreux ee- sarado* de une ureaça (1) que servo I gOalmffit8 .1111
"414 e ;40 PaOme 60206O baeta 9/4 isommnia, na parle) central uma ema '1
~Ma Mia Pomo* dle "UM; e *ilude p or este barra (R) poseulr inenenda•:

e um cabo condutor depasponsão e ligagWo fixade no referido elemento

pOir a e Ws ~tremes , emtemaateeJse O WRIAanal da 'boa to, (3)
g i- l a3 e odndo P02-0 Orle et
barra
r-cSatir
uma pega M MA et méis
,
'
:óâ
¥4.
.
.fe,
teltnileat
‘ ao pr 9 1 0 f- l gamoyito adocimact :11
oenveminentemeets ; mesma, e qte posewl

Móvel, estendido descendentemente peia parede inferior da referida •

por watt peça () ,T,Isrper.finulax as ii&redes da carotne

sução de calna, através o referido rasgo lengitudinal mediano da asa

freio ao prolongamento da pega (64 referida.

la4dInn . 4 p4 eonv3Loael da reaerva gsq,o de

Ponte n p 1 do total de 5 P onto o ePretlentOos

06, destinado a suportar 3 na alla extremidade inferior, o dispr-iiivo
eu aparelho

a alimentar
apresentados.

Ponto n c2 1 do total de 8 pentes
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187.102 de 17 de feverei^e ae 1967

PRA. FCiááálh

bk4XABALACii~~1111

FNITO ;J.O"

DE

Privilógio de Inveneâo "DISPOSITIVO PARA

margs, de 19f:7

Privilegio de Iovençãas Wincesso

-

Requerente: JOSEP LLOBET VALLS -

de

Requerente: JOSEPH BANCROFT & SONS CO.

WVIN!)rAÇOSS

REIVINDIOAÇMS
4

1 . Diseositivo para exibiçRo de imsg,, .na, c-,,raçterizado pg
lo fato de compreender uma estruturide supsrte, para uma pluralida
de de fitas sem-fim, justapostas e individualmente sustentadas,pelo
Menos, num par de eixos giratórios pamalelos entre si e respectiva.

monte coplanares com os eixos das fitas adjacentes, sendo que pelo
menos Uma parte de ditas fitas,

4

no qual o material e deitado em camadas helicoidais numa embales:CM d111004

ta para ter um eixo vertical, caracterizado pelo fato que no enrola 0 . lajb
terial feito fio em sucessivas camadas ttliCoidais-no funde de unia OmM411
sem no-girante para estruturar o ccaprircl -,4m axial de dita embeanieORS
Reivindica-se a prioridade do aorreseOndente pedido depeeelteN

portadora de pelo menos, uma 11

geada ou imagem :complementóvel com. Imagens

vist2s nan

fitas adja

nos Hstados Unidos da America em 11: d.e =ars() de 1956 sob ne
Ponto a P 1 do total, de 13

entes e que a totalidade das imagens ou legendas reelpaocamente

uma das

p ensos

aprese/atados.

aaçe

aa.

complementares constitue uma imaem defium uss enmrosioWo -J1s1
vol em

u processo para formar usa embalagem de meterá...A Çoils0 ffite

teias exibidoras formada reles ditas fitas .m re-lo -

menos, uma das faces das facns da estrutura uparte

Ponto n o 1 do toial de l6

aprçsert:a. os

tay.

Ft0.1

187e4j29 de . 8 da; meiam Ca 19'67
Regue atei Entre CASWaL,Ze ... rewa
TaRMO N.

Praelleg:o de anveneao " MNBARO4ÃO PORTAXRA D ASAS"

o'

MO Guarta-fetra XV

.....~~~~~1~111~
,

qual() ø'

N4iU. 0,01000ks.(.I 1O 10)

IANISDpinaj
• 1 .. Vma eiharJcação portadora i :319 oarwetwwiudit pata 44'
•onpreender um corpo flutuante provido de um par de asas laterais 1L
eiinadaw , para baixada dentro para fora e pelo ma goo UMA Ima etewaa
to frente das di1a:4,0.9gs laterais, do forma que quando a embarca .
- 9ão,oste eM deslocamento, a sua austentaçâo,i aonflada ite íreae dae
ditas asas, as ditas ;reaa. apondo distribuidas do oChdo com um trila
•ala la6doeles particularmente a altura do m e smo sendo maior que a
Warp,
4,requerente.reivindida a prioridade do * correspondente pi.
dica depositado na Repartição de Patentes na Italie em 9 de março da'
1966 sob o n a 15.331.
P onto ne 1 do totui de 10 pontos'apre.n.:,tacoo.

witzt:o N4 . 187466 de 9 da março do 1961
Nequerente: N ; Y. PHILIPS I GLOZILAMPENFADRIEKEN ROLEM
Privilhio de Invenção "CONJUNTO DE ELEMENNE DE CIRCUITO SE4ICON0UT4
ME PROVIDOS DE CORPO SEMICONDUTOR COMUW'
AZIVINOICACUS

opltL

4,0 ~40. 40. 4. .#4111L60 64 uii v4.4.g 5neil otta w=4147W
lu M,Yd1.0.rnhtermadtírlo t earg etcrieadopÇo tató
' (W
4f
fgor #1 Liil , u%4, e. 4141.40
¡gerido oRto de.soMidgett th á gmou 9
04 d4 soda eqr0R. gtftg100a,aM re /eçÃO,teer01 w,iw c3.
0. 0 weferLLS
COndonsedr de ac op laMent0,e li g
ado a um circuito de sensill3iidaát
rompo'nile o epgatlihe no , oruzamento
soro do werwrIwo 'furto (w
%;¡4W2 4 termina l », estado quase-estável
P inalmento, a de p ositante reivindica a
p rioridade 40,6dRiM
pandocte ..pedido de p ositado na Rep artição da
?atentos Os AIttenbe,
10 da março de.1966, sob o na J. 304? Villa/21J,

~Ar,

Ponto na 1 do total de 5 pontos apreeentades,

2404

1B7.04 de 5 de marco da 19dt
Mzi!Oranto: STÀUpARD g4WRICA_S/A. GUMIABial
• Privilegio Às Invenção " DISIRIBDIDOR
%X TR Oz Siffa3OR DIS CRONNA074
~RICO"

Oon3unt0 de elementos de circuitp semicondutores provl
dos de corpo semicondutor comum, Como por exemplo diodos, transiste.

Met, rosistores, oapacitores e outros que.tais, tC‘do um corpo semi.
•sndutor comum, caracterizado pelo fato do corpo semicondutor consia
*ir da :alicio policristalino, provido do cristalitos com diketro
' faídio „inferior g 2 microns, sendo a resistivídade do corpo maior que
IgQ3 Crusors, havendo regiãos com pelo .menos dois elementos de cireqi
4 4,r no corpo, formadas por meio de Contaminação local com impurezas,
~do tais, elementos de circuito do corpo semicondutor elátricamentr
&piados entre ai por meio de porOes intermediárias , do corpo semk
' 4Ondutor, com resistividade superior a 10 3 ohms.em.
À requerente reivindica a prioridade do correspondente pa.
dkdo derocitado na Repartição de Patentes de Holanda em lE de março
44 1966, sob o n a 6603255.
Ponto ri s 1 do total de 17 pontoe acrerantadol.

- Ap arolhoe.de ComunlçaçPea ooppreeniond0.0
•m0P4n4 44
dIspositivo me:inclua uma p luralidade de o
le.topres:serfp, pau. fid

Loa da.comunloa0es da noa p luralidade de.pulsoe e1atraod 40 Mama
de.s apsç o .disp ostos, es serie, formando caracteres 4
0444:10400.8 Ag
guirO c& ua Pul 0 R de ,Partid e3.100100 acumuladores
m tatopr. e mi3O4
o l, scul,04 4.0ontrOlo interAonOotando op meloa
acurgu4ador04 de UR
TON ~ ati ço pa t o leimp çossores;meios de dircuito,de contsoW
perstlir oo.op !a3posta a sinais eutrantes, para
cramteipowsrsam
te $ InÇorNe;à9 na meros ,4,04 sapaçado oade
c aracter codifieR10,
moice aeUmuladores de tambor.magnetioo,,eiform, paralnat
ei nalmente,.11 requerente r eivindica'a
p rioridade do ~NI
P9Mdebe P odid Q d aPositado . na Repartição doa Itatados Unthe divAlpfq,
og dp Vocte.eob o n a 531.89 e m14. ,de,março
.d. 1966
Ponto n a. 1 do. total 0# 9 Antos'apreeent,dos,

~0) *4 127.8/68 de b de mano de 101
tAqueoantet IXIMATIONAL BRUM EMMINb; CORPHAT/08.
dirésbUlge de iavenelo "CIRCIWO RULTIVIBRADOR gqielinfrara WARM(
mungurwae
3. . gtrouito multivibrador monosabgve1 9 eom uma doreeão e4a
Wiísada do estado queira-estiva, que.calCete de doas etapas amp/If£
IRdlosse ~Mas pelo asnos Ouvis um membro de dooplaseato ue 4t
CoGsaul a durma() do , estado quase.eatável, o qual desde o tateto de
•
~Lio ouese-estável transmite um surte de voltagem que decresce da
4i valor faisial l o g roeskolidente à edn~4 de tino de adade ema,

baia 14 laf4Y9 dl 7 de masp de
196k
Imealeft4ei YJOIO OORPORMION 8, ~RICA .
Pigetikke 4# ZomeaaRc ft/H M*1TM Ma
ruesongo X*
rum atiNt
tion0
MILYWQM294

1 U* disaositivo de apr e s e
ntaçío da lamas uolorlda,
MèNekeMP .rew 4191NO MMw ¡Wh XywkwwwwwwWw.www demerammaa ~mem.

'4,

Quarta-feka 23. .

OIARIG ,OÉ/C1AL

-*PPM Pisforo de,emiei4o,de atui, de etiCaNs qle vealétí,e'de emiteRo
de vermelho,. e , d isp es4 t1YO.Pera.exeiler'se1r;t:Iyaten:te '4ida Mm dos
/ementos_de dsforO,
, : 44,e0ordenadaa da.CIE - daçãetodlUmine.Steri4a
os eleMS4:0, da . T 4cP re.egf4Ar efl de xerde:chtendo'ne . faiXa de'.Veljà
'res de x ente 0,295 e 0,371,,e , de resitreU,580,e;0026,.
Wreverentereivindica a prioridade do correspondewte pft
dido depositado no Repartiçao de Patentes:1 . 4os Estados Dnixios da 451

roi :III)

n

-

..),Carihd 'de" '1§1

).

1

areado no exterld,r do alto envtloCro fr InNtl.exAquol4 AO IPAI lif
tenor.

Reivindica-se a prioridade
do.corres p ondenta,Sediso dope/4
.
ç
todo na Repartiçâo de Patenteados Estados Poidos. , da ArchIca , de Moem,

te sob o na 532.605, em 1 de março de 1966.
Ponto ge 1 do total de 13 pontos aprpsentados.

rica,em 7 de março de 1966 sob, o na 547.294; em , 3 de maio de 1966
sob o na 552,319 e em 23 de maio de 1966 soh,o n a 559,556.
Ponto na 1 do total de 13 pontos apresentadoa.

TERMO Na 187.345 de

28 de fevereiro de 1967

Requerentes JUIES BMILE EOGER DESMONTS e y1ORLET R/A. MOERAM/OS Rà
RA USINAS DE AÇÚCAR E

DEStILANIAS 8X0 PAULO

Orivilígio do Invendo " OROXO 'INSUFDADOWULVERIZADOR DE QA00

-AZ
SERMO , Na 187.116 de 10 de ?lano de 1967
Requerentes IA TELEMEOANNUE EL2C2E1ÇUE . FRANÇA
Privilegio de Inven4o . "DISPOSITIVO TEMPORIZADO DE COMANDO Ng cora
TOS"

idonropim
REIvIDDIV,ACSES
AV/NDICACCES

-

I.. OrgEo imaUfl ador-pulverlzadorae gnees em 12qmidoe
l RAZ
tieularmente adequado para aeregRo,interna de liquides, earecter4ma
do essencialmente por compreender um tubo vertical condutor do tlusp

sie descendente, comunicando em sua extremidade superior OoM
fonte de gtle comprimido na Sua extremidade Inferior
som conduto
horizontais distribuidores do gáa e que ficam Imersoo no liquido,pra
'crivelmente eis forma deoruseta, cujos ramos providos, om sun g
,p1
Ces ' inferiores, de ranhurae ou perfuraOes de inauflogRo.pulverisw
do gele, perfurag8es e ranhuras essas que podem ter queque
forma
deseiada.
Ponto nO 1 do*totel de 8 pontos apreseAta000.
et

8

1 . Dispositivo temporizado de ocra= ao 'contatos, Compreende
co uma Ramara de temporizeaâ'o fechada p or um diafr a gm a
da l ig aÇ g o se
com um 4rgZo de comanda destes cortatrr, sendo que esta camara Re Ia1

munida com um espago externo por um dispositivo de frenagem de

ar si

disposto lateralmente elcie relaçâo ao diafragma, caracterizado ponta
o Corpo deste dis p ositivo 4 uma pega mold 'ada comportando. de um lmag
uma cavidade fechada pelo diafragma suo constitui a camarisde tempo*
risa0o es cht outro lado, duns cavidades -em que , a segunda envolve .4i

primeira ao menos parcialmente, .sendo a primeirg fechada por um rilm.
tro.e g segunda por uma parede estanque, acudo que a çamara de teMpla

risagRo e a pripeira Cavidade.se oomunicat entre si,poracio'do diMie
positiyo de .freargem de ar e canais . disoztoo.ncutpça moldada,
mai
quente qUe a segunda cavidade se sor:fanica por canais estreitos lionyV
mente diappg4os na peça moidada, com o azpoço s:Uuado do lado estare
1
no do diafragmg.'
.
A 'requaront# reivindica a prioridade ..dz.00rreasondente 'caldo mk1
depositado na AppartigRo de Retentor da Franga, em 11 de zuá.203 gik
19664 sob o m a 53.142,
Ponto ne 1 Jo total do i3 pontos s,:.rc.foTtndos•

,sr

2.5

c.;"5gli1111111'

FIG . 1 '8

"UNO N a 157.599 de 7 de marga de 1967
Requerente: PETRoLruM RESEARCM AMO DEVELOPMENT CORPORAT/ON
Pcivilegio de Invengá:o "APARELHO PARA CARGA MOLDADA"

til

pm,

JIEIVINbICACUS

"APARÊLHO PARA CARGA MOLDADA", caraàterlàado por compre
enuer3 am envtlucro tco apropriado para encerrar hermeticamente uma
.

n14,0

carga explosiva, pelo menos uma parte do dito envOlucro sendo de um
material perte4vel a ges• e dispositivos de ventilação para libelo. -

rem os gases acumulados do interior do dito envelucro sempre que

a
.24

014 %arta-feira 23
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DIÁRIO OF104144- (Setão III)

44R4W ar 1a7.pmo as ml , cre romeiro

4.11

os • 28 do . psvereiro de 1966 .'wob ti Q 530.00.

os sigrr

Ponto . n ; 1 do total delZ pontoe *prego:11400U

etqUerentet METALORGICA GiZZO LTDA. . $X0 PAULO

falvilialo de

Invençlo' H APERFRIÇOAMENTO S Fag, .DISPOdITIVOS SIXAMIROSI

iflict.iisch) PARA vaiemos!'
PIVINOICAOng
2.

. Aperfeiçoamentos em diapositivos sinaleiros O/oca-Piem&

para veículos, caracterizado pelo fato de tO'bre uma basta euporte,ser

~ima

verticalmente uma coluna, cuja extremidade superior levemen.

te dobrada para dentró aupprta a extremidade superior de' urna haste da

doia chata,

haste esta, cuja extremidade inferior e livre i mantida

antro dois pontos de contato correspondentes.o lampada piloto e lj
padas das lanternas; sendo, que dita haste-de mola, apresente em esti
ÇOTao uma nervadura em cuja-extremidade superior

da de uma fita

4; presa

a extremada,

tensora de niquel cromo, que tem a Mua extremidade A

posta presa de forma regulãvel e uma coluna euuorte. tambem montada

TERMO go 188.099 de 28 de mano de 1967-

ma4bre

Reverente: OLIMPIO CAETANO DE LIMA

a base isolante.

Ponto no 1 do total de 2 pontos wpr-esentados,

SIO PAULO.

PriVL14gio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM CORDAS DE'VTOIÃO4
REIVINDICACOES...

1.

APERFEIÇOAMENTOS gm CORDAS DE VIOLA°, formule di 014i

Corda &aço (1), cotuN agora caractexizada por ter Uma capa 4444
:no de fibra vegetal enrolado. transversalmonte O Com esporas nye&
mente rejuntadaa para assim constituir nMa cobertura suplementar
tires corda, propriamente dita, e sua Cobertura externa
convenciona",.
Psnto n 5 1 do total de 3 pontos . apresentados.

~O N8 187.291 de

24 de

fevereiro de 1967

Orequerento RADIO CORPOICTION OF A•ERICA*.
ivilgio

anInvanaZo

I.V.a.

"SISTEMA DOMODULADOR WOUDA AWOULARWT 5 WA

CUDO
ifflIVINDICACtlE1

a.

2Brimo * A 1d5.111 de 20 de março de s!,.ol

tal sistema deamodulador de onda angularmente

MOJUS14a

to4

am primeiro enroIamento . propercionando una primeira , fonta Os 04,
das angularmente moduladae, primeiro e segundo retificadores, ao
feiro resistor, dispositivos ligando o dito primeiro oneolamomte,..k
fito primeiro retificador, o dito primeiro real/IV:41,4o dite xepa
ét ~Cindes na ordem menoionada num quadro de eiroulto, or ditea
Olmeiro o segundo retificadores polarizados na meama. dirspgo no wie
(4o, caracterizado par uma fonte de potencial do corrente contínua
Uspositivos de imped:nola de *erga, dispositivos proporoionando
isgunda'fonto de on4as angularmente modulem), que na freei:nas

koal

Uma
ou

acha-se em quadratura de fase com ao ditsa andas angularaants

dOduladas'primairamente proporcionadas, dispbaltivos da dont%

¥A

do impediu/a

do

tendo a alta fonte do potencial, ai dispositivos

larga

e.os dites dispositivos proporoionandnissa segunda tanta dá

om Mine entro um ponto ao dito primeis Yesiators e dispositivos para manterem anhstanoialments e mossa w•
iatensdol de corrente continua.no dito pomo ao Uto madre carda
~et no dito ponto AO dito primeiro ~ator asi aaa448i 09 111
ean atroa
réquerenturolvindiça a puLosidadilo eutwasillamle
'44 deg raltadonalderactLth II Patiatil Orr,9021,9 Wffia fa Afft
Mas angularmente moduladas

Requerente: :PHILCO.-PORD CORPORATION Privilígio de inesnçãot " DISPOSITrs0 Dt CONvnisoR ns sIttat "

2...grvrImeA;! 0=3:

1

•

1 - Dispoeitivo converebr de Rival, caracterizado por compre

tipo de. tOndiitividã,
soder Um corpo de material eomdconlutor de dado
un
ati l uma Wegii0 de fonte e . uma Tei,.J.:o de dreno, no dito- corpo cada ten-

do Via tipo de condu*ivi4ade octa à do drto tipo e sendo itiaitadae
paste. por Voa euperfioim do memo corpo, 30 ditas regiSea ' p eado copam
das una da outra, umok oansda inolrte:epo,ta a dita superfiCi, com ido tu aearGa uma porelo de euda dz-,J _itad resiSee de fonte e dreno,

4 Matendensc - ae continuamente %atra ao .iasm ..às, e um sistema de eletraCe reoo'brindo a dite catada isolan'.e e .E:tendatidd-se eiwobrepondo -me
ibq

ditas regiOes de Unte e dreno, o .ito zieterna de eletrodor compre-

fideDdo ale ndmero de ()amadas cond

UM

ui outra em Ima direão paraL1

ditas ()amadas conautiv'es cobrindo t.

s isoladas entre ate desIoOadee
dita superfície, edjaceotes dee

as ' outras, e uma ;.e'ea de cada

das camadas condutivae osedo sevar .da da dita tooerfície arenas

makérial amolante.

pal
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•

•

..ot,",:ot,

3.

I Meivindiú -ne prioridade do 0OrreepondenWe Pediae. aosPealta"

Ire° tepartiggo de pateutpe dos Es tado Xanad00,A0 AdrieazdWertelem
121$ de 1021 e 190-010:anQ
lkotO 2111 1 ite 10 pontot apresentadOe.

SI" 112 188.2e de h de abril de .1967
R9eUerenet ALVARO CASAS. e OSVALDO' DIANCEETTI, MRUGUAY
( = !!
Privilegio de Invenção "NOVA NASERIA- DE ACUMULADORES MC111008,11 . Nova Deteria de Acumuladores eletridos OaraCteriteda 1300

possuir um minero conveniente tà.vases,independentes entre s£ que
poseuem no eu interior eletrolite adeOUado.e. placamom sendas taKe
pas que obturam hermeticamente cada vaso., contendo contate.00M.o ejj
tenor sNlente atnavee de,pm . condúto com seu fecho corredpeDdente.9
tal que os vasosÀ.44tcMgomuni cam e14tritemegte entre,d,por Meia.
de ,Pilares • u Alavancas que emergem a deis por, caso, forMande Os tal
40 91-A dividu'ais. de cada. waso .e tal que. o OenJUto de ditos vasos se
eelocam dentro'de uma carcaça de materiel adequado euje fundo se ri,
cubro. de asfalto e s$br e .'; 1 0..São eoi o cadelos vasee, ios qUais PPg9.
riermente.se pubrem com outra capa de,gpfalto, sendo ,. que,a carcaça.
POssue uma.tempa,que,a . eulaça e com olnimerp de furos necess4rios,..
Pere.deltar livre a peleis do5 condutos de contátd cbm. p exterior doi
vasos e os hornes extremos dos vasosA. os . quats . tem . rosca, macho eA
les se ajesta. , umfoho eos rosca femea que ajusta a tampa da cerca..
et: e de cabeça.conveniente.
Ponto n c 1 do total de

TERMO MQ, 158.235 de 3 de abril:de 1967
Requerento4t

Privilhio

3 pontos spresentadoe

•51

CONTINENTAL CAN COMPANYINC.. .

de

InVengão "APERFEIÇOAMENTOS Isg UM VASO DO TIPO MUNIDOR

(ti)

73 PIOU() APERFEIÇOADO PARA O MESMO'
REIVINbICAWN8
. Um pistão aperfeiçoado, operando de forma corredia

-ri)

dentre de um vaso tipo munider, e adaptado para manter separados emte si, 'um produto e um agente propulsor, contidos dentro do
Yacterizado por compreender: uma parede de corpo, tendo uma

vago,OL

configu-

„-

ração que corresponde à ' da, parede de corpo do vaso, e sendo remedeiem uma de suas extremidades integral com uma su p erdcie substancial.

TkEm0 25§ 188.595 de 14 a., abril de 1961

Mente cOnica, de medo a formar com ela um objeto 1.teme1hança de Cot

Requerente: WESTPALISCHE METALL INDUsTRIE ra RUEM d: CO,

po, dotado de uma extremidade aberta; e no mínimo usa ranhura, forme

da na parede de corpo do:piàtão, apresentando um beiço o qual., proa
tando-se parra fora, estabeiede contato com a face interna da paredede corpo do . dito vaso, 'dita rdnhura pendo perpendicular 4 direção do
pistão dentro vaso, sendo a dita ranhura e o seu beiço adaptadoS.
para serem cobertos com um composto de ;redação.

Privilegio de invenção: "

atZRANIte
APENFRIÇOAmEN2b NA JISTIPIA010-1NMSRNA DER*
—

10.':EZCULOS:0
'REIVINDIUM131

do

Finalmente, a depositante reivindica a

prioridade do cor,.
Estadon•
Unidos da América do Norte, em 23 de junho de 1966, sob o.110599:924.
Ponto n 5 1 do total .de 6 pontos apreeeritedos.

reppondente pedido depositado na Repartição de Yatantee dos

FIG

**c

ma iluminaçâo =terna ao autovUou1010
do aparato iluminador ver montado
calleWm.
cerda por meio de duae peças, lUadoras 5_e 6 que en.Yolverelea.lbardaa
internas da abertura na.oarroc erianenteidae:masparedee1ateraie k
do aparelho de ilnmiaação, sendo que uma aae pepae de ilueg ge um
presilha, linl mar,, e recillente dotada, na altura de tilda 4
1)04; 0 aça
tarai do aparelho, de oegmentoe escalonados em ealikolee 11 8 ~ma
tremias 8, nas quais se encaixa a margem 7 da abertura da ~cuia
3 e de tal:lema que a mesma altura i cartid'a pelo encaixe 8a e lia
correspondente., aos 'segmentos eacalonadoe 11 e 8 do Iado,opoato
1Onto no 1 dm 7 ponto* spreeentadoc.
t2 4 ék
,211
Lt
- Aperrececamentos

dkracterizadoe pelo fato

Q01,4 Quarta-feira 23

Junho c* 1V1
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.41-WO MI 184.311 de Y de abill de 1907 o
doluerontos. 2DCARDO SOARES DE YACEDO- go 2cada

4

Panit Vit t LO tótat de 6 -pOnt0a apreeentaave

1411111We de invongdot NOVO ISTERA DE CONTROLE DE TELOCIDADa w% OUS9
MUMBSA18 (W,DO)".
22IVINDICAÇOES

1. NU° aistema de contriils de Taaooldade da notara
iidaTerbaie (1C-DC)", oaraoteriaado ;o'r conetar ama fent* de corrente •
11tornada a coma °arma, darante determinada trace° do °tolo do varia

do !unia
Nato né 1 no total de 3 pontoa epreefiateCcas.

ny. f

-To aa

TERMO NO 188.34de 6 d e abril. da 1967./
Requerente: ÂNIMO GARBOA../3X0 PAULO.
Privilégio de Invono5o; NOVO 3I3Taci DE ALAREI DE $3G1JRA1ÇÁ PM&
V3/CUIO8, RESID2NCIAS E OUTROS.,
Rei.vindicaçees./

1 - NSvo 'cisterna do alarme de segurança para **Una
los, residInciae, o outros, formado de uma armação (1), comum,pe
ria caracterizada por ser dotada do uma linha (2) coa uma dam
pontaa amarrada em uma alga aberta (4) e mantida s000pro tenda por
faro de at a mola (3) , alça aquela servindo de apóio para uma
4ne
peça basculante (5) com pino metálico (6), da/ resultando

Mago Re 155.736 de 27 de dezembro de 1963.
7„ralquerentict URU 4 GO, ING.,-E.R.A.
Wivilégia de inVenção: 0 PROCESSO ME. PREP.LAÇÃO DE 15TERRS PIRAN/LIC0a0

sendo rompida ou aimpleamente forçada a linha, há /compre soai
aentação da alça e do basculante, que é então atraido por um
(7) o de forma que sou pino (6) se introduz entre os contatoa(8)
que fecham o circuito elétrico de um ou ceais diepo p itivos (9) de
alarme e sinalização,/
Ponto ne 1 do total de 2 poutos apreeentadee./

,EIVINDICAÇOES

1- Dá prooesso para preparar atares tetraidro-2-pirs
441i0oa de dciáo alfa-(3-indoli1)-a1ifático, caraciarizado por oompreea
44r a reaçío de.aais doidoa de fenil ahidraine com ésteres tetraldro-2..
Ipiranflioca de doido gama-oeto, com um eclveni .. e orgenico e na aaaincia
I* *catalisar° adioionado.
Reivindioa-se a prioridade d. coraespondente pedido daem Repartiçãode latente doa 2.U.A. ,* m 28 de Aosem'a .0 de taide.eol, ad 247853. Ponto na 1 134 total de 7 aAaa apreRento,4403.

mut IP 167.398 do 28 de fevereiro de 1967.
Ootoorentet MEI pus- Sec Paula.
invençdot é PECHADSJA, ABRIT!L aaa0 IALG IIVERNO.
goivilá gio
2.4-pe SaTaRNO aTA.§11)11111~18 COMO POR MISTO ELEIROIAORWICC E,
44AIMEN/M )02 mio DE OHIVEn.
R:VIVINDICI.NES

1- PeonaGura, earível pelo fato dasno, tanto ~alisa •

4e esç wor paio alétroamagnedoa o, polo lada exaerno, manualmecte d*
44aaa$ *empreendendo o dispo.itaao conhecia,' como cilindro, oaa partemamil :ascpisrma polo lado intaanc.; e aa i2e0i1a4 ou suporto fixado. ao
dado da l*ixa, d pr--"o fizE ou 'iatente, -Corocterizada aor 1,Y4a linguaja adavadora,.diaposta féra da e taa, acliUria a usaelza a^000iado
paro:manter a linvets, CL aosiç ga aenCente ou pra;etada para
beCiaa. Ao **o entre a arede powterior âe 5:to en,!.aixe ou importe de
owaW.21woubatânte e um ralete; moios . ssIes qas, eoionadoa manual .
danta 4410 lado laterna mediaaeaacca_ec a;)a,-4 u4 'botão, ao aanualoog.
de iàcli lado externo por noit.,, da chave introduzida *a alto oilindi'a
do °amando dia —
=a lioauoto, ou ainda polo Tato inte s..no, aJr
41iuoio 36= doviaenter o rd-leo ou. baste da ar* bobina Cétro-neaccét,USO dothooldN,, 11/rr am. ditO eiro e nit porp it~ faqq n. coe a
ia
=movimento rotatvo s V.a quarto da Tolta ou raaos, eufla¡,
4414* aaas tlki. r. linveta, ',ralada em dito z.-atete, se deulaie de diteWS.

/MO ;fé 188.860 de 26 de abril de 1967
Requerente PHILLIPS PEIECLEUM COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invençio "PROCESSO DE TRAZUS.;TO DS rubtwo Di, PELO 1g
NOA, umA moNo-i-useiN4 PARA MELHORAR
WVINDICAM

1 ....Processo de tr :ntatento•do polímero i, pelo aeaca, a l a mio-

-1-olefina para melhorar rua termo-estabt114 ae oãrserít...do por cola
oar o citado polimero em contacto com um ci.:, for, pormilitara (a) um composto de metal redutor tendo a P gamu/a Yan na vol.
!TIS um metal occolicido'dentre metais dos Grupos IA, EIA oca IIA do
piet*ma. g eridiao,..aa4. 4,valtnoIgalo metal M
e .Çad a R ; latdrogâal 9 910
iam radical ale hidrocarbonoto tendo 1. a 20 ;touca ,! ,9 carbono e (b) um
sal de metal do • Grupo vin, , e recuperar capolfzero, enata aodificadoaio tendo mais que 30 %all insaturação vinflica terminal , o-iginal meato nele presente.
Reivindica-soas ariopieda da cor.rsLa:::.:.aaa:epsJ10 clo y osl.adc i•

•

ChiR rt a-Y e ira 23„ „ st- „ '

.

.Ht

4

D1ARIO

:

RePartiçãO de Potentes dos Estados Unidos da
a merics i em 29 de abri1de 1966 sob n* 546.311,
.
Penton* 1 do
de 10 ~to s apresentardos.
. . total
.
7')
:54

-
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;
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URJO 222 189.267 de 9 de maio de 1967
Xequerente: PEDRO DE MELO TAVARES DE LIMA - PERNAMBUCO
'redil° de Utilidade : " ORIGINAL MODELO DE CITARA
REIVINDICACOES
1 - Modalo original de citara - conetituido por uma caí
Ia acústica, provida de umorifício central, caracterizada
essencial Mente por possuir em sentido diagonal, do centro para es extremidades,
dOie apoios dispostos paralelamente, seguidor da mesma distância
e para O interior, de cavaletes que suportam as respectivas cerdas
e estas
eão fixas numa extremidade e na outra conjugadas 'com cravelhas para a
receeedria afinação.

- (Seção

„, , 1

”

tiV- 1971"

Thmo ia 18 5.073 de 2 de d e zemb
ro de.."19d:
,t
, ze,que rentetÀZJWii sV12014 roLTRIsr.4:
álygginglAdg
?rivil4gje de invenstio " DISJUNTOR,
PREFERDITZ&EnTE_pIN . C4RRIWIP
CONT/Nuí,

IRIVINDICÁCCEI
- Diejuntor, p referentementa
akrti corrente continuar Ta,
compreende um recipiente de vácuo dotado de ânodo e e todo 111
de mal
Os destinados a iniciar um-roo em vdouo entre o
ânodo e O Odtodo no
inicio
do processo de interrupção, com o referido arco contendo ing
ponto de odtodo amissdr . de plasma e um plasma condutor de corrente 9
Caracterizado pelo fato de que o cdtodo 4 provido de unia parte não •
isolada,

ta qual se pode produzir o ponto cátodo, e uma parte eircuja
dada por uma tela, que consiste, pelo menos parcialmente, de um
mat
rial eletriamente isolante e de que o disjuntor 4 provido de meio.
durante o LUJoesoo de interrupção, para efttuJem um movimento rolar
tivo tal, entre o ânodo e o cátodo, que no final do movimento de inss.
terrupoão, para efetuarem um movimento relativo tal, entre o ânodo •
O odtodo, que no final do movimento de interrupção, o ánodo fica na
lea.posição onde a tela fica disposta entre o inodo e o ponto do cdtg
do, de modo que o ãnodo não fica sujeito ao jato de plasma direto
/
.;proveniente do ponto de cátodo.
Reivindica-as prioridade do cor respondente pedido, depoei•
todo na Repartição de patenteada Suécia em 3 de dezembro de 1965
sob o no 15647/65.
Ponto ns 1 de 27 nontos •presentaaoS.

Fi g

Ponto n 2 1 de 2 pontoe apreeentadee.
2

Fm 1
RIRMO /42 18 4.936 de 29 de novembro de 1966
Requerente: ALLMANNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIE2OLAGET 7 SUE:C/A
Privilégio de invenção: " FORNO A ARCO ELETRICO TRIEISICO
REI VINDICAÇOES
1 - Torno a arco elétrico trifdsico, dotado de uma estruture
com uma ponte oscilante que uporta braços de eletrodo movíveis em re.
laçio mesma, caracterizado pelo fato de que, na ponte oscilante ou
na estrutura , estio fixados um ou maie postes ou cavaletee, na parte
superior doe quais são fixados as extremidades de cabos de suepensão,
sendo as outras extremidades fixadas aos , 00ndutores de corrente doe
braços de eletrodo, e de que os trâs condutores de fase, provenientes
do transformador do forno, cio levados ao longo do poete (postes)
OU
:avaletes (cavalete) e ligados em D na parte superior dos meemos.
Reivindica-se prioridade do correepondente medido, deposite
!o na Repartição de patentes da Suécia, em 30 de novembro de 1965, sob
m2 15452/65.
Ponto n s 1 de 4 pontos apresentado.

523$'

•

fs-;.

r•-n

TERMO Na 18.185 de 7 de dezembro de agá
Requerente: DANFOS3 J,/s. - DIN4MaRei
PriViléeio de invenção: " INTERRUPTOR SIMETALICO
ItEIV/NDICAES

1 - Interruptor bimetálico que á & g eria em c onsequencia d4
aquecimento prdprio da fita bimetálica que deva O contato pela corrente a ser desligada, e 4 mantido em estado aberto . em consequenCia
do aquecimento da fita bimet4lica por uma resistncia de , aqueciment0
ligada em paralelo, caracterizado pelo fato de que a fita bimetálica
possui, de maneira rcnnecida, apenas uni lateralmente, isto á, no ' laAO do m
aterial com dilatação termais,. :,ai6 upat camda isolante que apresenta uma canada de ' resisti;ncia aderente, estando - esta ea
nada de resistância ii,s;ada, nas proximidades do contato, de maneire
slètricamente condumente'cum o tímental.
Reivindica-se pri, ;- _Pidade do corr-poe,den e pedido, depssi n
lado na Repartição de Patentes, da Alenamha em 7 de dezeMbro de 196%
3QP n2 D 48 841 VIIId/215.
Ponto n2 1 de 5 pontos apreeertadoe,

s. z
3;"
i"!

12

(Fig./1
Rem ra 146.420 de 30 de janeiro de 1967,

goque r' ente: CONTINENTAL CAN COMPANY INC-E.O.A,
la.aiiigaio de invenção: " APENDICE OU ABA DE TRJ004:
ROIVINDIOAÇOES

1. *panais° ou aba de traça aono-jsega de Olha attlitad,
realpionte
da abertura fácil, caracterizado por *empreendera ma le
pwá
~pop provido *a uma de suas extremidades de umvabartura digita/ pare
rambimanto a. ma dedo, a fim de faoilitar a aplicação da um estorga dr
Wageo, mamaria qua go projeta da extremidade opoeta do dito mon% pt
Orr ãiaado a uma pregara de painel ratirtvel; auperfielos de falam" em.
noit; no dito corpo, em lados opostos do referido assise éVea oonash
*Mota/ cv. artioulada entre o dito nariz .a o dito earpo, ao longo de e
Os. lanha, aituada catre as ditas superfície* 44 faleamou mele * • n

1#00 se larrán de 7 de sargo de 1967,
%quarenta* ~UDU esTALINAgeN
reigildgio de invenção: 0 ARTICULAUX0 PARA TIRANTES! MAM egiteMerg
Me ALAVANCAS. PARTICULARMENTE Ra MOVIAS ENRIMO*
SIvINDICACORS

/. Articulação para tirantes e &mil tagarele da
alavancas, particularmente em veiculam motorizados, ragus a embola.
,de um pino se acha embutida ma caixa do conjunto de barras erb Iván
galggeo de pegas elásticas de material sintético,earaoteriaada galre
'Dam de que as peças eideticae, oomo, por exemplo, as sonhas de 0.43È
do, ocagiatem em uma mistura de produto domação de ama espregg%
MJ& eco poliUretanag de estrutura diferente.
uáiaa ponto apresentado..

04s480a abertura
reato 5 4 1 ao total de 10 poa4oeftaressa4adoi.

4~0 147.5d9 Is 7 do março ae 1907.
Alesanka.
Gessagestos MENU= ammtwaRax
k
810 de invençãos • ÁRTIOUIME0 3ennic1,1~11 Játdiffiffitiedi
C BISEM& DE ALIYANOU DB./MIMO DE d~189 Mi MOO IN ~e
ÀS' 10WRIZAD08".

1nArtioulaç10 4f4rica, Wfteke IS.Wee~eadáll gded
• ~eme de alavamma de diregio e do comando de ~a em estadear fie
asUarhandloa e em que • oorpo eafdri*o 44 soba nebstide rasas. @Gaga
18451 tema eaixa,*0 em que soai= da artimalagão es ~vede& pre
*rir4. gazetas de material olthatiso qua l de ma lado, eadãe ~Ma of
'rd ala salsa da artioulaglo to de outro lado, ~Me se peolowegawag
Wre assedo de pinos do corpo eefdraeo l ograelowigada pede faro 44 104‘
4 4 eouolui e e flano marginal da guarndgão, pau na ~mi NI ••
~
Pene adepeeto ma disco emular de falha 6. lago eu da outra salarial itth
earagermeo a pancadas, eawka b6rda iPaseenMeara voltada ma ~aedo 41
ttèmt

pefil tora. •
Iiict pato teittreed994

lask0 et 187.739 de 13 de mane de 1967.
Requaramtat ASTONTO REMIRA 3SERGIO TACCIANI-O&o Paulo.
Yrivi24gio de imanes: " PERRAMENTA PARA CALIBRAR OU AJUSTAR e Dfdf04
MITO DE TRI000 ME MOTORES Dl ARRANQUE OU PARTIDA DE MORES Me 31X,
U7.8910 OV 00M8U8TIO INTERNO
lEIVINDICACORS

Yorramonta para calibrar ou ajustar o dispesitile
dl hiegti da matares de arranque ou partidi de motores de esploego
resbustio /eterna, caracterizada por um anel com duas partes dismatrato.
~te °Notas, uma fixa • uma novel como por exemplo um pacata** de .
aspirar' para entra ai prender o pinhão ou roda dentada do siso do motor.
do arranque, projatando -ma do anel dois braços aopeemo aoliddrios, Sia
watt curto e cuja •atramidade se articula uma extremidade de na braga..
dê alavanca, e um mais longo a cuja extremidade as articula uma extras&
dada de ma diapositivo dinamomítrico telescópio cuja outra extremidadfa
articulada a dito braço de alavanoa num ponto interatedidria ¡Ouso.
mais próximo da extremidade articulada a dito traço mais curto que de U
*atrocidade opoata livre.
Ponto O 1 no total da 3 pontos, apremeatedOli

.aníto

ifi

Junho

de 1971 3237'

411,VINDICAVN

• 1
1- Equipamento para olessificaoão hidreulies de 1,arti6ulae'
lume fleo faixa de granulação, earaoterizado Por constar uma combinecio.:
de ume primeira coluna disposta verti *Vente, uma primeira asara dia .
y4414 sob a primeira coluna de Maior área transversal que ata pylitiraa
.
•
004Une 4 swoomunioando , som a *ama, , ume segunda coluna disposta verti

Non

4I 147,b20 de ai alargo aft

WOINIE-RUEBODDE-DECEE ArlIENGROMUSOKAPT-Alemoshe
14~14/16 ó* Images " mum 38 YURAÇÃO A 31440041C144.
11144~~1

1,'
jelg,r2a151,1.
dm Niquins de vibraoto a reemm&sia, eonstitufda pop Ama.
PA*** de balho, gpOiada abre uma oontessaem M.e intercalação O me
Ace immalooras de borraoha l dispoetasi ma 4C...caía da o/latagão, 4 ~Osga

44 jrtf UM. ameaniamo a 4404~144, lendo que altere ao molas as booffeaffig.
▪ Meamedgeastadas °impas portadomo limadas nee taoca labareda da 44a
aoa ee Iiaa.ho, oareetesimada pilo fato do a se laoe, /at*Nada 44 ma
dica de bimbalho aoham-aa ligadaa *mera si por 4e5~445 p444 44404 3444
hilOW4 *a que ele ohépae portadora* e44 limadas ia Mo extreasee,e,e414
419 paio lato de que, a travessa de acionamento pousai uma 4444444440 '
sagatente qua poma com potas ae Sesgos se atTlio lovanoifta Dfaa

•

44•44* 41 h44b41114.
Ponta me 1 X' total de a postal kpwarcetadole.

0Iamenta som menor área transversal que dita primeira coluna disposta
sob dita primeira °amara e se comunioando ama a mesma, ume segáld4
ra disposta sob a segunda coluna com mato drea de reação hrarsiverael
04 dita segunda coluna e se oomunioando a mesma, sondo ditae c-lLaaa
ditas ormieraa enchidaa oom um líquido, um dispositivo para introduzir .;
4eparadeMente liquido em oada das dites primeira e segunda cisara em ta n
seja afetuedo 1 .1 fluxo rbct:deuta dm liquido atravd4 ditai
priaaira • segunda câmaras e através ditas primeira s segundatiOlunas,
acudo a taxa de escoamento ascendente na dita segunda eoluna maior S ue ft
taxe de esooamento'ascedente na dita primeira coluna a sendo tos imaa4
4400emento ascendentes, nas ditas prireira e segunde. 44mara 44044,444.tt ;
IM014 menores que ao taxas de escoamenta.asoendantee *as 41444 litim41D104
4 44644e4a colunas, um dispositivo para introdução de pariffielali a termo
41444111.44d44 na porção superior da cita primeira 4o4a44 1 a Va 41,4)041:44
X44 tais

que

TO para deacarragar aeparadçments partfoulas de oada das Adão pridaedwell
•

Neasüda ;Amaras.
Jante 1 4 1 AO toes/ dá 3 pouso; apraesseedoa.

4*/
yJ

n

1•

~MO 304 0,461 de 16 de marga . 44 140,
1444444444441 8,A,YaIRIE1D . Inglaterra, 84Mládepea 44 Inv4404t A1A54180 DE DWRIMMISI. DE uteDeeeirEll itaest

400491IVXD A MORIM DE GOMBD5180 IMURNAs

1- 1151 ap4411D4 de b04:11~eMe4 4* 04~44441 144404 l4,a)'
▪ 44,6~ sombustivel a motoras de combustão lteima, oaraots~ ZOO
Imeesiander em combinagão uma 'bomba da iujag4o que 4 arean#ada posa *ff
1e4e0,44 am'reporter a primai* sósia* ~entoada duesst* a &marfo da.
•teance4v*1 pelo aparelho.
Raivindioa-se a prioridade do sorresmondente pedido 44.
47.*444144 111 aspartigh de Detestes Xe n earja em 72 da messe 44 •
E4.4 4414 4 44 12494e
rata mffl 1 no total de la pontoe aprasentadet.

.,•

4."

3i

saant 7»F-42.2gãv:k...." ‘,..
l
l
Ç.a.-lookwentijp,
- N.\
dar olopiMtt.
deraws,„
¥ Meg wiletnr&
. nn %n/MN.4
,Ihig..,,,..:~i,
wi resn i,1_2.4:11.".
..,
e4 • •
.

ç

-AZIWI~4
1[22

.._„__,Offlkillr
ire.

xenigrozawnwe
erweelet,K.kihroidilliiiii
,4rdariiiiãjgr":
.. ,e., Implatwaiair„
-1,1rfidefflikow-A
1._................,..,,4
,
r

14

11 c..) la,

644144 144 147.619. de 16 de março ue 1961
-s. :.u.s.
444**4444•100DTINENTAL OIL Jomr
bo44114610 44 114•44o;i4t " WIDADEDDo 7121 3í449010400 MiDantloi D4
MMERWM",

netta 10 181494. da LZdi margo da 194
laquerentat mimo CUMIA4 Po= MlbrIc4
on NI NEL
41411410 ft Invenção "DISPOSITIVO JEE CARREGAR 1
Diger
A
ITENS
elMELHANTee
1400 OOM UM PLURALIDADE Si

larg13225-21124
. Diapositivo de carre g ar e de travar em combine/0M eale
sturalidade da itens semelhantes a discos, saquencialments 1á4411¥
(Mirados, dilipostos numa pilha, com oUremidadee euperior a Waren
da pilha, *ando que os Itens t:nnelesabertu r as que coletivamente
~mamam •anal na pilha, caracterizado por compreender um *Ión4444
d* hasta &longada, de forma substancialm e nte cilfndrica e de Wit 411*
*atro para contato deslizae no dito canal vertical; tendo . ° alleigp

te do Mate uma porção terminal supario: e uma porção de fundo e •
tendo disposto no dito asnal com as porçães terminais estendidas e.1
ornamente dei respectivas extremidades ~ard or e W orld? (1 4a linha
VA *lamento de base alargada, seguro ,porço de fundo do elements
ai . que elle está em ecteto coma extra..
de Omite e com wa 415
WiWe Inferior da pilha; e meios de trtv r . ento, em contato COM • a
ea ontato 002 k
w ar a4 W Min41 OUPerki MU elemento de Wsta e

emisawainee

VIARIO OFIC 1AL

IDOMMIWIde Wedebbeleer

* ,-Y•0 " 114N4f- 4,1P,4",f43.4" 1.y
-;;_,INWhibtáine,4e109P5P,Pnu/aivtlysi•O
• ,
•
a•
pek~ RUNG dcs4F4mdo i .Repartição de Patentes do Xexice: eo. ZtJ
Os aargAM,Wde,
W491,6.404
n4edez Detidet,di amlísiea 6.
,
•
t ,2
A
illoittec
,i+.4 de ,J,941to, le967,

' Ponto n2 1 do teta/ de 11 pontos epresentedoe.

Junkii). de ¡Mi:.

(560.ti

4~9±~s_

lliminével cego ardeste e/ou uma ligmio ogálipla cam o'
de reagir por algão,
Caracterizado pelo fato de fazer reagir 1 11014cUla-grawa4e4cid041e,
Mino-5 ...hidrOxihafte1enc.e7-eulfe11ica+ em mit/halo 'qualquer, owpoão.wir
menos 1 molécula-greea de um agente de acilação , queenoerra pelo Ma Um subetituinte eliminAvel como anionte e/ou'uma ligação múltipla Ge
paz de reagir por adição, de uma di-ou tri-balogeno-1, 3,5-triasina, for
Ou de uma tri- ou tetra-halogeno- pirimidina, • de a eopular em pene,
leão orto em relação ao grupo hidrorlio, oaa.lmoIecula-geama do °man
to diazdico de uma anima que :esponde á fármula

I

-A -O

UI)

na qual T representa um átomo de hidrogenio ou o grupe

,e,ee
representa' um dtomo de bierogenia de a tratar com um agente do mais..

f
1/4 184.847 a. 20 de março de 1967
egeaarentet 71.A7I0 MARQUES SARAU COE-Sào Paulo
RwAve;4..elo 'de laffençÃo: g Ira/cum AUTO-EARRACA REN0Q02'

ano

REI VINDI C ACC3Es,

1- lutare-5e esta invenção a processo que permite a locomoção de 700Ulo reboque,constituido por chassi,euepenelarodee,ehre O

opa aoha-es lexada uma Caixa de cujo interior diepãe-ee de armação arSliOulde.t juntammutte com sua tampa. sabre esta emoção aetiouldvel •et&

dkeadrt Uma cobertura QUO permite o abrigo de geres humane; contra,intem
Odeies, camas articulada:10 armário laeatório também arteoulado.Wado em
Material vali:quer, poráa de bOa oenvenienoia para ai sues iimelidadee.
Ponto n2 j. no total de 7 pontos apresentados

Meivindice-ce a prioridade do correspondente pedido deparar:
Ude na Repartição de latente:o Ca Suíça, em 28 de março de 1966, 00b •
o nt 4.447/66.
Dento ne 2 no teta/ de 3 pontoe apresentadoe•
TERMO Na 188.611 de 14 de abril de 1967.
Requerente: THE DUNIOP COMPANY =MIM- Ingleterra.
, Privilégio de invenção: C PROCESSO PARA MANIPUIAÇXO
DE MATERIAIS

POIIMEROS".
RDIVINDICAOIs

1- Dg processo de manipular ou trabalhar o material de ug m
artigo formado, pelo menos em parte, de um material pollmeracereetegl
nado pelo fato de compreender a aplicação é superfície do artigo um
jato de fluido cuja energia cinética por segundo por unidade de drea
pelo manca iguala 10 5 joules por centimdtro quadrado.
Ponto n2 1 to .totel de 12 pontos Apresentados.
SUPRIMENTO DEAR

Ll,

L / QUID° DE BAIXA

PRESSÃO

PRESSURE LIQUID
HiGH PRESSURE L ÍQODE.4L74
PRESSÃO
LIOUID
TO JET
PARA O JAro

UNO Nn 188,040 de 27 de março de WOT.
IllaqUe rente: UNDOZ PATENTS Ltd.-Oanadd.
klvilégio de invenção: 1, PROCESSO DR PABRIOAÇãO DE CORANTES RIAMOS"
pEIVINDICAÇOES

I- Processo de febricagNe de Ooreetes reetivos que reapie
Coa d fdraula
30 13...0-A-0-xif
3

ta qual à representa um radical alcAileno com 2 a 3 dtonee de cerbenio

que traz eventualmente um grupo hidroxilic,
representa um.átonç de hidrogenia de oloreto ou de cromo,
mm grupo alcono de baixo piso molecular ou o gru4c COOE
representa um radical que encerra pelo Asnos um subs;11uinte

FIG. I

/ERMO 112 188.856 de 25 de abril de 1967.
Reeuerente: RASTEAR SOMAM COMPANY-E.U.A.
Privilégio de invongío: 'PROCESSO PARA EFETUAR UNA SOIUM VERDADEIRA
UM PORMAMOR DE COR 7010GRIPICO SERSIVEL do CAIAR'
REMEMICACUES

1- Wooseso para efetuar uma solução verdadeira de motor
mador de dr fotogrdfice gen:demi ao calor, em que
o formador de cr 4 primeiro adicionado a um cempo:.:to tendo boa ação eolvente g
are e formado
de c8 r,caracterizado pelos estdgios de manutenção da mistura
do f eraadeide cr e composto a uma temperatura menor que a na qual o formador de ar
se decompanhe, e de a subniseào da mistura do dito formador de ciar o eito
COmpOs4o a vibfaciies ul t ra-sônicas, até o formador de odr ficar
d ieeelVido no dito composto.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dopecitado na 1.:,,,x1;1,ção dc ka:en:se dos E.U.A. ou 25 de Abril do
1966 sebe sam5544.Càd.
Eonto m‘ 1 no total de 24 pontos apresentado,:

;
•
C a' 4"
d*
26
de
abril
de
1961,
I4*M0 EA 286.877
,0Q11 154021t04 X3ROX CORPORATIONAI.V.l.
1r1v116$10 a* invenção; *.1NSIXIAÇXO DE UO26(516 PÁRA AtINISTIAW
;
.WEIVINDICAMS

VIRANYek,

Anho de itm

D1ÁRJQ OF C1AL• (Seção III)

Mitârti-feira 1 23

1- Uma,inatalação de oontrade para miniotração do virado'
pra aplicação nua'aparãlho de reprodução eletrostético*tenio ,tuta ?lacta.?
20a0-ienetVel eletroatática cum mecanismo revelador apropriado para,apli
atar o viradox eletrostáticemente oarregado MO material revelador 6 iiageS

v

wrIvrágmaiwo

as eido e qms locummawaMMSGONEW enema es

1,mtmtimt wia

e /Moa

"';

no** 619341 49
MIM" 464!
ç

-

Saaltae•na# letietadieit bit1661446/* égaii41.486.88
J(44 depositado ai iiiiitill(v*IaNáties ai ItleSi à** 40~4 '
da 146% sob e a 46(6/51
?pato MI do total 4. 14 rasíta apófaatt4•40
fle

IHS

latontea eletroatáticas expostas sabre a placa desse modo produaindó"im•
dano SI virador púlverulentas sóare a meama,oaraoterizada por oompreandoa
um recipiente para virador;
dispositivos para ministrar o virador do recipient* ao moat
koaitmo revelador para reabastecer o material revelador com o virador;
aispositivo atuador associado com os ditos diepositivow

N7C

leinittrador para oontrolar a introdução do virador no mecanismo rovelador
t
diapositivoa detectorsuasociados com dito micaniamo rei*.
lador e dispostos para corem aplicados ao material revelador no sou latiPior, Da ditos dispositivos detectores incluindo um elemento transparente
• Sispositivos para dirigirem o fluxo de algun material revelador *trave*
e mesmo nUma corrente constante. lima Zona luminosa disposta para ilusi
*ar o dito *lamento transparente e um dispositivo foto-aensIvel dispeato..
avara receber os raios luminosos se projetando através dito elamonto :trazia
parente para poduzir uma saída elétrica Tle ScOrdo orna os mesmos(
diapositivo' para compararam a dita saída com um valor prt
aoterninado e produzir um sinal indicativo de um desvio dó dito valor;
• dispositivos tan g íveis ao dito sinal e as000iadoa 00A of
ditos diapositivos miniétradores para atuar os mestos para miniatrar o vt
redor CO . mecanismo revelador.
Reivindica - se a

prioridade do correipondonto pedido deo....

mitado n' a Repartição de Patentes nos E.U.A. em l de junho da 1966,eob (
.0 qs.522.
Ponto n e 1 no total de 7 pon-ios apreeentadoo..

18

188.917 d* 27 de abril de 196h
Reauarent*:02RIMICA TNELAS DE icx410 JORRO 11M1$11 0.A.,-ORa YmuLO
Privildaio do inveução: SUMÁRIA 2.11.1 TRARSP6RNADOREE 11484(
10.13 INSTA/3,0E3 ELETRiCAS SIMILARES..
TREMO Se

RmInumenOBS

1- lucha seo gadária para tranaformadoroe e limmmte
i n * tele ; jes •létrioete similarea, oaracterisada por ser isolador-SN
lar de porcelana, que envolvo o eletrodo,dotadojam sua uertm 'dna a
de Um ongroesamento 01.1ind r.i0o, onda •• adapta a pari* latorma
1
oorpo metilico extorno, havendo entre ao auporfi0.ea de •ai, 14,
asas duas peças u*. povoa° •spaçe 00 ii0 anular que premadside
oos r' esina.

'Ponto ne 1 no total do 6 pontoo ePreseueadea.
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Nr. l7 .de. 2

Requernte , :

- de novenhro de 196

•
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WS

1.!,,ER660"

M'rv..7.4n52
um bioco
Er'eseata1id0, na sua Parte
férr, una tela de moviz e e;%to, A(5. bre a qual pode ser montado Ur AL
5 vtí.ci, que 'c e n na :na extrelidade inferior, una ferramenta Mil
turadora t ikatedeea, e que
prete;Ido, en tóda a sua altura por 1728,
caardá, cuja entrenidale inferior e solidária de una caspánula
ou
alsco disposto easma ia forrater e, car,tu*,..let ralo fato da . que
• rutaie comporta . Loote:; ri6ider, espeçaUs que et ottendem ReveleBat:eirs el;trlea de inersijo que conporte

.

ter de. tlne.do e rzr :eguedo za eHo e

~ia=

t DAL elemento de aulelmo.am nabow ~ou emaódoulé,~

6/A - FRANÇA

Rrivil:gle de Ingerc _to 'EA5.F2EIRAELCRICA

0,01
ougun m e 113.3at do Rd 1, metiam q. 419
bolUerentelÀL inRcualo co gula .11.0.1.
?ND/Aliei° (t. Immmmilà "nearmago~120 U CONSUatlYEL MOA R 444
meu Da WEB DR mka a MONDO mal PRODOSIRIMPOoRAP

'um hAtOlaie 'mu o qual. 4mmumtibuido dU um g oakIlulailmeo oloOloakm
Nada simm um mu mote ~ale amimam, dunarloa 40 toldbm tompounfiumR.
afaaaamlar 5411rat4a4oa onataao um 1100014 maIllaaJbaaes sa daiT
healff 4a *Mo 61~018.1 mukalienk pae4i4a ao OIOROPRo Ia WOW
deli ~mio ORM pmatm.
amua" amurem ~Mutua g ge" gm. ga "ii411
Iffi1mOteimg40.OmPouttelomampottltio de Patente. dos RCalmtkiiRk.:
Oma lu Mama dm Nómeme fui 2,4. sotembro de 1958 e RO 4a, embabara40
¥030 Nospootivamenae, Ga o ne 764.003 • 768.475,

~. 4, I ~e efis~e: . f

T

%uni() ce 'd['i
4 ;•
•

e

4. s !
r

,

í

4 •

1

•

atado providas de diapositivos, que permitem a eoleeegie de Ute prflo

to pare °aparta da cinta e da luva alíatica 0010eada 1910~~1o.
de,34ontes aprepenaadaa.
4

.

:44.

TERMO Ne 162.678
de de 16 de setembro dó 1964
Re querente: BNERGY CONVERSION UNITED .
INGLATERRA
P rivi14gio do Inven ção ."APE
RFEIÇOAMENTOS EM E RE LATIVOS A ESTRUTURAS
INCORPORANDO MEMB R ANAS DE:PEWINA ESPESSURA"
121----.1212.AMU
VIN
1 . Aperf eiçoamentos em e relativos a

e struturas incorpores
com preendendo meios ineorporaddo .

do m embranas do pequena espessura,

Sina delgada membrana de metal, car
acterizada dita membrana por asem .
kir e fetivamente a forma de uma p
luralidade de o bturacOes para pagai

através da estrutura de suporte.
Finalmente, a requerente r
eivindica a pr

ioridade do corres.
pendente pedido de p ositado na Gr ã-B
retanha sob n o 3710/63 em 20 da.
setembro do 1963.

Ponto n e 1 do total de 36 pontos apresentados
Assmo N g 186.991 de 14 de fevereiro de 1967
Requerente: MENANDRO DE LIMA FONTES = . GUANABARA
Frivilágio de Invençãos "UMA CHAVE ELÉTRICA DE SEGURANÇA"
REIVIND/CAÇOES

1.- Uma chave elétrica de segurança,
ad equada para montar no or
bo era1 de saída da bateria ou b aterias de
um velou/o, caracterizada pp„
20 fato -de compreender um corpo
constituído por três mangaa eubstamoial.
tente longes, de diâmetros tais que permitem o inserimento

forçado das
w:rigas uma dentro da outra, sendo as mangas internas e as externas
feitas
em m dterial condutor elétrieo e lendo
a manga intermediária em material
Ieolante, oomp
reendendo a dita manga externa recortes, por onde
paisam 11
vas etál ioas.dotadas de or/fícioa para o
ina erimento e fixação das dua4
partes de cabo geral de saída da bateria,
sendo a fixação 'proporcionada
por meio de p ujeiçao livr6veia e amido as

ditas luvas fixadas nas extreatanada da dita manga central.
Ponto nO 1 do total de 4 pontoe S-presentadoe4

FIG.1

FIG.1
19N10 We 184.025 1:w 25 de outubro de 1966
BAquercate; BROEIT%& MAU (OVERSEAS) UNITED . INGUWARA
Frivil4gio de Invensao "RECIPIENTE APERFEIÇOADO E TAMPA PARA O MOND
ELIVINL7CACUES

2 - Cm recipiente caracterizado pelo fato de ser do tipo
compreendendo um ';orpo de recipiente, :om uma abertura de acessc
cundada por uma parede circular ereta, e uma tampa amovivel para a
citada abertdra, tendo uma aba perlarias pendente que, na posiçao
fechada da tampa, se ajusta apertadamente em tOrno da parede, para
/atuar ume vedação,
tampa tendo formadas sare a aba, duas pro.
dita

jeçães cirottlferencialmente espaçadas, dirigidas para dentre, que aa
sentam s gbre o tOpo , da paredes do corpo, para formarem fulcros

tarno doe quais e tampa poda ser inclinada, da mencionada poalao
chada para uma posição aberta ou parcialmente aberta,
1~00
mi qual

diametralmente opostas da aba sare lados opostos da linha que une

os fulcros (isto , ;, os eixos pivotais) sio, respectivpmente, "muita
da e abaixada da posição fechadP, na qual a mencionada POrÇão ~XI
da é associada com uma superficia de apOio ou

limite dentro da Aba

que, na posição abaixada se estende dentro da parede, modo pelo qual
dite parede 4 retida entre a aba o o ap glo e o risco do corpo desli.
4 reduzido.
2" do 0°sId'i ão sob a
requerente reivindica aprioridade do correspondente pedl
do depositado ns. Repartição de P p.tntes da Inglaterra em- 26 de cra
tOMPEL

tabu) de 1965, sob o ne 15334/65.
Ponto n c 1 do total de 12 pontos apresentados.

to

17

.22
7a1M0 ES 184.003 - de 25 de outubro de 1966
aequerente: ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO 4/A. - sao Parat
trivilagio 4 A 'nuança° -N,PERFEIÇOAMENTOB Em
JunLo PARA TUBOS"
RE/VIODICAGORÇ

Ap erfeiçoamentos em junçao para tubos do tipo,
tende )
la Cinta, dentro da' qul 4 alojada uma luva el;stica com uma nervura
&entra de batente para os tubos, apresentando, outrossim,
em anho:
DO lados da nervura central uma. serie de nervuras de
vedação, cano.
%Cisados pelo fato da cinta ser constituída por um anel ou ciliLdra
etitíliC0 8, cujas extregdades eatio aobrepostes de forra dealocarel .
.

TE?" N= 18L.322 da t de nnd4ddbro
Requerente:
Privilígic de In..4,,,ác

- FRANÇA
METALICOts

Que.rta-feira 23
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junho. 44-

I
*maree022 204042142¥40!

4.

1 menta para monwegem se mos mimulant'si agem andass
tipo dos que •omportan uma rosoa-maehoe atapeta abre
Maperfíole tronoo!dniaa, 5 que as atarraxa em uma. oOrreepondente
mosca 2:nea, caracterizada pelo tato de que a *atrocidade de oleassi
4* maono tem mna' éorma etnias 06ncava, a qual, ao rim do aptrea,vow
apolaree montra um batente oteloo convexo, eitvade ma hm* da veaea do elemento remoa.
31nalmente, a depositante reivindica R prioridade do cOt
etapendenie pedido depositado na Repartigão ds P atenteia da Wsola
y de novembro de 1965, sob o 22 37.373.
. lento ne 1 do total de'10 pontoo apresentados,
$41 * . 80

•1
.doOplamento sejam tódaa dlepeleadifmt liaInUM1 dá settfio flauto.
cot que. o meia de local/anão se encaixa mas partes e leve aquelas.
§/le ji; não se acham na estação pari a *atento sem mover it3 taimaf
sendo 12 faixas. diepostre. 1ai3 a lado na estado; se parlo* a MO
aooPladao, sendo Mutuamente alinhadas transversalmente Ãe faixae,11
rasando coa que um fio helicoidal na estação de acoplamento seja
rado e movido axialmente, na forma de um parafuao, atravois das falo
nog de forma a acoplar ao parte,.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pk,
dido depositado nallapartieão de Patentea da Inglatarra em 19 de njt
4. 1 9 6 5, sob o n* 49.132/65.
Ponto n* 1 do total de 17 pontoe apresentados.
21 22 2021 22 21 _ FIG.1.

NERMO N 2 184.501 de 11 de novembro de 1966
Requerente: RAYMOND BRAKEWELL . INGLATERRA
arivil:aio de Invenção "PROCESSO DE FABRICAÇXO DL UMA CAIXA AECIPIRM,

fE OU SIMILAR TENDO UM CONTORNO EM PLANTA CURVILINEAR
(USICAL TENDO UMA CAIXA DE SOM

E CAIXA

RECIPIENTE CONSTRUIDOS DE ACCE

.0 COM O MESMO PROCESSO"

13R,g0 Na 184 .
777 do 2Z do novembro do 196/
R equerente: GENERAL E LECTRIC COMPANY

m E.V.A.

Privilígio de Invençao "A PERFEIÇOAMENTO E g
ZEIVINDICAOnES

1 . Processo da fabricagão de uma caixa recipiente ou !I5k._
lar tedo um contorno

em

planta curvilinear, caracterizado por 'ao*

preender formar elementos de topo

e fundo da caixa substancialmente:

aom o formato desejado, formando uma ranhura ourvilinear borzaapon dente ao desejado contorno em planta em usa face dos elementos da td
po e ' fundo, e fixando um lado ou parede da caixa nas ranhural, com •etas localizando uma porjao das bordas do el.mnto de parede late ma/ relativamente aos alemantos de topo fundo.

A requerenta reivindica a prioridade do corresondente pau
Inglaterra, em 11 de Ag
reabro de 1965, sob o n a 48.313/63 e em 29 d. abril de 1966 sob Aa

fido depositado na Ravarticao de Patentes na

A.919/66.
Ponto n 2 1

do total de 12 pontos aprs,entados.

1 - Ipe rfalqoamento em arranjo de ventilador, caracteria
por

dompreender um ventilador de bálice de escoamento
c i' mara de adol .asão de ar incluindo

axial, uta
uma parede dianteira tendo um j
rificio na mesma envolvendo ditO
ventilador o uma admissão de ar pj
raleio menos uma grande parte do ar de entrada em em lado
. da dita •
eamare onde a maior parte do ar de entrada se escoa *trave
.' dita ol
ftara p ara dito ventilador em uma direção
g eralmente paralela co PIÁ
no das ditas laminas e desta forma
parte do ar de entrada tenda a
Bírar com o v entilador e a ser descarregado
tangencialmente do mas.
Mo e invertere escoamento ao longo de uma das ditas paredes
na dé
ração da dita admissao de ar, e meios p
ara.evitar substanoialmente
tal escoamento inverso com p reendendo um abafador se estendendo da
dita parede lateral ate um ponto sobrepondo a beirada perlariam de
ato ventilador para defletir o ar . em rotação para dentro do ditee
ventilador.
finalmente, a nquerenta reivindlea e P
rioridade d o cor e
p iepondente pedido de p ositado na Repartição de Patentes dos; Itatedoe
Vnidos da ímárice do Morte em 1 de desambn do 1965, sob o n*
Nom'.
Ponto

TERMO N 2

184.509 de

ARRANJO ue vsmTILADOEP

.aZivINDIcec0115*

o* 1 ao tási de 5 pontos apresentado:.

18 de novembro de 1966

Requarente: SLUMBERLAND GROUP. LIMITED . INGLATERRA
Privil:gic

de Invenção "PROCX3'30a oPoRELRO PORO fon/Cele os* Allrk(XL
P IRA COLGICEE X SEMELEANTES"

1 -Em processo para fabricar uma uoiaaas ae metta
Parblw
e usa pluralidade de faixas de molas, oompraendende cada faina sa,
.omprim e nto de fio elástico oruvado de forma a formar uma PlUrelt41
• do mclv-, em espiral arranjadas lado a lado em 1122, filelsa l anarad
fato de que dlto processo oonpreende una sírio de alICS 41V1 compreendendo cada atolo as etapas da tai.r 21ffi
As A mi, de alimentação se encaixe nas fainas 422 penteie espaçado*
• U12.7,
„a9'eo de acoplamento e os mova para frante ' atí mi ponto em
▪ ar.1as partes das faixes que devam ser acopladai ma ip stsete to

fiam Ma. 164.809 d. "à5 de novembro de 106
Meauerantal WANDARD ZLWIRICa MO„ ~moí

POlvilisto de Invonala "MODO P4R4 ~MOO UM OUNDVIOA 11542*100
301100"

o
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4

, im)ditédo 4Para fabricar Um ~sumos eiomrico Saciado,1,
cmstosmpreínde.de dtepell . de aplicar 4mOimda de adesivo ao longo
d o;cooprimente . em. pelo'menote Uma parte dê suma face de uma
tire p.i.,
Material isolante, assim conformando a tira como um tube em. ;Uno.
de;
condutor elétriencom bordasda tl i'..a. 4esobropondo e com a dita
Catada entre as partes sobrepOstas, e depois passando o condutor em
tOrno de uma • po«:.a giratOria sendo as partes sobrepostas,
pressioni
das entre c condutor e a periferia da polia durante pelo menos o pl
rodo de tepo r, eev_aÁri- para a camada colar suficientemente paraimpedir que cu, fmrtes• sobrepostas se separem.
F inalmente, a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dsponitado na Repartição de Patentes da Inglaterra
sob o n g 19638/65, em 23 de novembro de 1965
Ponto n g 1
tete' de 9 pontos apresentados. f;c7
,9

!

TRRMO R* 189.277 de 12 de dezembro de 1960
malawka-rawa
d. invencgos * APER1DIÇOAMLN209 Ed TAMPAR DR DROIPIMICW

Requerente: SOCIETE ANONYEE EXBOUTIS MtTALLIQUES
Privilé gio

REIVINDICACOM

- lpsrfeiqOamantoe ma tampas de recipiente*, Oantaktuol%
doe pelo fato de que para assegurar o fechamento bera4t100 do com#
to formado por uma tampa de matíria pldetica o por uma o4ouda m
lioa raegdvel sobreposta, ;atoe dois elementos sie tornada
° asuad 4
rios um ao outro e possuem diaene3ea tale que definem uma folga 9
ira ouse Yaredee laterais, sendo aplicadoe ao gargalo de re0ápiend40,
mediante oompweessEo externa da odpeula metdlioa obre a tampa pliv0
os provocando a deforaagEo do conjunto. que passa assim a *deado
forma estanque, ao gargalo.
•
_
•
Ponto n* 1 de 2 pontoe apresentamos.

TRAMO NQ 184.513 de 23 de novembro de 1965
Requerente: W. ROI:ESKA - AUSISIA
Privilegio de Invenção " MATERIAL DE TRANSMSRENCIA DE TINTA SOBRE
set PLÁSTICA'
21VIUDICPÇrES

1.

taterlia de transferáncia de tinta sop re base plastica,ea

pecialmente transmissor de escrita, caracterizado pelo fato de que
emprega-se como agintimante para a dispersão oleosana meteria corante

do revestimento de cr

pigmento um Polletileno clorado.
reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Áustria em 25 de novesbr, ', e 1965, sob o n . 1 10620/65:
Ponto n 12 ido total de 10 pontos apresentados.
e/ou

A requerente

fkRoto No 185.212 de 8 de dezembro 1. 1966
Requerente: P.R. MALLOEY & CO. INC. - EE.UU.
Privilégio de invenv:o: " CONDENSADOR ELÉTRICO ~IÇO DE Pd DE TU-

' TALO sOBRE POLIU DE PISTILO E PROCESSO PA
RA coNrEccioNL.-lo m
DRIVID/CACCES

1 - Um condensador elétrico caracterizado por compreender:
um enodo, dito moeda compreendendo uma porção de Suporte, plana, de
metal formndor de . filme, e uma massa •interizada do referido metal
presa porção de cutorte, dita porção de suporte entendendo -6e alds
da periferia da mencionada massa Poroea; um reveetimento dielítriDO de amido eEbre a superffoie
do referido enodo; um revestimento

Semicondutor sôbre o citado revestimento diel4tric0 de dzido da man
Olonada mames: porosa'sinterizada: uma camada oatodo em intimo con-

•

FI

)

22n0 N D

185.279 de 12 do dezembro de 1966
Requerentes IABORATORIO0 mui= 'o musrp S/A - azo WX124
Privildgio de imvengslos • rizrzwa PARA INURBAR • 11,118104 3i E334141S31/
7IyiVieDICACOM5

1 Ildquima para amarrar saleioha e eimi/ereo, Oarmeturdp
sada por oonetituir -se, primeiramente, de um quadrildter0 reisneuli.
de altura determinada, liso e dotado por eus parte !aferiam de VE1
prolongamento traneverea7., que projeta -Se perpendieularunte, 1100
inguloe, interiormente, P ossuindo ¡forma do %Ta traM6U108 e ona* ON
yd' oonvenoionals da mdquina mobrep6e -mel' • por Este quadrildtiey#
ser provido comum de seus ladoe, o da face poeterior. de Maior PIPO
Wa que os demais e ligeiramente,arredondddoe no extremos roporlor
o por sota faoe posterior possuir ma número deterainadO de orilioãO0
t ranevereale, para fixagto das pegas do interior do quadrildtorol
por usa dag face. laterais ser provida de dois orifloles •
repele
trinaia retangular no rebordo superior para encaixe do parol000:
por ilt• mesmo ladm yoesuir ira outro orifício na sua paria °MU&
rara tronspesso do elmo de uma convencional manivela.
ronto.x0 1 de ao. 4 Pontoo apresentados.

•

• 33

FISJ

tato com o referido revestmeento eemicondutor; um.00ndutor ligado
4 referida porção de suporte do mencionado enodo e projetando - se do
mesmo; um condutor ligai& referida camada catódo: e um elemento
le involuoro.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depoel
na Repartio de 1.atentea doe tetadoe Unidos da América do
Norte, em 13 de dezembrSde 19 . 65, sob nu 513.457,
Ponto ns L de 15 pontoe apresentados.
tacto

Num.

-

'1
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lima o i3T.M deRjhMifereada*
*ajuerantet TEE MEAO_OORPORARION m
4a1M1ligio de an yen9go a muam Áltmagwox 4 mitattir : Egváluctrat
1•

h9oanlaao a/imentador para Aranspirtao uma'pacaakt

dada da artigos tubulares ' oaraoteristdo por p
oseuir: vertioalmenta
4Aepostos eixos ao longo da p releterminald trajeto um atrás do M
tro numa direg go gera/ e a uno ve/ooidade p radeterminada,
acc2fita
rapto de neog ewtraneveria/ dos artigos sendo tal qui 4 provida elÉ
, pago livre adjacente dos artigos, o referido msoaniemo
compreaderta
tio disp ositivo medidor para oontro/ar a ealooidade
de movimento dOM
»tigo, am tr ansportado! 0Ontínuo tendo Ia brage '
alimantader 441
uosto im ediatamente abaiao. e p ensante paralelo ao trajeto de non¡
. santo dos ' artigóaj uma pluralidade de alhetae
alimentado!** montada;
so referido transp ortador em re/a0o *apagada
ao lano do mesmo, a¡
44 ama das alhetas.estando disposta para penetrar nua
soma 11,P4
adjaoante s g eralmente latria 4 a um lado do olmo de na dos ar/Atoai
Cativo para engatar e morar Lm artigo ao longo de predelorminade
Orajito; • dispoeitivo de guia Reposta* Co lado do traj
eto -do* *a*
.ggoa, as roferidas gulas sendo configuradas Psfs mni*Mamat
m 11091
aem os artigos numa diregh traneverea/ co trajeto pred•terminado*
doo moto., can o que as alluttee antío ficam, diePoetee ta allaha.m
.Eanto &prostrado oom os eixos doe artigo., ante* do que
toe *apaga*
grei, adjacente' aos agimo",
requerete reivindicet a p rioridad" do oorrespondente psa4
4* depositado na Repartldo , de P
atentes dos Editado; Nilo" da Amial:
*g ee 25 de fevereiro de 1966 coo o na 5$0.192.
Ponto no 1 do total de 11 'pontos aurecentadam.
"6-rr
éE
r-C1
3.3 _33

FiG.1

titmo x* 184444 de 8 de kUtebri dó 1966
annerentse BRAMO
40 PAULO
hitiligio de Invendo "NOVO TIPO DE . VILVOL" Da na0Daana sosça0. ág
GADUD O, CONTRA ROUBO DE VRICUMOS EM Mittlo
IFIVIY8Ip4CO33

1- NOVO TIPO DE Vérnta DE **Opina 4DOADÀ EM CURADO"

?Ra um DE rEfODLOO EM GERAL, formado de aaa cadeado (l), som"
*era oaraoterisado por ter, aálidamente fixado em sua a/la (2), ta a
Mao ($) qui abre e fecha o orifício (4) do registro ($), tado4i ai
-Iddamate, firido no'reforldo °adiado, e intercalado ot
polluar panb4 da tabulado de gasolina do +veiculo.
Ponto nm do total de 2 pontos aprfointasea,

glerffi aa 188.388 da 10 de abril Aa#1467
WROYLL, ENOLIBMIE PEAKOW . Plana
lisémali4pds de limoal° "A!ARELR0 me vs00100

baaaffabee

.

nalrUIC4011
1 - Nan *parelho para formar ~tape •a p
isam/labial», um

4. 1971

tø

iSf

Gpartto da vedado
•fleiento coi) uma etreaga de ' painaitio0 pa.ia 1414
carum fecho a p rova de ar, caraterizadopelo fato que ela compres
(ilUna parede para sUatentar a roglio da orla de lip'carcaça de yar'N
pneumítico;
51" anel eldstico seguro hum canto externo de dita parede com um 1.A1/
de vedação eatendendo-re lateralmente para £8ra em relaglo parada,
O estendendo-se axialmente para tOra em relagão a carcaça do pium&
bico pata contatar a regliO do filíte da carcaga do pnaumítiao para,
feoho a P r ova de are .
A requerente reivindica- a prioridadedo Oorrespondente 151
lido 440.081tado na Ra p arti2Xo de Patentes francesa eM 14 4, abril
Cle
W466, sob o n o 57#688#
Ponto a o 1 do total de 5 pontos apreeentadoe,
Gorou, na

filaa4 s e 169.841 de 21 de maio de'1969
MaquarenteA MERAS, REPRACTOBIES COMPANY .8.114.
Pritilígio de Inimigo "APERREIÇOARENTOS EM TIJOLOS INSPRATIRIOS N101.
00$ PROVIDOS .COg GII01 mettracá E PROCESSO PÁRA ?ABRIU-toa"

Mazela=
1 • aperfeiqoamento em tijolos refratirloe bSaioo previded
Cen'obapa matílica, caracterizado per oompreender em combinado Kr
conjunto um tijolo refratÉrio tendo uma Laos quente, uma face fria e
faces laterais formando cantos; uma chapa metálica oxidável de forre.
elo em Angulo tendo um lado conformando-se a una das faces laterais •
tio tijolo e outro lado conformando-se ,a outra face lateral do tijolo,
metondendo-se eu tOrno do dento entre Lacei laterais contlàbas do X.
joio, em engajamento com o refratírio do tijolo no referido canto; el
um adenso de éontato a base de polioloropreno ligando o refratbio
' abre cada uma das citadas faces laterais ao natal da Chapa contígua
Iam, por uma ligaqío fortemente aderente.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
do/mo/Irado na lopartigh de Patentes dos Estados Unidos da imericaom
. 11 de fevereiro de 1965 sob o n o 431.819.
Ponto n O 2. Ao total de 8 p ontoe apreeentadoO.

280np W . 158,36 de /4 de sabsedero cs 1961
Roloarental 1eLALL4BOW.UCHAP2 anI gNOSOLLIORAPf e Saa aran CoMY0/
O? lugunamans...
Printígie de lavanda IAPURPHIÇOINSIMO I* OU arnirIvo 1 RBDIniu ux 98019/08 °micos Dl !ERRO"
AjranDICACOM

1 - aperfoiccazento Wpon relativo á Modo
uteírLoe az/d/
49110 ferre ao Unto ds. tebuladurao giralíriae # • uCce•Dienda na irS

r
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Ceada *tatuado tom aziailio de comburente* rálidee, **atando Guiem% ni
diante suprimento de, pele manes, uma parte do calor ns' eesearia i rd4so

Junho do

IRO gargalo dos frascoa, garrafas • vasilha:me é eareeteimm"
lo fato da tampa apresentar, internamento, uma projeção atrelar Ng
Temente canica, salientada do fundo de tampa sem aolugio de contam
nuidade do material de que oi fabricada, • qual ~ornara boa dO
gargalo, quando nale aplicada.
Ponto 21 2 1 do total de 4 pontos armasentader.

gão por mio de comburantas líquidos, gasotes ou pulvarulentoa, aventas.
almente mediante *dica° de oal, dolomita ou condenares visando a rixa
gio do teor em enzafre apres.ataco pelo comburente, sa ocorrendo a adi cio do agente redutor balido, contendo carbono, depois do a quecimento dos fragmentos de ysinario, de preferencia temperature de reduçio, qg
ractorizado pelo fato de se fornecer o minario ao fcrno de tubuladura,giratdriaz, seis a adição do agente regutor salido, contendo carboné,sob
a forma de iWagmentos com tamanho de grão igual a pelo menos 6 mm.
nrialments, a depositante reivindica a prioridade do corretFqà
dente pedido depositado na Repartido de Patentes da Alamanba, em 15 de
setembro de 1960, 17 dó setembro de 1960 e 13 de abril de 1961, sob os
ago. )( 46,57Z VIS/18a, M 46.f91 YIa/18a, e Id 48,683 VIa/18a, respectiva
mente.
Pente ng 1 ao bota]. de 12 pontos apresentada*.

imo D4 178.984 A* 26 de abril da 1956
Raquortnte:TRW INC. . E.U.A.
Privi/egio d. Invencio NAPUFEICOAXENTI EM JUTTAs Bi ftertaelt 555-4/11

Anne
REI5INDICACOk

ap..é.içoamento introduzida muna somewede ina.PelgcrYAR
• uma aegunda partes waveis uma em relação lontra, eiraetertsado
por Um bloco de apoio pra-formado colocada em yalta.da palmeira para
te e feito de um copolimero de atilem dm alta densidade, embot2d0 sz
dentro da segunda parte com tensão pr.ç:da cm ralação a matam sie PAPP
tes.
requerente reivindica a prioridade de Cerrespriderrft pe,
dido depositado na Repartigio de Patin,t J. s dos Estados %Idos da Ali.
rica em 26 de abril de 1965, sob o n5
Ponta ac 1 do total de 8_ponter arrezentadese
/

TERMO Ne 175.435 de 3 de setembro de 1965
asquarentss JIM INLUSTRIAL S/A. . BX0 PAULO Privilegio de Inverich "NOVA R ORIGINAL PRRRAMRNTA PARA FRESADORABM
REIVINDICACCXS

% "NOVA W ORIGINAL FERRAMENTA PARA ?ASSADORAS", que sok ca•
racteriza eneinaialmente por ter a sécção sextavada, quadrada ou qa
tra qualquer e 'vista de perfil apra,lta una pequena conicidade e dl
colocada de forma a ter o angulo axiél peutro, e o angulo radial positivo e as pastilhas (1) são colocuy!ss em disposição, digo em dispa
altivo de fixação (2), em número qualquer, dependendo do tamanho dodispositivo e de serviço a ter eAl...,,utado, sendo tais dispositivos
lonatitsidos por um corpo (3) de apeio, com um encasto removível (4)
sendo as pastilhas fixadas por meio de cunhas aparafusadas ao corpo(3) e nassa diepoaltivos tudo e . projetado para das Pastilha De Aa
suba ~mesário*.
Ponto Unia° apresentado.

NEIPO Na 183.932 de 24 de outubro 1256
Lequerents: UNITED-CARR INCORPohAT2D S.V.A.
"trivilagio de Invenção °DISPCsITIY0 PRI:DEDOR°

F'9.

BEIVINDTCA2

%ERMO N g 175.660 de 14 de detétbre de 1965
laquarents40808TRIA,DE %LEN ~IDE WA. - IO oDADDD Do DeL
Privilegie de Invenção "APRAPRIÇOANENTO BK 1 PARA VECAÇãO (EAEPON
mamO) Da FIASCOR PUBTICOE•
RRIVINDICAÇOEB

1 - l'APRBFUTXUAMNNTO Ear• PARA lavagao kia,,avos-merv!
i e•sekCie N1811040, easpaisuittO omm tampa reaoiírsi• 0,4Út4li

5

Dispositivo prendedor, Ata szapremade 2d membro
minai em forra de canal, fixado a t.N aripot. ngitudinal, camada
Pisado pelo fato de ser fixado a dito zu-écrte :ror meio de tua membro.
adaptador que taurina conexão de'porvm e rano da chaveta com dito
su p orte, tend6 dito membro adaptador v,ta porjo de base retangu/ar,e
tendo dita porção de base porções de-'ardo integreis que se astendeM
substancial e perpendicularmente. de 7éJa borda longitudinal 00 ditam
porgRo de base em afastamento de dita n,Tkrte,
• tendo Cada Uma de dai
taz porções de, parede uma porção. de txtre,liade livre enourVada Palra
trás em direção, ao pleno de dita por,"at Z. bar., sendo as bordas Ia
Tree, de ditae porções de bordas, esia,;4:'ec 1:.rr uma diat;sola malese
que a distancia entre as paredes
ras da iio. membserimaderma da
canal, de modo que por ocasiRe da rc.açan ditem bordai livras pema
trem dentro de ditas paradesInternss, praudada assim dito reabro a
dito suporte por maio de dita COLCAL, de pepv,a raki,," go atulhas aa
tis o membro ado,-,:tador e dito meub;:c e dito rv. nte.
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,,kaiàkudicarae apricridada do correspondente peded0 43opoid

ledo na tepartigo de Pftentea dôo Matado* táidcO dá Atirdsees •
de oaeWbro de 1905, sob nu 505.821.
-- Ponto ne 1 do total de 3 pente* grearAtadOna

ei

werrnaleanio ir/e/that ta.correepontento pedia'', doma'
tad° Má Pepartiolo de patentes doe Estados Unido da dadrien de
Norte, em 11 de outubro de 1966i sob mr585.888.

lento me 2 de'd pontos apresentados.

NOW N Q 164?333 de 7 de novembro de 1966
tequerente: aPECHT & CIA. LTDA. a SIOPAUI0
Isivilielo do Inveno g o "APBRFEIgOANENTOSBN b214Gtor
0EIVINDICA0620

Aperfeiçoamentos em relOgios, oaraoterisados por-15,110~0A
• 0,mo oentral da mequina do'relOgio de uma travessa, nele adaptada.
por sua parte media 'central, de modo livre, sendo uma das,facea prOU/
da de u'a molde helicoidal condàntrica à passagem praticada na haste.
para o referido eixo, Mola esta que envolvo dito $alaa a com uma do mg
ai extremidades d fixada tia dita face da travessa.
Ponto n" 1 do total de 7 pontos apresentados,

!IRMO No 184.822 de 24 de novembro de 3.966

temo N . 184.437 do 10 de novembro de 1966
Requerente: FUMIHARU M1YA
EXO PAULO

&quarenta: =BOM WA. (INDIUTRIA ALIWINTÍCIAS)
Privilegio de InveneRo DISPOSITIVO.EUTETICO"

.

Privelegio de Invençáo "NOVA PRANCHA PARA ENGOMAR"
REIVINDICACOE4

1 • Nova praneba para engomar, caracter/sada por compreandur
ific&almente um suporte o qual g formado a partir de duas armagBec tg
balares, articuladas OM X através de uma haste retilinea, fixada pee
UM& porca externa, sendo que a armação anterior apresenta um prolonga
bento inferior em L, que forma os pes anteriores da armagio, enquant0
que a sua extremidade superior é fixada sob , a prancha atravís de 'ao
parafuso com sisteMa de dobradiça.

610 Num

REIVIEDICaCEEâ
/ D iapositivo eutetico, para sei soo/ocaso em carrocim/mi
,para transportes de produtos c ongel'dos OU mesmo para o armazenarem.

to destes, caracterizado por compreender uma caixa on recipiente,prg
terentemente prismático triangular, totalmente fechado, contendo eá
teu, interior, uma solugio de diversos sais minerais, caixa esta
6110

congelada em cilmaras ou aparelhos especiais para congálo, em tem
peratura adequada s solugEes salinas empregadas.
Ponto n : 1 do total de Z por r:cs apresentados.

Ponte nsa 1 do total de 5 pontos apresentado'
.13
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TERMO XI 165.007 de 30 de novembro de 1966
Roquerantes URZE, PAVIO A corar

11:6414
Priviidaio de inYenoç 1 0.L1'8Uld =mim M2 AVIO .f2LOW *
-

TERMO Mo 185.260 de 12 de dezembro d. 1966
astufrentes OZNERAZ ITLIOTRIO 00KrA1rf

1M.VU.

ea Invenoio, OIRIP RIÇO9MN203 lát &arfa Dl VEDAZIO PADA
jIITINDIOACO20

1 Uma edpeula de caeçe dura, caracterizada por ter est/
taapt e um corpo, de forma geral *111:adrice, sioaxiale, amidos te
leechicamente, cada uma tendo parede* laterais, um extremo aberto
e ua extremo feohado, 5 parede interna da tampa tendo nua assliEnoia
bieelada azular eirounforencial, tua me prolonga para dentro da a,
rede, a aali8ncia definindo uma abertura pequena e bastante para
permitir a entrada parcial do corpo para uma poa140 de travamento
ou fixaeZo parcial, ria tampa, e ainda grande o beatente para parmi
tir a entrada completa de corpo para uma posigie ámtelaarests tin
da da tono

PORTAS DE R1PRUBRAWRIS3 "
P2IvINDIOltn

1 "'IPirfaitcars eotoo am asaste de va"-efo para porta* dera
trigeradores, em que - mi gabinete de refirorador compreenda oa coimas&

timento de armazenamento dotado A. uma abertura de acesso tua 6 Oiro
sumemea por uma parte de face que compreende uma irem composta de.sema
terial magnitied, uma portalwatada artioUladamente no dito gabinete,

ao longo de una borda, para fectiar a dita &Carsten de ac.aeop compre.
ande a dita porta ifla paire/ da *atai com um !lenge vil-^.do para dentra
que se setenas em 'Orno da Ela pezlferia, lo um painel intorno de padt
§100, que tea una borda periffrioa sobroposts 8 unida ao rcZarid0 jP,

3246
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asado, ostraotarieadaa peto lati da iatlatireat Ida garota dê Fadagitay
R* ma material reallinate, moatado na Mexida porta aajaosaass d ata
lerda Parifdrioa e laclaisido Mia parto bdcloa eakrepoota refeetaa
darda ' poriffrica do palatal interno, auaa parte lenida laSegralsiasito
PaSartda parte bdeica, * oonpreandaado maio, ae atraído( pana 4
Pelaria& dana do material magnitioo • proporcionando os dai*** mata
ano manten a porta numa possigie feohadas assado a dita parte bdwtaa
te uma 'acção arqueada • inolulado uma borda externa que aagata o dita
ia flana, uma borda lutara& /sobreposta ao dito painel lateraos ara
toe diepootou entre ao borda. interna • •xtersa da dita gaxeta, para
**gorar a dita borda externa na dita borda digo porta; asado dita /
parte bdelca *oficiante %ante rígida para manter a gua borda interna
*a ooataoto oom o dito painel iatorna, aprèssimadamant. na t8daa paat
feria da dita poria, quando a porta d mantida anu poetado feobaaa pa
de dito imã, formando, anela, vi *apago morto por baixo da dita para
to,bdoica; a uma aba,..tendida angular...ata • partir da capar:feia
ii. fundo*da dita parte bíaloa, oom uaa &ateando e tlaxibilidaaa ta*
ques contacta o dato painel interno co. todo* os ponto* de sua perla
taras, ao longo de uma linha, antro aa bordais da dita part. bdaSoft.
Rolvindioa -*e prioridade do o priampondlart, pedida, dopo Ditado na Ropartiça8 de Patentim do. lotados Unido. da Amirina ia .
Norte, na 17 da janeiro da 1966, sob o uía.ro 520:977
ponto Mio° apresentado
3-

Jimbo d. 1071

104444ade da regerida
Pele!~ ralviadtta e pederleado ta ceroakett~ pélbtita:
410#6eWeeLe ala aepartiele 44 Patente* doe libados t ra44,* da de4W4**, e:*
•
814 de mane ti 1.945 sob O O $97440.
Nati) at 1. d'o total de ir ponta* n5.1*.sesal noli

Io

TaRMO Na 188.058 da 27 de marga do 1967
Nquorantet NOLINS MáCRINZ COMPANY LINITE0 . 1131,11%11A
Priviligie do 'aviação N APAZ8L80 PARA TORNZCZM GRUPOS 800101ft9a4 NO ati
T1003101 FORMA DZ BAXIO ECIALNEarft ALINR0001 TRANSURSILMWFa 11. mem
MIX03 b PARA RZPOR OS AR2I0OS ZN FORMAÇãO AL/laNADA4
AZI7INQICACPla

FIG.1
ORAMO. No 184.894 da 28 di novembro de 1966
Requerentes MILITÁ So'ft. ZLZTRO-INDOT.bIA - 310 PACO
7/1111ígia da Invenção "APERPRIÇO.AMLNTO EM BA9Z DZ FURO SIÊTRIO0 4§
RONITICO DR POSAR 1107n"
glivINDIaaçOMS

% Aperfeiçoa:Lena* em ba ga de ferro aletria* antas:ale. da passar roupa, oaraoteriaado pelo fato de a referida base, que 4
Seita usualmente o* alumfnio fundido, injetado ou vacado, ter aolidd
Pla inferiormente usa sola de oço.lnoridevel.
Ponto no 1 do total do 3 pontoas aparentado*.

de amo de 1967
IININ0 da 157.975 de
dissufflontat Pt CORPO/U.210d. X.W.A.
Privil4die de Inawagh 'WORM Peak PROCaddintind 04 FitUVAI"
AganaTeraaki
1. . aparelho para Ilaeseamento de frgtas, oaraetorictda paP •
Capar de seloo para aplicar preso sabre ^a fruta para espreme-1a e 41
seuttualatt a quaatidade et.
Is exteetr a auro, • Malg a para

1 aparelho para fornwoer grupos auvoaalvoa 41 aeadgiss
um forma de bastão axialmanta alinhado. trasisveraalmont. a *ama •Loas e
para repor os artigo. és formação alternale, de forma que taloa sia assae
goa se achem fora de alinhamento axial um com outro de ref1114 issa pwa
tOvitanto axial subsequente dé polo menos alguns delas, todos as aiWai
gos possam ser arranjados em uma fila simples um atree do castas 1~114a
rii0i na direglo da alistantação, oareetaritado dito apark/h0 por eceepsa,
ander na condutor da reposição continuamente nevai para receber limpe
suobseivos de artigos, e tendo suportas de artigo arranjada* Oa dita o.
tarmageo alternada, mito para fornecer grupos suceoslvol da OilftNii i
dito condutor, se meio adjacente a dita condutor para ia •nalinae om efg
tigts recebidos ali de forem a retardar o movimento da onda mitiga ora
relação ao de dito condutor ati que o artigo seja atingido por em zupe%
ta que som aeguida fax com que o artigo sa mova v11401444* d* dato elo
dato',
reqoareate raivindica a prioridade do oorrarpriuswaoo parir.
ao depositado na Repartição de Patentes 4. Inglaterra, sha Pt dt momo m
do 106, seb o no 1438184.
Pont* no 1 do total de 13 pontos aprosaaeadox.
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IM'd41', U1M12" 'd& kl de Severer0 dm, 'a"
„

liteqZ•YiSla• Sr/IMPOU CORPOitt*ON

; ; ,

Privilegio &me Invengio " APARELHO, PROCDPOPM sag; P.04 mu" qa
„LICA X 4RME4NaR GgLO"
mviNweecco
3.- Aparelho para fabricar, coletar irmaJOMOr Eldé, Mi"
rimado podo fato de compresoderi meios para forWar eopa de ta%
que inanem um molde; males eu, definem um '',epaça :Oletor de empoe
de ge'le, dotado de primeira • segunde aartes, releJlonadeie hepanoutql,
Mante r; ime&OS destinados a ejetar o corpo dm rads do referAdo molde"
gpa dentre da dita primeira parto 10 rer e cid4 G elmlo ' S old tesi te.mik0*.
destiardea a tronsferP!rm pmra a referida samenda ' partt, YedePldb
espaço Wet*Nr, oe corpos de ¡il.* olmo the aditam aahem de svta‘elik prã
meleciOnade, ne.rdferida primeira parte do dito toçaço main Ema/mata, a d^poeitante reivinoieet a prifeidgilli Co immio
. te pedido deporitado na Repartição de 4tentee dar Xatadetd lado
'w0z,4en
Coe dm America do Norte, em 31 de_malo de 1946 toeb wijaiwa,
/entedi o 1 do total ds id poní.y a eProment"
4

Tá14° 9 ,188,' 1.n' 49 ,29 4d°,12gOo go n67,.
Requerente: 0HAINg &ERNADUS RA7;Eg3AND mm
g0411DA ,
od
Priviieçio, de Invenrso, 51PERFEIÇ0,AMENTOS
VÁLVULA. OE; V31)4114

1i

REIVINDICAOES
r,
• ' t
- Aperfeiçoamentos em vellvula de Vedaçdo, cuja Caixa ff pron,
da de um elemento de Inserção formando uma parede dividria entre O
, lado de entrada e o lado de sarda da caixa da válvula,. e confundindo.
la na sua periferil com ;ima parede periferica que 4 nrovida, em anbeN,
Os.lados dà parede diviseria, de fresta i de. passagem, alem do que 1
envolta por um diafragma em forma do bucha ou luva, as duas extruMidA
des da.qual sio fixadas na caixa, sendo provida, no lado externo do •
diafragma, uma cara na . qual pode ser introduzido um meio de presa.
aperfeiçoamentos 4astia,, caracterizados pelo fato de pelo menos o
em um dos lados da dita parede diviseria, a pirada periferica &mele.
Mento de inserção é constitufda por bastes que se estendem na dize
ção axial, tendo uma &a g uas extremidades engastada em um anel de mate
ris elástico,' disposto na periferia da parede divisória, enquanto cola
Sua outra extremidade os ditos bastias se a p oiam na parede frontal ou
tigua da caixa.

Fina/mente, o depositante 'reivindica, a prioridade do correm.
pendente pedido d ep ositado, na Repargçâo de Patentes da Belanda. em .
30 de março de 1966. sob. a no 66.04164.
Ponto n) 1 do total dd 3 pontos apresentados.
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TERÃO go 1.927 do zg
r,
ilaiça de 1961
V
4 :
liteçaaremte; YOWDA KOOYO KLEUSHIKI KAISRA - rAPY
, _ _ __-_1 -_
P: 134
$'4
.
'
Á/
.--,....,
k
.
r
rrivIlidlo de Inownção ""APEEFEIÇOANTSNTOS EM, OU RE LArd"008.40M pá,
4;"--..---_-_-_-.; 4.. dr./4
L.F .-_-:.- =2:
,- = =-.7.747";
CHOS Dg 0012RMR"
i.
,,,,-5
•
PEIVINEWAOES
/I
:o
11:=:
_ 0
,
--2:__
4‘
1 - Aperfeiçoamentos ee, ou relacionados com fachos de corral
Z.7.1.. t=1 ,4n -.
4 .."caracterizados por apresentar um par de fitas .de jungira euportando em
4,....
r 2r
,
lamentes pren^icd0res plesticos contínuos IrMuerbloqueeveim por um mm2.
11:sor, 4 um separador compreendendo um membro-esira rrt um m•mbma-pino,
Fl G.1
terminando os referidos e leu,ntos numa porção terminal linesa t ato brUm
to ou em braneo, e peio a p erI'aiçoamkrto de propercionar
um premesse m
TERMO N O 187.766 de 14 de mar .;:c. de 1967.
Para tm terminal dos /mie:idos elementcs de eada riu; de.
• Requerente: JERvIS B. 'NEW COMPANY-E.U.A.
Junção se afaste do pesponto que o retem 1 fita, compreendendo o rega
Privilégio de invenção: 1' DI3POSITIVO TRANSPERIpOR PARA TRANSPORTADORI:".
rido proedr.0 p rolongar a referida poro linear tenminal ao 1-Ligo dm
--PEIVWDICAÇOES
borda mattina; interna da parte inferor de .181 2 Çã • qrn avám
98 em (IA4
alça° : face revirada do pe spcn :,c, • mrar os m,meresmplm e rd
1- UM aispO- sitivo transferidor para transportadores, do &I•
wak
Na do saem:seer me dinnte_moldagem por lm:ejo n rssrotIva• 31;4*U,
po dos lua efetuam a transfer g nola, sob acionamdnto positivo, de um trama
aprentando cada vm dos referim , a IC , P117t: a oltnam
portador,
entre as linhas de entrega e recebimento do transportador, men
porção trmiaar
linear amelr.aa aos mesmas.
ante um movimento rotativo de um braço de aciOnamen'io do elemento trans me
..'emnerente reivindica a p r ior :de 30 cor rGept,nderte pedf44i
portador, caracterizado por; um membro de acionamento rotatório; um memr•
me Re partição de Patentes av Japão,
bro-aranha, tendo uma pluralidade de braços de acionamento, cada um doam.:
NOe. .:1 4.07^41 de
4.X, 4 Ze.Y)0/41 dd 18/04/66.
quais apresenta uma superfoie ativa, normalmente cooperando com um ele
•
Peo
1. :0 - totaY de 11 pontos anretettadose
cento transportador; uma conexão de acionamento entre °encubro* de aedo.,
namenMe e de aranha, permitindo t asse último deslodar-se radialmente a.
;artir de uma posição nermal,mentrada relativamente mo eixo da rotaçãO •
do membro de acionamento, a fim de assumir uma posição em derivação, na o'
dirdtese de um contato interferente, entre um bramo de acionamento e nu

FIG.)

?lamento tranaportador, dita conmmão de acionamento Er..Sio i/perneie&
lefletoras ou de oamo, capazes de produzirem uma força que reconclaa o men3
dro-aranha i d sua posição centrado, normal, derivando assa força da rearolo.
de acionamento que ocorre sob Um' engajPm3hto não - interferente entre nOro de acionamento T "LM elemento transportador ou carrinho consecuthUA
Neividica-se a pr .:/..-Idade de w)rrespondente'pedldO depoeitt
do na Repartição de Patentes dos E.U.Á. em 15 de março dc 1956.eob o 710 .
534.522,

Ponto n2 1 no total ee 8 ;Tontos a resentados •

,
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limo andar pl4rA splioAr UP4 pruvo At eargt tale* 44154
veeetl.
7onto nv A do totot as T pontal *premiado,

iá

n

/01

Whil(0-20 187.587 de 7 de março de 1967
gequerentes IEMPOIUER YETALLWAREN AG.-Alemanha.
PSIVilégio de invenção; " FIXAÇXO DE UM FOLE DE VEDAÇXO NA CAIXA DE
ilITIOULAÇOES MOVEIS PARA TODOS OS LADOS. PARTICULARMENTE TE ARTICULA.
OES ESFERICAS".
REIvinIcA0Es

1- Fixação de um fole de vedação na oaixa de artica."
2g ç6es méveie para todos co lados, particularmente de artioulaoSes gim
tréricae, em que o fole de vedação me acha fixado em nma'renhura °ir"
brencial da caixa da articulação, caracterizada pelo fato de que a e.
taDhura da fixação se estende em sentiddip perrendioular ou esaenoialmas
:lb perpendicular é parede "da caixa a partir do lado frontal da moeu 8
• medo que permaneoerd, na bOr 'da externa da caixa, uma zona marginal.
•drcunferencial a rodo de lingueta, que poderá eer apertada contra G
drda j anteriormente instalada na ranhura, do fole te vedação.
Reivindica-se a prioridade do correepondente ,peditioa
tkopeoltado na Repartição de Patentea na Alemanha, em 1 de outubro dl
te660ob o n L 64.703/47b.
tonto n* 1 no total dó 2 pontoe lpreaentados.

RUMO At 187.386 do 25 tx. fevereiro me 196/
Reverente: PROGIL m ?RANÇA
PriVilégio de Inveng1ot "PROCESSO n AURRIBO PARA GRAMAR Ditfflárld
/10/DOW
NNIVINDICACOCS

A, Nove aparlIho para granulação a imagem de produtoa tiotattOtt
plakromeo da leito fluidifioado no interior de u0 gremalalokret1,4*•
dele* cuja bus otnico-truncada conititui um sistema clanyerginkti.4m'4.
t,:wr onda é soprado o fluxo aeo,O, earaatird6444 lff
SIM& ica
atepoe5 /Ia parte superior, diapositivos deflectores deetinode4 L Wite
• PartiOnlae mais tinas e, ui parte inferior, no próprio 0•44441 d4 o4
eleminela e Nenolvelmeaté na mesma altura, um diepositiTo 80 tir4
76WEtatealVer gea ta destinado a guiar o fluxo 4 0 4040 *noas dl 04 8#0,0 ga
OPIdele ' de entrada para o leito fluidificado doa gr1nal$01
lteivintliaa-se a prioridade do correspondente voam &tomatada tia
lnarbleb de Patentes na França em 2 de março de 1966 Jay w*
lqi

'tento 41 1 do total de 3 pontoi apresentados.
OURO Xd 187.371 do 28 da fevereiro de 196';
Eagnarentei ALUMIO GABOTIT e JOSE DA SILVA oARAp g To Num A S.r405f
.3449ta4atO de InVençãoe "APERFEIÇOAMENTO? EM t RELAFI g tté á Mmune0...
RES DE AbTW.:OVIT:Io
Tntvinnrniçõs./

1 . Aperfaiddamentca em e relativOs a distriballo..te paro actoraal
WOMóVela, oonatituídos por um cliiilrO di y idido ao mele en adhVidO
íludeTeTeel oaraTiericada por conter no interior da part$ de tt14a dessa.
ddmag e Ur condensador liga30 a entrada da fôrca, sendo essa ~Mt álfil,
prolongada para UM platinado, .cujo platinado 4 acionado paia /MiI,.
ma meato do eiX0 VertiCa l. de uma pia'ca giro15rt trmaxoereel, (e.pliWoo) do alto do referido eixo.
'ronca n g 1 do t i..41.11 de 3 'p autas aareteutaJel.

•F

187394 de 28 de Sovereiro de 1967
Otqyerentet TRW EN.9. i E.U.A.
Weltlésio de Invenção' "UMA MONTAGEM DE.JURTO

91.0 IT e

REIVINDICAÇOES

-

2 . Uma montagem de junta de esfera e coquete incluindo Um Ou
00 *crera tendo sua extremidade de esfera recebida em um foguete e SOU
&aperte livremente estendendo-se através de uma abertura em dita porta.
Ta. tendo dito (Joguete uma extremidade fachada e uma parede interna gola
?argente para dita extremidade fechada, um membro de mancai anti-trieelt
detormáve1 em encaixe de superfíoie com dita esfera ei dito loquete, saí
do dita junta oaramterizada pelo fato .0 que dito membro de p ascal tett
Itta auperfloie eubjaconte a d;ta extremWede aberta de coquete, um mem.
bro anular disposto etibre dita auperficia de extremidade e tendo ditt
4,01Uate uma porgio periarice virada para dentro agindo atran4e de 'dito

ato

u7.odo de 15 da feverejro de
geporentet EOETR AMERWAN nomriLL C13:0RAT:un-!.U.4
YekrilÁgio de invenção: * aFERPEIÇOAXVIOS '1# ku:, 4N rgrus DIvmmot.Ie
DEMIIZAMENTO LIMADO"
2-:AperfeicoCmentos e% necenismos diferecelt.is da dee
JUS:Mente lhatado, incluindo lua Caixa ,cion,,; umaviurajim,,de oe
WaYeed, euporça000 pei dita clira; um or ce ' eixol de safee ex alinha
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ment6, suplot2rdes'aeld ef4r1di ca ixa4naranagéne lataxesio,eMboasadaa
Com os ditor pinU j es, e pos -q uinno conexão de tranamisaão OGM as entrem&
• dita taieennaa, dos ,d a to s 'e xids , WA. :fda;akrtirliildo'sYar 'iske'iOdoupera
t ojos pela caix, pã/m, : 9vitor o movP±,nto axial das ditas eilíneriSgelig •

laterais nos di'

un-OaF-cit'c c:4,u%

emb.rea.gen's•de frioção.
.d, çanr, eo se.ren ei,:a>áos, resietirem d roteOU0 ra
latias entre um los t'a,.)n eiva a :•..aM,,raj.-. caixa; um priaeiro meia *de
adaptados, ead,

plirge da aoionamento na matem4911l.aabraptamenta MI" acapo

o material delza.dita primeira Paasagea, sendo o material MMIlatiá~
mente o onfinado'nausa grossura l igairamenta maior iiagne a langur& $
prodetaa gnada !durante a ' imianutenOemde'dif.a grça de
Molestamente le
duzida no mesmo, n' pelo fato que 0. Material nOnrinedo ~segmenta

de embreagem ef m

mente fricionalmente oentatado'uausameaunda passagem ocre uma r#rgade frição nma lado em oposição I ' ditia . fOrg‘ de Cob.:atamento redurada

pasJaão engejada; e um seEundo swio de me3 , s,00nstantemente iffelinà0 a
outra embreagem d posição engajria, e is p endo-0 independentemente do dl

a fim de diminuir o movimento para a frente do material manando • a
*aguardo se radas slaultanaamonta R grossura ligeiramente maior do

to primeiro meio de moles.

material para acumular e oomprimio• o material longitudinalmente qmtg
do o material avança a partir de dita primeira passagem strawis 4
dita aagunaa passagem.

molas, impelinie .:,,I p tant.-kelite um ui

'c

Reivindlca-st a pricrideet Socorrsdpondemee pedido
depositado na Repartiçãzn de Patentes dse 7.U.4. sob o ao 531,1:45, 6w 9
A. mo ” rn A. 19456.
Ponte 11 0 1 no total da 5 acato . * apresetalc-,

regaerents reivindica a raoridwds do comagendente
do correspondante pedido dapositado na Repartição de Paimente. soeu'
ameaiaaai, em 4 de fevereiro ao 1966 sob o no 9E5.099.
Param m v'l do total de 20 pontca aprépentadas.

TERMO Ite 146.673 da 3l ide Janeiro de 1967
%quarenta: WaYERHAZUsER COMPANY - E.U.A.
TWO

146..675 de 31 Sba• Janeiro de 1967

Potvilerie de laven9ão "MAQUINA PaRA FORMAM UMA IMEALAWE DE amansara,
DZ UM RECORTE BE MATERIAL ADEQUADO'

e

Requerente: COMMISSARIAT A L'EMEROIE ATOMIQUE . rust

RAIVINDIOIDDES

Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO DE RESPIRAÇXO PARA XdOÇARA firsaL
I0t,16RIA, E RISCARA RESPIRAT6RIA COMPORTANDO O MELRO'
REIVINDLOAÇOR§

1 . DispositiVa de expiração para mescara reepiratorma, oaxawa
fado poo ocapreender uma caixa tendo uma sede delimitando uma pare
ea de ligarão Co interior da mascara cem a atmosfera eUma Válvula,
andada elasticamente sObri a sua sede com pequena força, um (acaule
elástico cooporando com /1 válvula para exercer sabre =sana uma fq
ça suplementar tendendo a aplicá-la 58/pra a dita sede e um mecanismo
Para desarmar o dito elemento e suprimir a sua ação a8bre a válvula.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pédj
do depositado na Repartição de Patentes da França, em 18 de Sevareito de 1966, sob o nv 50.211.
'
Ponto n v 1 do total de 6 pontos apreaentadosa
•

FIG.1
TERMO No 186.642 de 31 de Janeiro de 196,
Requerente: JOdEPH BANCROFT & dÓHá CO, - gana,Privilásio de Invenção "TRATAMENTO 2CI.NICO DE MATERIAIS"
REIVINDIOAÇOES

1 - Um processo para mecanicamente longitudinalmente compry
mar um coMprimento avaneante de material de grossura predeterminada
fornecido para a frente para dentro de uma primeira passagem com 5
Ma .primeira passagem com uma primeira velocidade contínua enquanto
está sendo sui:rstido á uma farça de acionamento para avançar o mate
rial enquanto mantem a grossura predeterminada e o estado substancl
amante não deformado do material, caracterizado pelo fato que dite

1 Mtquina para formar \Uca embaiaaem ele wralgos a NOM q!
um recorte de material adequado, oujo recorte tem um painat ~00
de fundo no mesmo recorte, um primeiro painel ia uma extremadads
dito recorte, um *aguado paiewl entra os ditos primeiro palmei 01
do fundo, um terealro painel entre os ditls primeiros e imundo
nel, um quarto paluM1 na outra extremidade do dito reasorto, e aa 101i
to pairai entre os ditos quarto e o painel do fundo, o dito ierienktrO
painel tendo uma abertura disuporter e o dito quarto tando.uma
guita de suporte dirigida interiormente na diração do dito paina/ 4
fundo a partir do lado interior do dito quarto painel, Isto tendo XI
ma lingueta de fixação eztarlormante da dita lingueta de "porta 41
dália primeira extremidade do dito recorte tendo uma abertura de ti4
00, cardoterisada por compraender um transportador tendo uma oriat
nidado de alimentação e outra de saída a jusante da •atrasada& 4.
alimentaqUI UM dispositivo de transforincia junto &ma gma axtret1411
da de .ilimentação do dito traneaortador para validar oe recortes no
mesmo transportador, um aparelho carregador adjacente ao dito tramam
portador e a jusante do dito Primeiro dispositivo para colocar oe
tigos sabre o dito palrai de fundo; uma primeiro diapooitivo rOMM.,
dor adjacente ao dito transportador e a jusante do dito peame4yo
positivo para dobrar o dito primeiro . painel para cima; um rogando
dispositivo formador adjacente ao Mita transportador e a juaante ee
dito primeiro diapositivo formador para dobrar o dito segundo painel
para cima; um primeiro dispositivo de reteneãO adjacente ao dito
transportador e a jusante g:. dito segundo dispoZitIvo formador peata
reter o dito segundo painel (*I UME, posição vertiaal face ao dito pai
nel de fundo; um terceiro dispositivo formador adjacente ao dita
transportador e a jusante do dito segundo dispositivo formador, esse
terceiro dispositivo mando amovfvel transverealmonte do dito transportador para dobrar o dito terceiro painel para baixo; um segundo

dis
a jusante do
dito •
terceiro dispositivo formado para reter a dito terceiro painel em pi
positivo de retenção sabre o dito transportador

e

DIÁRIO ,OfKIAL

auarta-fera
L
2$;
_____

6,100 abro o dito transportador e ditos artigos; um quarto dispositt

I* formador Wiltdettim, at dito transportador no lado do mesmo -oposto
alinhado cma
pe diim' primiii%; àinc.sit;e' fOr'am".4 .e .';u:bãZneialmente
2 4 .. . 2 ; ; . .. • , y
28 dito' primeiro • *estado d.:positivos kormadores para dobrar o !dl.
•
36 quer o painel 'Sea;baixo; MO ecilUto diapolitivo formador no :dito
godo eposto, loianspOria.dor a jurante do dito quarto dispoeitivo fog.
~ar para.dIsr o;dito quinto painel para cima; uma gula vertical
20 dito ladoopesto do transportador a jusaftSo' do 'dito quinto dispon
'tive formador O alinhado com o dito terceiro elemento formador para
piar o dito primeiro painel para baixo na direção dos artigos Conti.
doa 1R aimultaneamente retendo o dito quinto painel exteriormente doa
41toz artigos; uma gula horizontal alinhada com e exteriormente da di,
*a guia vertical para reter o dito quarto painel em uma posição smbo,ancialmenta horizontal; um torcoiro dispositivo de retensão no dito
lado oposto do transportador para reter o dito painel contra os ditos
krtigosi .um aparelho de alinhamento das ditas lingueta e abertura de
ouporte situado a jumante da dita guia vertical e tendo associado ao
Mesmo orgRos de retenção do dito quarto painel horizontalmente e do
dito terceiro painel inferiormente contra os ditos artigos; um sexto
dispositivo formador adjacente ao e a jusante do dito aparelho do A
%Inhamento para dobrar o dito quarto painel para cima em contate com
C, dito primeiro painel e a dita lingueta de suporte atravls 'da dita a
Wrtura de suporte; e um dispositivo adjacente aodito transportador
O a jusante do dito sexto dispositivo formador para forgar a dita lip
suetg de fixação atraveo da correspondente abertura de fixação.
. A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
gepositado na Repartição de Patentes dom Estado(' Unidoa da Am4rioaon
'75 de fevereiro de 1966, sob o n o 535.050.
Ponto n o 1 do total de 20 pontos apresentadoe.
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rem: , 0 :M . m ri. 32 de 3.ouoiro,de.1961
igmentes C.A. V. UNITED . INGIATLARA
Priviligio da Invençãe . "APOÉLRO3 DM RONBUR CONRDOTfVOL 142OlOO PMd
WArtaiiik CONSWI ITig. 1 RUMES Dd comegsvlo gume."
IBIVINDICACO5d

,

1 . Um aparelho de bombear combustível 1íquido , dolitio0 Oarao4eTitado .por, compreender dispositivos sonsiveis . 1 P roo Olo p ç= ar logotade
ar do motor para variar a graduação do dito batente.
requerente reivindica a prioridade do oorreepondonte podido
Repontado na Repartido de Patentes ,na Inglaterra, ea 7 do fevereiro
de 1966, sob o n o 5.176.
Ponto no 1 do total de 5 pontoo zProsootados.
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,gpoo ca 186.56R de 27 de janeiro de 1967
*aumentei VtaLSRA - INDUSTRIA DE RELOOI03 DO BRASIL LYDA, .dad ram8
41,111.40,9 de Invoncle "NOVO SISTEMI!, DR INDICAÇIO cer.IND1RE.4"
•
FivieDicÁcOss
. 0 88vo 3u1m9 toe INDICAÇIO CALENDÁRIO, oaraotorLeade pato
'A4a de a* eimo motor central estar acoplado uma linha de kngromagena
leriniade tranamisslo rotativa que aciona atravír de pino calleatet *O
%alma de LM engrenagem em estrela, a qual por sua via eahame ato,.
~a Vinculada ao disso conc;ntrico co. ao indioagim poriuotratm
dee dias da semana.
re to ne 1 19 total de . 9 pontoe apresantaCoe.

.,
2e100 Id 184.619 de 30 de Jansiro de 1967
dequerentos RIU 0210 NATTRO
ALUMAINIA
P21111414 da Invenção "SXBALAORX PARA TARUGOS"
ZDIVINDICACCRe

gabai:agem para tarugos, .com uma grade 1Wiforme para Rex,
lir O Met os tarugos, caracterizada por um :longe, ligado á gro4e •
Malfere* 8 moldo com, pelo menos, uma reentrãncia de suepeneRo.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do ooeresPalt
*lite pedido depositado na Repartição ' de Patentes da Alemanha, em 1 da
Moreira da 1966, sob o n o X 44.003181c OBm,
rOata, R 4 I ds total Ai 7 poutos apresentad;a.
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2g1le gi 184,73) de . 21 de nevemsre da 1966
S.U.A.
Rtlusesatail GIRMILUIPIAOTORIE3 OOMPANT
DX TIJOLO3 uru:azai*
22V11681.
de
Invenção,
"ARBAXJO.DT
3USPZ8510
11
REIVINDICACOln

19

• 3.0 Arranjo de scacensão de tijolou rerratários, caras:orla*
?orado •
do por oompreemder um tijolo refratário com um cavado em uma
lateral aubstanoialmente paralela • eepaçaio da Pio, fria de tijolo.
vete euaponeão de vergalho de metal formada oomo um ti invertido e
mo
tende 'Iria*, de permeie unidas por uma iwrção doCrada um veles,

Qtrart a-feír .234,
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pontas interiores, das ditae tarnaiterminaneoÂ;p4a a
daeadti 40.111
taholalmente perp endicular** ao'PlaÃo da volçtajda''O ug
l)eaCad
'48
auals peília gYtioM datoa paa da ' aUpellaãO aloJdó.,en dito t cavai-0
com pelo menos a porção Uvoltá da suapensãO'Mjetam P0rPedieulet
Sente acima da face fria do tijo folargura tdo cavaderaando
do q1WO tst p.acdmeá'to l âtre"Je * pée 2 eupp eneãO Wandd'a
mesma

XOTIOT

' se ao
cha'reiaÁld'a,'denNes ier neceái‘ra oprimir á isui pine1i; Para
trodução de seus pée no dito navado, tel cempreasEo provando uma
am
cão de mola para prender a auspeneão no tijolo, e um
ro:***No na dita
parede lateral do tijolo eatendendo-se entre o cavado e a dita face
fria do tijolo adaptada para receber ao porçãee de penou
de suopeno
mão.
Ponto n 4 1 do total de 5 ponto* apr0000taãoso

fKa

~O N0 177.194 de ld de tovor•iro de 19dd
Reamoreatet JOIO M600105 - MO PAULO
Pratilegieode Invenção "PRENSA PARA. R8CAUCHUTAGEM E WARM Da Plint

mvilmiaacaas
1 . "PRENSA PARA RECAUCHUTAGEM & MAMEM; DE MN", sarada
por o pistão de abertura sor montado oecilavel, Mos suportei-4e
centrais da prensa, e dito pistão comanda a abertura 4a tampa iate:~
para uma poaição obliqua, w, na parte traseira da dobra410 dee tufa
inclui-se uma trava, em forma de pino de aegUeenga, a ser mea40 eacumb
de descolagem do pneu.
Ponto n e 1 do total d* 3 pontos apoodeontadoie .
a,Lwill

Tomo No 179,652 da 19 de maio de 1966
Requerentes ALCIDES DE SOUZA LEITE, . $IO PAULO
Privilegio da Invenção "DISPOSITIVO ACIONADOR AS ~00 BMROTICERIA4
AEIVINDICACCEa

1.. Dispositivo acionador de sapato* ODI rotionies, caracter/
anuo por compreender unrchassis ou placa circular plana C proVida 40
aba contornante tendo em uma de suas taoca um ~uniam...de reOgio
Com dispositivo de trave que avança para fora de ama ~Ur* ou tele

pa, através de um °rufei* arqueado, capa *ata provida 00 pino ou de
fixação 1 roticeria.
Ponto m e 1 do to.tal de 3 pontos aPresentoeu

fano N e 175.36 0 de 1 de dezembro de 1943
pano
Ruoiereatet JOS4 BENEDITO SOARES Privilegio de Invenção. "NOVO DISPOSITIVO CORTADORAS MATERIEL PIASTI
CO E SEMELEANTESu
REIVINDIOACOAQ

F rG.1
TERMO NO 177.851 de 15 de março de 1966
Requerente: BENEDITO CARLOS DE MIRA - SIO PAULO
Privilegio de Invenção "NOVA MÁQUINA PARA COLMER BATA S11-9IM1LARES
REIVINDICACCES

1 . Nova Inquina para colhar batatas é siailared,, que f para
~optada nos dois braços do trator, do tipo O. engato em tas ponO04

com levante hidraúlico, caracterizada por empreender inicialmente.*
Chassis da nova maquina prOpriamente dita, o cinal'a provido em sua o
parte anterior de hastes retiiineas para fixação no trator, bastei o
estas das quais a central prolongase ate a puta posterior do ohai.
e as . laterais prolongando-se superiormente e ainda, interna é
lateralmente ao chassis, sendo fixado um grande cilindro, dotado ta
ternamente de conchas, as quais Um função de recolher As batatas'ao
rancadas do solo por uma lamina inferior, aue a apoiada em um suporte do-ado substancialmente em L, o qual tem a sua outra extreoidade
fixa à parte posterior do chassis.
Ponto n e 1 do total de 4 pontos apresentados

3. - Novo dispositivo cortador da MAL3T181 plasmo a semelnaja
leo, caracteiizado por compreender essencialmente uma caixa, prefertm
:mamute de madeira e de formato retangular, provida de uma tampa siL
Na de madeira ou material seffielhant*, contendo em seu Interior uma
travessa coque a fixado, por um suporte condutor, o borne inferior..
do. dispositivo cortador, sendo ligado ince'borne, de =ledo, por tra
rio, a um Interruptor fixado na parte lateral da dita caixa, ia-tering
mente, e, de outro lado, a um fio de niquel-cramo, constituindo o moa
tador prápriamente dito, o qual.'8 preso, em sua outra.extrealdados alk
boone'superior, devidamento *atirado e passando atreves de um furo 0
pWaticado ao centro da dita tampa, sendo asse borne . superlor fixada
altura conveniente da referida tampa por melo de um. suporte conOuto%
em forma de arco retangular, o qual e, por sua Vez, ligado, na sua ei&
" tra extremidade, por um no, a um dos, polos de' uma tomada para uma o
lasoada elatrica de 100 Watow ou alternativamente, a tua resiatencia
equivalente a essa làmpada, sendo o outro polo da dita tomada .1140%
por um fio, à tomada de oorrente de 110/220 'volto. num doo Seus P01011

40142,9p.alls.
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MN= 114 175.00 de a de tateara da 1342
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alado o eau outro peto 144ado, por um fio, ao dito laterruptaí; ,do RI
a conpletari circuito..
'Pontó aa 1 do 'bot.% d4 3 pontos deossentados.
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.beovcipéraedoodekeutt arttoojadoa as corpo MEAI" e dt0p0,1
airada atuante' para acionar ditos drgão, anantar, radialmenta coas
togado* no interior da , referida montagem ai posioâo contrioiil de
medi a fumarem um aro galante, aparelho âssa oaraoterinade por um
drege-que oonetitui uma ouperfloie continua atuante (33) que °DGR&
Na eaa'a gargalo (58) do recipiente e com uma olpaula (24) do renN1
Mota solta aplicada ao gargalo a esmo, superfície atuante mise(50)
diapoeta ea alinhamento axial, conantrioo aos os breio& aelantet
(Og), oolooadoe ei poeigão axial vertioalmonte eapaçádoo em pre-das
terminada ralação vertical, abaixo dos 6rglide selantao (31) durante
e aoviam t• saciai e radial dos orgâos atuantes do !navalha(
..R.ivinai0a- 3e a prioridade do ignal pedido depositade Si
le
2elarttgle de Patentes dos Zetadom Unidos da Intrica, sob O'
,44.441, a* 2 dó maio de 1946. •
Posto aft 1 do total de 3 ponto, apragentalins

Ni~ant
"ffirmufm 0OLOU/00R DG VIMOS", earaisteciaa- 0 peq nal
2thatitaido duma paga ~Aio& ~nada, dotada de me braga longa"
Oftna/ ado alongado, e de um par de braços inclinados para JUNtodAt
4NNtOn, sondo que nk extrimidad* distes Illgmoa saaittoula ama adi
gamem, nada que numa dai pontal desta estí centralinada pla gia net&
kes, guarnecida na fa44 tatua* 'som borracha, e isto (Manto nktuk

#* contrapoeto a outro *imitar, oda guarniqâo de borrac*a, oentr*Si.
Nado no outro brigo longitudinal; noutra palita da alavanoa, hkum PA
44(who owtogonalment. situada, comando por ~reli, rondo ous.a go*
dir* eto pararam grandona contra uma face plana de Pa rede 'MIM
eatg atorvao tha diste extrator, esti atarraxado outro pavaeuag.
Ma, comandado par ~Lana, e . na pontR interna do parafuso esti .
itianteao-uat bloco, dotada de um ap3ta para o vidro, dito aNuim lad4ia
fPg por doai garras oeciliveia, voltadas'para baixo, e looalloadss ma
1045 diatamtet dom dom da boliaaha.
Ponto a4 1 de 1b0444 da 2 pontos:apreagmtados,

•

242à0 rd 144.048 de 24 de outubro de 1462
3Seuereotet'cra0 COMA BR" QUANABAk
Pd:vil-410 do Invingão "DALANCININJETIYE. PARA dV/011tIO$4Y4 11.~
110,39,0

BEnIIP4katiá
"
1. DiirrlIvat, PARA ÁUROHAIICOS ti BoreÁ Dum,. 64
Naotreixado polo fato de si;r totalmente do matóla plastioa lokodu
M e :ornando una Paga aí - uni-bloco - totalmente imoddira I pais
44#4.ata ai domaste psle uso.
Pulo nu 1 do total de y pombas; apresentador.

J205 Nd 188.899 de 24 de Obra da 19ofe
mies miam moam& atrunerma06 00,4 1,1",
11 a. Zuveogot APÁNUO 12~51002 301 0=91"
ZeiviadiaanIqm

~rolhe reoraMer de edpholam IR "Mon am likmaa
~tura 84 reeipientes, compreendendo ar carpa nível da mesta
meu tem mtmea2.t4m44 ds dmaame •tiatorMa 4141~4~satt 48ffiNNÈ

PREÇO DO NÚMERO DS ROJE: Cr$ 0,40

