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INSTITLTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DE PATENTES

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

ende Colori Nazionale Affini Acua (Indeferido, face os pareceres em fls.
Expediente de 16 de junho de 1971 Spa,.
66. 67. 77 e 78).
N9 149.780 - Jomposições poliméNotificação
ricas à base de Cloreto de Viniliderro
Oposições
de The Dow Chemical Company Decorrido o piazo de sessenta (60) (Deferido com exclusão do ponto n9
Maquinas Simenek S.A. - Opoendias, a partir da data desta publica- 4).
te do têrmo n9 137.890.
N9 150.683 - Dispositivo de batente
ção, e desde que não haja interpoeiSchloemann Aktiengeselslchaft -ção de recurso, ficam notificados os para teares ondulatórios de Verwal- Opoente do têrmo no 152.148.
interessados abaixo relacionados pa- tungsgesellschaft der WerkzengmasPetróleo Brasileiro S.A. Petrobrás
raefetuarem, dentro de sessenta chinenfabrik Oerlikon.
- Opoente do têrmo no 154.254-63.
N°
153.902
Aperfeiçoamentos
em
(60) dias, o recolhimento no Banco
Volkswagen do Brasil S.A. - Opodo Brasil S. A., da retribuição final processo para fabricar corpors perfi- ente do termo no 156.561.
devida e da relativa à primeira anui- lados uniformemente porosos por meio
Nobuyoshi Uchita - Opoente do
dade, cujo comprovante deverá ser de fibra metálicas de Wurttembergis- têrmo no 1,60.771.
apresentado ao INPI, dentro do mes- che Metal Warenfabrik.
Darex Produtos Químicos e PlástiN9 152.751 - Processo para plodu- ticos Ltda. - no opoente do têrmo
mo prazo, a fim de permitir a expedição da competente carta patente: zir um catalisador de United Coke no 162.101.
and Ché-micals Company Limited.
Companhia Mercantil e Industrial
N9 154.451- Processo parã a pre- Engel Brecht - Opoente do termo
Privilégio de Invenção Deferido
paração de Quinacridona em forma n9 162.882.
de Pigmento de Aziende Colori Na- Siam Util S.A. Indústrias MecâniN9 146.198 -• Processo para produAffini Acna Spa.
cas e Metalúrgicas - Opoente do
zir uma composiçi,o de • aglutinador zionale
No 155.885 -- Processo e aparelho têrmo no 161.194.
a partir de partes de plantas de ta- para
Homogeneização
do
vidro
em
Cerâmica e Velas de Ignição N
baco e para produzir uma composide Glaverbel - (Deferido com GKL do Brasil S.A. - Opoente do
ção de tabaco reconstituído e respec- fusão
do ponto 17 e 18).
têrmo no 168.930.
tiva composição, assim produzida de exclusão
N9 156.234 - Uma composição caVolkswagen do Brasil S.A. - OpoPhilips Morris Incorporated - (De- talisadora de Silicato de Alumínio ente
do têrmo no 171.781.
ferido, face o parecer técnico em fls. Cristalino de Mobil 011 Corporation.
Thompson Cofap - Cia. Fabrican" 147).
NO 156.356 - Processo de fabrica- dora de Peças - No opoente do terção de novas 0-Hidroxi-Feni1-S-Tria- mo no 173.226.
Notificação
zina,s de J. R. Geigy S.A.
Resil S.A. Indústria e Comércio N9 168.355 - Comoosição aperfei- Opoente do termo no 173.702.
Ficam notificados os interessados çoada para revestimento de superfí
Indústria Paulista de Móveis de
tbaixo relacionados para efetuarem, cie para manufaturá-la e processo pa- Aço S.A. - Opoente do têrmo númedentro de sessenta (60) dias, o reco- ra revestir um substrato com a mes- ro 173.872.
ihimento, no Banco do Brasil S. A., ma de Vinyl Products Limited.
Universal Ou Products Company da retribuição final devida e da teCumpra as exigências técnicas:
Opoente do termo 174.16.
lativa à primeira anuidade. cujo com- No 119.814 - Meehanite Metal CorDeca S.A. Indústria e Comércio provante deverá ser apresentado ao poration.
Opoente do têrmo no 174.194.
DTPI, dentro do mesmo prazo, a fim N9 154.227 -- Indústrias Pantano
Sano S.A. Indústria e Comércio de permitir a expedição da compe- Ltda.
Opoente do termo ino 174.364.
164.177
Peter
S.
Fletcher.
No
tente carta patente:
Auto Comércio e Indústria Acil
N9 167.720 -1- Fuller Company.
S. A. - No opoente do termo núme173.899
Bruno
Vecchi,
Nicola
N9
Privilégio de Invençâo De/cridos
ro 174.436.
Tarquino e Deodato Adversi.
Walita S. A. Eletro Indústria 177.881
Yeb
Lokomotivbau
N9
O poente do termo no 174.636.
155.223
Aperfeiçoamentos
em
N9
S.A. Tubos Brasilit - Opoente do
arados de discos de Guillermo A. Elektrotechanische Werke Hans BeiSuarez S.A. Comercial e • Industrial. Elektrotechanische Werke Hans Beim- têrmo no 175.265.
Resil S.A. Inclua-ria e o Comércio
N9 118.201 - .Aperfeiçoamento em ler.
processo para a produção • de novos No 186.299 - Neemia,s Barbosa da - Opoente do termo n o 175.567.
Silva.
Amazonas Produtos para Calçados
corantes de Farbenfabrikei Ptayer
No 186.862 - Moore Businesse S.A. - Opoente do têrmo no 175.586
Aktiengesellschaft.
Inc.
Sano S.A. Indústria e Comércio N9 137.704 - Processo de prepara- Forms
No 188.927 - Juan Antonio San- Opoente do termo no 175.775.
ção de espumá de Poli-Ureta.no
ches Saenz.
Eternit do Brasil Cimento Amianto
JOhns-Manville Corporation.
N" 145.1102 - Processo- e dispositivo N9 188.933 - Angel Antonio Cava- S.A. -- Opoente do termo no 175.775.
S. A. - OpoMetalúrgica
para a produção de Sulfetos de Fós- lieri. 189.062 -- Moyses Domingues
NO
ente do termo no 176.124.
foro de Knapsael Griesheimm AktienAzevedo.
gesellschalt.
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
N9 150.197 - Canadian General
N9 145.626 - Processo para purifie Metalúrgica La Fonte S.A. - OpoCompany Ltd.
car 1\letanol Impurificado por: Meti-- El ectric,
- Shelle Internationale ente n9 176.130.
fenos Sup eriores e Compostos Aro- No 155.087
Volkswagen do Brasil S.A. - OpoMaatschappi j NV.
máticoS de Montecatini Societa Ge- Research
N9 156.432 -- The Goodyer Tire 81 ente do tenho n9 176.405.
nerale Per . L'Indústria Mineraria. e RuPber
Alfred Teves GMiH -- Opoente do
Company.
Chimica.
termo n9 176 477.
N9 146.355 -- Procesos para a fa- Privilégio de Invenção Indeferido
Eterna do Brasil Cimento Amianbrite' ;,/to de corantes de Antraquino• 136.802 Processo de prepara to S.A. - Orxrente do termo número
na es. Ciba. Sceiete . Anonynie.
176.621.
N° 145.426 - Um nroceso para a ção de uma nova resina Copolimera,
Walita, S. A. Eletro indústria, prepençâo de ccrantes Azóico Meta- útil para permita Cationica de Tokyo Opoente do têrmo n 9 177.001.
•
Kaisha liado com tonalièade negra de Azi's Uiki Kogyo Kabushiiki
.., •

Crown Cork do Brasil S.A. --ente do têrmo n9 177.056.
Metalúrgica Matarazzo S. A. Opoente do têrmo n9 177.056.
Daimler Benz Aktiengesellschaft Opoente do termo no 177.507.
Daimler Benz Aktiengesellschaft Opoente do têrmo no 177.987.
Celite S.A. Ind. e Com. - Opoente do têrmo no 178.101.
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
- Opoente do têrmo n 9 178.192.
David Iguelka - Opoente do term.
no 178.502.
Daimler Benz Aktiengesellscshsaft
- Opoente do termo no 178.503.
Companhia Vidraria Santa Marina
- Opoente do têrmo no 178.665.
De Millus Com. e Ind. Roupas S.A.
- Opoente do têrmo n 9 178.663.
Indústria Inaja Artefatos Copos
Embalagens de Papel Ltda. - CX.-Mente n9 178.778.
Ind. Inaja Artefatos Copos Embalagens de Papel Ltda. - Opoente do
têrmo no 178.779.
Crow Cork do Brasil S.A. - Opoente do Ormo no 178.875.
Orniex S.A. Organização Nacional
de Importação e Exportação - O poente no 178.888.
Resil S.A. Ind. e Com. - Opoente do termo no 178.904.
Daimler Benz Aktiengesellschaft Opoente do termo n 9 179.000.
Amazonas Produtos para Calçados
S. A. - Opoente do termo no 179.165.
Alvaro Coelho da Silva - Opoente
do termo no 179.201.
Auto Comércio e Indústria Mil S.A.
- Opoente do têrmo no 179.490.
-

Diversos

(Arquive-se)
No 194.161 - Pittsburgh Plate Glass
Company.
N9 195.167 - Societe Anonyme Andre Citroen.
NO 195.570 -• Societe Anonyme Andre Citroen.
NO 196.044.- Magrini Fabriche Riufite Magrini - Scarpa e Magnano
M S M SPA.
No 196.083 - Rohn and Haas Company.
No 196.175 e- Georges Fernand Dubois.
No 196.176 - Israel Mining Industries Instiute for Research and Developments e Israem „Petrochemical
Enterprises Ltda.
N O 196.177 - Reynalds Metais
Company.
N O 196.178 - Beecham Group Limited.
N9 196.262 - Societe Anonyme Andre Citroen.
NO 196.518 -- Costruzioni Ir,i 1ccaniche G Mazjzoni Spa.
N9 196.520 - The English Electric
Company Limited.
NO 196.591 •- Libbey Owens Ford
Gi t-.1ss Company.
156,946 -- Beecharn Group Limitea.
NO 197.5C,3 - Pirelli Societa Per
Aziont.
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EXFEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
,
DipETOR-BERA•

cheque ou vate postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Enzprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

2 ) Os origin ais Para PW'ecaÇão,
ALBERTC DE BRITTO PFDEIRA
devictí mente uater:licados, deverão
6) No caso de porte aéreo para
• r da tilografados. diretamente, em
localidade não servida por êsse
espaço dois, em ripa acetinado CHEFE IDO SERVIÇO CE PUBLICAÇÕES
CHEFE OA SEÇÃO
rmos.A;.R., meio de transporte, a Delegacia
ou apergaminhado medindo 22x33
Regional da Emprèsa Brasileira de
J.
B.
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES Correios e -Telégrafos em Brasília
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua comse obriga a completar o encaniipreensão, em especial quando connhamento ao destinatário por
DIARIO
OFICIAL
tiverem tabelas
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
SEÇÃO et'
Serão admitidas cópias em tinta
da publicidade do expediente do Oepartermalto
préia e indelével, a critério . do
7) H Delegacia Regional da
Nacional de Propriedade InduetHaldo Ministério
D 1N
Emprêsa Brasileira de Correios e
de endústMe e do Comércio
Telégrafos em Brasília reserva-se
3) As reclamações pertinentes
o direito de reajustar os seus prei nP rettf: nag ofçcines de Ceperten ente cie Imprense Nacional
a matéria retribuída, nos cases de
ços, no caso de elevação de tarifas
BuissiLia
comerciais aéreas, mediante avisoêrro eu omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes
das por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseASgIN
ATURAS
qii.mte à publicação
8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
EtEPARTICUS E -P ARTICULARES
1
FUNCIONARIOS
4) As assinaturas serão tomainiciarão sempre, no primeiro dia
útil
do mês subseqüente. O peazdo
das no DIN O transporte por Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
via aérea ser ó contratado separasemestral ou anual O prazo das
damente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 60,00 Ano
Cr$ 45,00
•
assinaturas para o Exterior é só-presa Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
mente anual e não haverá translégrafos em Brasília Esta poderá
porte por via aéreo
se encarregar também de encami- Ano I... O, • IP .11,1IALIAJLIO_•49_•_11.. Cr$
65,00! Ano
Cris 50,00
nhar o pedido de assinatura ao
D 1 N Neste caso, o assinante di9) A renovação devera ser soPORTE AÉREO
rigirá ao D.I N o pedido de assilicitada com. antecedência de 30
natura e o pagamento do valor
dias do vencimento da assinatura
correspondente, na forma do item Mensal .. Cri 17,00 I Semestrai Cr$ 102.00 ! Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
seguinte.
suspensos independentemente de
NOMEAR° AVULSO
aviso-prévio
- O preço do número avulso figura na ultima pagina de cada
5) A remessa aè valõres para
101 Para receberem os .supleexemplar
assinatura, que será acompanhada
mentos às edicões dos órgãos ofide esclarecimentos quanto à sua
- O preço do exemptar atrasado sera acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão soliciaplicação, será feita semente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
OE

N9 197.584 - Pirelli Societa Per
Azarai.
N9 197.693 - Sankyo Company Limited.
N9 197.805 - Automated Packaging
Corporation.
N9 197.960 - Westfalifche Metall
Irri,r,trie KG Hueck t3i Co.
N9 198.042 - Cigarete Components
Limited.
N9 198.186 - x3eecliam Group Li-

N9 189.162
Caterpillar Tractor
Co.
N9 189.204 - Sankyo Company Limited.
N9 189.253 - Societe Anonyme Andre Citroen.
N° 189.264 - Societe Anonyme An-,
dre Citroen.
N9 189.462 - Beecham Group Limited.
N9 189.623 - Morgan Constrution
Company.
N9 190.156 - Societe Anonyme Andre Citroen.
N9 190.256 - Pirelli Societa Per
Azioni.
N9 190.267 - 190.258 - - Pirelli Societ,e Per Azioni.
N9 191.042 - Luigi Bagnulo.
N9 191.079 - Carter Wallace Inc.
N9 191.970 - American Cyanamid
Company.
N9 192.107 -- Pirelli Societa Per

N9 198.322 - Boots Pure Drug
Coiro.3any Liinited.
N 9 198.346 - Controls Company ef
Arnérici-.
1n19 198.347 - G D Societa In Accomandita Semplice Di Enzo Seragnoli e Ariosto Serangoli.
N9 198.349 - 198.350 - G D Societa in Accomandita Semplice Di
Enzo Seragnoli
Ariosto Seragnoli.
N9 198.721 - The English Electric
Comnany Limited.
N9 192.108 - Pirelli Societa Per
N9 193.863 - Snam Progeti Spa.
Azioni.
N9 192.689 - Cabot Corporation.
N9 198.952 - Franceso Steffenini.
N9 187.451 - Societe des Forges et
Arquive-se
.Ateliers du Cresot.
N9 127.579 - Kurt R. Baumann.
N9 187.515 - The LuLriz-ol Corpo149 143.148 - Monsanto Company.
ration.
N9 147.119 - Commissariat a
N9 ,187.857 - Robertshaw Controls L'Energie
Atomique.
Company.
N9 165.930 - Monsanto Company.
NÇ, 187.998 -- Caterpill. ar Tractor
N9 166.087 - Rolf Buns.
Co.
149 190.853 - W R Grace & Co.
N9 188.022 - S. A. des EtablisseN9 110.418 - Imperial Chemical
raents Roure Betrand Fils & Jus- Industries
Limited. tin Dupont.
N9 188.240 - The Nationa1 Cash
Alquivarxemilo de Processos
Register Company.
N.9 135.198 - Shell' Internationale
N9 188.294 - Caterpillar Tractor Research Maatschappij NV - ArquiCo.
vado
por não ter cumprido a ex , génN 9 188.297 - The National Cash cia técnica.
Register Company.
N.9 110.418 - Imperial Chemical
N9 188.354 - CTS C?rnoration.
Irdustries
- Arquivasio por
não tet
Isi9 188.774 - Dante -13mi.
o ponto número 11.
N9 189.051 - Textron Inc.
N. 151.11.5
Eduardo Lui z PacheN9 189.052 - Textron Inc.
co - Arquivado nor não ter cumpriN° 189.136 - "oc iet e Anonyme .An do
exigência técnica.
fire Chtrone.
14.9 153.385 - Seigi IC-=»-in-; • f
,
Ni 189.138 -- Societe Anonyme An-Wio
- Arquive p
dre Catroen.
ter cumprido a ex .4.,ênci . técnica.

N.9 154.904 - Indústria e Comércio d eCalçados Kassi Ltda. - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N.9 156.419 - Técnico Mecânica
nristan S. A. - Arquivado por não
ter cumprido a exigência técnica.
N.9 156.757 - Bernardo Schachter
- Arquivado por não ter cumprido
a exigência técnica.
N. 158.577 - Ind. de Brinquedos
São Paulo Ltda. - Arquivado por
não ter cumprido a exigência técnica.
N. 159.398
Rebolos Brasil S.A.
- Arquivado por não ter cumprido
a exigência técnica.
N.9 159.508 - Armeplast Ind.' de
Artefatos de Plásticos Ltda. - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N 9 160.038 - Candido Gabriel Salazer - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N. 160 106 -- Armeplast Ind. de
Artefatos de Plásticos Ltda. - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
Relação de Petições com o despachn de "Arquive-se" - ns. 1.844 2.621 - 3.359
6.535 - 9.578 9.984 - 10.288 - 10.376.
Relação de Petições com o despacho de "Indeferimento": ris. 1.535
- 2.585 - 6.281 - 9.785 - 18.106
- 18.108.
SECRETARIA DE MARCAS
Na relação de processos arquivs dos de acôrdo com a Portaria n.9 4C,
de 4 de novembro de 1970, publicada
no 1Yário Oficial de 7 de abril de
-973, f.4 •:iain retificados os seguintes
t•'~or:
•
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Onde se lê
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível

4••

•••

e..

IP

4•5

725.794
725.893
726.011
726.664
726.748
'726.767
'726.772
'726.884
727.000
727.097
'727.139
727.147
'727.162
727.231
'727.247
727.254
727.326
'72'7.475
727 543
727.551
727.585
'727.598
12'7.606
727.835
727.636
'127.643
727.646
727.917
728.505
728.600
728.941
Leia-se
729.438
730.293
730.295
730.296
730.302
730.304
730.305
730.323
730.334
730.335
730.358
730.483
730.688
730 801
730.802
161.35$
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Anote-se as transferências e 3
.de 'ihvencrio
731.384 REPUBLICAÇAO. "D. 0:' DE 14 E
alterações de nome:
15-6-1971
indeferido)
731.390
731.391
Wilfred
Erwin Wooldridge (no pe.
Expediente de 16 de junho
731.392
e ar
N9 119.570 - Proc sso p a a ela- dido de transferência da Pat. 58.038
de
1971
732.123
boracão , de dispersões de poilolefinas para seu nome) . Anote-se a tirana.
732.146
obtidas sob baixa pressão - Che- ferência
Notificação
732.432.
mische Werke Huls Aktiengeseals- A-T-0 Inc. (no pedido de alteraa
'133.082
Ficam notiifcados os interessados chaft. -- Indeferido, deacôrdo com cão de nome do T. 188.023' para seu
733.097
abaixo relacionados para efe- o laudo técnico em fls. 33, dadas as nome), - Anote-se a alteracãe da
734.432
tuarem, dentro de sessenta (60) arderioridarles apresaitadas. nome.
-734.434
Nç 149.366 - Cadeira reclinada
dias, o recolhimento, no Banco
734.438
Exigências
do Brasil S. A., da retribuição ressaltanternente suportável - Hy734 439
tens
final devida e da relativa à pri- land Case Flint. - Indeferido,
'734.440
N 9 185.245 - J. R. Gaigy S. A, -1
meira anuidade, cujo compro- do em vista o art. 8`, alínea "e" 6;1Fica
735,281
sem efeito a publicação de 14
1 n"5-69.
- 9.
735.283
vante deverá ser apresentado
de junho de 1971, por, se trata- de.
735.289
ao I.N.P.I., dentro do mesmo N 9 159.980 - Um ve'ocipecle com exigência.
prazo, a fim de permitir a ex- três rodas concéntalcas - Industrial
735.321
Fichtel & Sachs A. G. (titulai da
735 323
pedição da competente carta Triân eado Ltda. - Indeferido, tendo pat. 82.277, no pedido de averbação
- - em vista o art. 89 alínea "e" do
735.324
patente:
de contrato de exploração) . - Cum.
Decreto-lei n9 1.005-69 .735.507
pra as exigências: - 1) Atenda t-ss
"4'ndn
1,19 179 A RR
'735.508
Privilégios de invenção
Pão com elementos moduladores - alíneas "a" e "b", item 1, da Por735.509
deferidos
Niels Erik Pledeager. - Indeferido. taria n9 30, com relação ao contrato
735.510
i3a alltendo
em
o art. 2 9 'Mima ei junto à p. 66.633 (fls. 51-55); 2),
para a vista
pre-1
N9 171.998 - Processo
Atenda à alínea "a", vo 1. •la
735.512 paração de fosfato de mima) puro " D eneeto-lei n9 L005-69.
735.544
Farolete para ilumi- mesma Portaria, com relação ae ins735.586 _ Robert A. Macdonald. - Deferi' 1 N 9 1 96..547
interna 'de veículos - Westa- trumento de ratificação de fls. 22-30
'
735,596 . do, de acôrdo com o laudo técnico nacão
lische Metal IndustrieKg Hueck & do presente; 31) Apresente aditivo ao .
735.606 com a exclusão do ponto 12.
contrato anexo à P. 66.633, inrluin- 110.798 a- Um processo pari ro. - Indeferido. tendo em vista o do o n9 e o título da presente pc735.090
preparar um aperfeiçoado catalisador art. 89 e'' "e" do Decreto-lei nú.- tente e 4) Declare o n 9 de inscrição
Não Sanam
útil na polimerizaçâo de alfa-olefinas "' avo 1 - 005 - 88 - •
da licenciada no C. G. C.
_
Imperial Chernical Industries Ltd. N 9 388.179 - Aperfeicoamentos in-N9 171.336 - E. I. Du Pont De
731.290
730.544
728.028
de
dentes
em
esceiva
troduzidos
N9 j.03.315 Processo para a fa- "novo
732.317 - 732.318 -- 732.225
T,-4 .fPr (5 n pnr Nemours and Company. - Dar ciênbricação de aperfeiçoados polimeri732.326 - 732.331 -atender ao disposto no art. 59 cia do parecer técnico, para que seja
zatos ou polimeros de estireno, difi- nãoneer...to-lei
atendida a exigência do mesmo.
732.434 - 732.435 -- 732.437
n 9 1.005-69.
cilmente inflamáveis e composições
732.439 - 732.443 -- 732.441
N9 201.131 -- The Bendix Corpo.
aperfeiçoadas baseadas nesses poliN9 188.599 - Máquina e processo ra,tion. - Apresente tradução do cer732.928 - 733.453 -- '734.073
inerizatos -a- Badische Anilin 8z Soda rara laminarão de plásticos reforça- tificado de depósito.
734.147 - 731.174.
Fabrik Aktiengesellschaft.
dos - Mário Pettini. - Indeferido
N9 188.448 - HSU Sheng Cheng.
Exclusão
N9 158.557 - Aparelho para for- POr não atender ao art. 5 9 do De- - Deve o requerente alterar o oedirlo
condensadas e caco baba ra1 e extrair a amêndoa - de M. U. para M. I., e retirar das
ân
• Fica excluído dessa relação, a Ver- mar coroas meiter-3
mo 732.920, por ter silo publicado removê-las do condensador - Do- Otelo - Indeferido, ten- reivindicaeées o ponto característico
minion Magnesium Ltd.
do em vista o art. 99 alínea "e" do n9 2.
indevidamente.
87.272 - Processo aperfeiçoado
n9 1.005-69.
N9 188.481 - Artefatos de Couro
Na relaeaa de processos arquivados deNçtratamento basteriostático de cer- neeretralei
N9 3a8,825 anerfeicoamentos em Pel rex, Lida -- Deve o
As acôrdo com a Portaria n 9 40, de 4 das de fios de nylon - Weco Pro- mesa
de bilhar m iniatura - Benedi- modificar para P. I. a natureza do
)le novembro de 1970, --mblicado no
Company.
to A IfrPdo da Silva. - Indeferido, pedido e excluir das reivindicações o
Diário Oficial de 16 de aoril de 1971, ducts159.762
- Processo de trata- tendo em vista o art. 99 alínea "e" ponto característico n9 2.
N9
ficam ret'ficatios os seguintes tê 11103 mento
Taeaaato-lei n9 1.005 - 69.
de minério - aegents of The
N9 188.497 --Leaf-se
l/nde se lê
N9 326.163 - Composioão aquosa Deve o reeuerente modificar para •
` 740.866 University of Minnesato. 140.8e5
de película - Pfizer Inc. PI o atual pedido e excluir das rei741.438
741.483
N9 156.193 - Aperfeiçoamento em formadora
Tr,AefAriAn
vindicações o ponto ea.racterlstiens
741 517 apagada para quadro negro - MaElegível
em fls. na . 50 e 51. desoe que incide n9 3.
741.759 sa° Degama.
Elegível
n oart. 89 do CPI.
N9 188.623 -- Marfinite Pia-dal:os
741.760
ilegível
Sintéticos Ltda. - O requerente
N V 103 395 - Dispositivo alimenta143.023
Elegível
1..tara
(
Desenhos ou modêlo de utilidade deve alterar a natureza do pedido
743.058 ) dor
Ilegível
MI e excluir das releindicseões
•
743.123 : motores a explosão, substituindo o
indeferidos
Ilegível
o nonto característico n 5 3
743.274 carburador e bomba de gasolina Ilegível
N9 188.827 - Mavses Datnleaues
Ilegível
743.282 Cia .Siderúrgica Nacional..
N9 179.609 - Uma garrafa padrão
743.289 1 W 157.115 - Processo para formar - Moto Importadora Ltda. - In- Azevedo - Deve requerente -alteIlegível
743.300 nnhas de t-erarrção em rr- Feriais em deferido, por contrariar o art. 59 rar a natureza do pedido de MU
Ilegível
para MI e excluir das seivindicasões
743.303 fôlha - American Can Company.
Ilegível
do Decreto-lei n9 1.005 - 69.
nono características t19 2.
743.306
Ilegível
N9 167.129 - Cabine transportável N9 176.928 - Original modêlo de o N9 188.937 - Guilherme Rc;zzine
743.307 universal, para montagem em camio- cinzeiro com pedestal - Liceu de Neto - Deve o re q uerente modificar
Ilegível
713.315 netas do tipo Pick-Up - Adrianus Artes e Ofícios de São Paulo. - para MI a natureza do pedido e exIlegível
%..
743.316 Willen Vocellar.
Ilegível
Indeefrido, por contrariar o art. 5° cluir das reivindietteõas o ponte ca743.326
Ilegível
do Decreto-lei n9 1005-69.
ro eterIstico n9 2.
172.867
Processo
para
estenN9
743.335
Ilegível
N9 171.151 - Nôvo modêlo de queN9 188.945 - teonidas. A. Mar743.336 der tubulações submarinas - Gun- bra-luz - Plastiscope Ind. de Plás- tina
Ilegível
Carlini - Deve o requerente
743.347 ther and Shirley Company.
Ilegível
ticos Modernos Ltda. - Indeferido, modificar para MI a . natureza do PeN9 173.577 - Uni tambor de se- nor
744,654
ilegível
confeaete a o art. 59 do Decr-1ia- dida e excluir das .);eivindicações ar
745.056 grêdo provido de anéis, rara substi- lei nç 1.005-69.
Ilegível
n9 2.
745.178 tuir a chave - Zorba Mecânica LiIlegível
N9 188.970 - Alfredo Benetti mitada.
N9 198.287 - Nôvo modêlo de aces- Preliminarmente
deve ser tornado
Não saíram
N9 125.117 - Nôvo processo para sório para aspirador de pó - Ak- sem efeito a publicação dos pontos
736.216 -~ 738.012 -- 738.413 -- a preparação de poliformaldeidos - tiebol a n'ef Plecf rolux. - Indeferido subseatientemente, deve o requerente
738.418
740.089 -- 741.538 -- Houilleres Du Bassin Du Nord Et por colidir com o art. 59 do Decre- mudar a natureza do pedido, de
141.639_
741.900 -- 742.492 -- Du Pas-De-Calais.
to-lei n9 1.005-69.
MU para PI.
742.885
743.890 -- 743.891 -N9 161.799 - West Point. ManuN9
N9
125.350
Processo
de
conferir
201.620
Novo
modélo
de
io743.892
743.894 -- 743 896 -facturing Company --- Cabe notifi.
retenção
a
úmido
a
fibras
celulósicas
vareiro
churrasqueira
Solange
743.899
745.215,
car o reouerente o laudo técnico em
e fibras celulósicas assim obtidas -- D Alincourt Fonseca Alves de Souza.
Petições arquivadas por não aten- Deering Milliken Research Corpora- ia-ware /mo, por nao a t ender ao dis• fdls n9 70.
derem ao disposto na Portaria ton.
posto no art. 59 do Decreto-lei núDiversos
n9 .16-70:
mero 1.005-69.
Farpo Societé Pour te DeveloPnee
1970
Desenho ou moda° industrial
nveit et la Vente de Soecialites Chi.
Modélo de . utilidade industria
deferidos
2.751 - 3.050 - 69.352 - 70.276
migues - No pedido de mudança
indeferidos
70.277 - 100.979.
de nome da patente 206.964 para
N9 145.137 - Niko frasco para
do nome da
1971
N9 188.343 - Nôvn modelo extin- seu nome. Retificação
perfume, sais perfumados e outros
depositante Pechine y Progil Societé
for
de
formigas
Guilherme
Vanin.
fins
Perfumaria
Phebo
S.
A.
12.559 -- 29.420 -- 41.575 -- 41.576
le Develoo pement et la Vente
ando em vista o ar- Pnur
44.074 _- 44.076 _- 47.095 -- 47.176 N9 179.855 - Original configuração
de Soecialites Chliniques e alteração
figo
8'
"
e'
do
Decreto-lei
mi.
48.935 _- 50.102 _- 51.227 -- 52.337 de proporcionada a filtros de ar pan
de nome desta para a requerente de
1.005-60.
;i4:R95 _- ti4.828 _- 54.707 -- 55 330
fie. 37.
linhas
de
ar
comprimido
Masont
117.115
Aperfeicoamenta.
em
_- 55.;s3R _- 55 651 - - 55.890 Com. e Ind. de Equipamentos
N9 189.801 - Giuseppe Brolto
3R 9/n
, :iivulas para descarga de caixa - Nada a recbnsicierar .. mantido o
f; 6 .R13 _- 56.884 -- 57.368
dro-Pneuma ticos Ltda.
rnsY17 • 1 -m apt: trelhos sanitários'
_- 57.689 -- 57.759
194.8510 M. Portela
_- 57.853 -- 57.854 N9 188.337 --- NOvo modelo de es, Pondição Simar Lida - - Indeferido,
59 'do De- e Amoldo Goliinan -- Nada a re•
ara ri e t a.t.lur:;s pot,t iças 57.060 __ 57.961 i;
contMerar mantido o arquivamento.
1 ereto lei n9 1.005-60. •
58,057.¡Liael Civero.
57.972 - 58.046
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível
Ilegível •
Ilegível
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, erove a qualidade do signatário do Prove a qualidade do signatário do alteração da razão social junto ao
doeumento de cessão de fls. 22, pe- deeumento de cessão de fls. 10, pe- Registro n9 648.965) — Promova a.
rante a cedente e que o mesmo tem rante a cedente, e que o mesmo tem
das fotocópias de Reiná
aoderes para alienar a marca. Preste poderes para alienar a marca, prove autenticação
30-3e.
esclarecimentos, em face da diver- o ramo de atividade e declare o núImportadora de Materiais para Escrigência no nome da cessionária, entre mero de inscrição no C.G.C.
a petição de fls. 21, e' a procuração Mareei() Pereira, da Silva (No . pe- tório As:te S/A (Titular do T.
de fls. 23, Produtos Wileme 'Indús- eido de transferência de direitos de ro 644.093). — Em face do Parecer
P iria e Comércio Ltda, e o documento marca, do termo n9 366.931) — Prova da Procuradoria, aprovado pelo Senhor
de cessão, Produtos Wileme Comér- o registro da firma individual, com- Presidente do I.N.P.I., em 6-4-7,1
cio e inoastria Limitada, prove o prove o ramo de atividade e declare ficam sem eleito as exigências feitas a
ramo de atividade e declare c nú- o número de inscrição no C.G.C.
requerente de fls. 2, publicadas no D.
mero de inscrição no C.G.0
Laboratório Estrela Limitada (No O. de 14-12-70.
Cia.
Dico
de
Hotéis
e
Turismo
(No
Expediente de 16 de junho de 1971
pedido de transferência de marca do
Norbrasite Com. e Importação S/A
pedido de prorrogação do Registro registro ri9 260.237) — Prove a quan,
355.686)
—
Declare
o
número
de
lidade dos signatários dos documento — (No pedido de transferência por
Republicaeão DO. de 14 e• 15-6-71
imuição no C.G.C. -- - de cessão de fls. 15, perante a ce- corporação e alteração de nome junto
•
'Armazéns Gerais União Paulista- dente, a que os mesmos têm poderes ao T. n9 644.093). — Promova a auExigências
Anchieta S. A. (No pedido de alte- para alienar a marca, regularize o tenticação da fotocópia de fls. 17.
ração de nome do Registro 371.131) documento de fia 15 que não está
Químicos Fontoura Ltda.
Fabrique Juvenia Didisheim et Cie. —
Declare o número ee inscrição no atado, prove a transferência do li- —Produtos
-- No pedido de transferencia
(No pedido de transferência' junto
C. G. C.
cenciamento
da
produto
no
SNFM1e,
registro 25().538 para seu nome —
ao T. n 624.157). —• Apresente a
Marcos Kailli e S. Kalili & Cia.
Apresente nova procuração de aciar- (imo pedido de anotação da cessão prove o ramo ee atividade, declare o procuração, apresente neivo documento
número
de
inscrição
1'0
CGC
e
apredo com o art. 162 de CPI.
da metade dos direitos do termo núde cessão tendo em vista que o doPoloniato & Medula htda. — No mero 302.125) — Declarem es nú- sente procuração.
Iceberg Ind. e Com. Lida. (No cumento junto ao T. n 9 624.156, às
pedido de transfermnern do registro meros de Inscrição no C.G.C., aprede transferência do Registro fls. 19/20, contem uma restrição que
n9 292.599 para seu nome — Com- sente procuração e provem o registro pedido
pra-, e o ramo de atividade e decla- da firma individival de Marcos Kalili, n9 277.152) — Apresente o original está em desacórdo com o art. 115 do
do
documento
de fls. 17, prove que
re o número de inscacãe no CG(.
bem como o seu ramo de atividade. o signatário do referido documento é Decreto-lei n9 1.005/69, comprove o
seu ramo de atividade e declare o n 9 de
Pennwait Corporation — No pediBacioni ATB Ind. Metalmeminica sócio da cedente e que o mesmo tem inscrição no C.G.C.
do de transferência e alteração de
poderes
para
alienar
a
marca,
comS.
A.
(No pedido de alteração de
nome do registro 259.824 — Prove
Liggett Myers do 'Brasil Cigarros
o ramo de atividade e declare
a transferência do licenciamento do nome da firma da marca do Registro prove
Ltda.
-- (No pedido de licença de
o
número
de
inscrição
no
CGC.
n9
198.248)
—
Declare
o
número
de
produto no SNFMF.
uso junto ao R. 184.846). — AprePennwalt Corporntion — No pedi- inscrição no C.G.C.
West Riding Investiments Ltda. — sente procuração com os poderes exigiGrandes Moinhos do Brasil S. A. Notifique-se a Cia. Industrial de Alido de transferência e alteração de
nome do registro 283.33I — Prove Indústrias Gerais (No pedido trans- mentação para se pronunciar sôbre dos pelo art. 162 do Decreto-lei n9
a transferência do liceeciamento do ferência do Registro n9 214.171) — o pedido de cancelamento de aver- 1.005/69, atenda as alíneas a e b do
• Prove a qualidade do signatário do bação do contrato de exploração no item 1, da Portaria 30-70, de 17.9-70,
produto no SNFNIF
Conisol — Rio Artefatos de Con- documento de cessão de fls. 30, pe- Registro n° 279.618, marca Kestro.
com relação ao anexo contrato de fls.
creto e Pedreira Ltda. — No pedi- rante a cedente e que o mesmo tem Ritter Pfaudler Corporation (No 12/26, declare o n9 de inscrição da li»
do ee transferência do registro nú- poderes para alientr a marca e com- pedido de transferênciia do Registro cenciada no C.G.C. e comprove o ra0 o seu ramo de atividade.
mero 288.665 — Prove o ramo de
n9 197.421) — Apresente nova proatividade e declare c número de Sul Química Ltda. Produtos Qui- cgração de acôrdo com o artigo 162 mo de- atividade da mesma.
Fábrica de Cigarros Flórida S/A —
micos
Indústria
e
Comércio
(No
peinscrição no CGC.
do CPI e pague duas retribuições reSanval Comércio e Indústria Ltda. dido de transferência do Registro ferentes às anotações de transferên- (No pedido de licença de uso junto ao
No pedido de transferência do re- nç' 2e16.073) — Prove a qualidade do cias da titular para Pfaudler Permutit R. 184.846). — Declare o n 9 de insgistro 362.426 — Prove a qualidade signatário do documento de _essão Inc. e de transferência desta última crição da licenciada no C.G.C. e comdo signatário do documento de ces- de fls. 12, perante a cedente, e que para Ritter Pfaudler Corporation.
prove o ramo de atividade da mesma.
são de fls. 14, perante a cedente o mesmo tem poderes para alienar
BDH Pharmaceuticals Ltda.. (No
Liggett 6 Myers do Brasil Cigarros
e que o mesmo tem poderes para a marca, prove o ramo de atividade pedido de mudança de nome e transalienar a marca, prove o seu ramo e declare o número de inscrição no ferência junto ao Registro 238.801) Ltda. — ( No pedido de licença de
C.
O.
C.
de atividade, declare o número de
— Apresente nova procuração :em
Grájé ca Editera A Nação S. A. referência ao Decreto-Lei n 9 1.005-69) uso junto ao R. 262.439). — Apreinscricão no CGC apresente a prosente instrumento de procuração com os
(No
pedido
de
transferência
e
prorcuração e prove a transferência da
Copal Ind. e Com, de Materiais poderes exigidos pelo art. 162 do Derogação
do
Registro
n
9
256.951)
—
licenciamento do produto no SNIPMF.
de Construção Ltda. (No pedido de creto-lei n9 1.005/69, bem como declaCooperativa Vinícola Aurora Ltda.
re o n° de inscrição da concessionária
— No pedido de transfe rência do reno C. G . C.
fstro 352.741 — Prove que a Ata da
Assembléia Geral de 25 de julho de
Liggett ó Myers do Brasil Cigarros
1969 (fls. 15-16) foi arquivada na
Ltda. — (No pedido de licença de
Junta Comercial. comprove o seu
uso junto ao R. 220.796) . — Apreramo de atividade e declare o
sente instrumento de procuração com os
mero de
de inscrição no CGC.
poderes exigidos pelo art. 162 do DeFulvio Paulo Galasso (No nedido
creto-lei n9 1.005/69, bem como decla
de transferência de prooriedade- do
DE
re o n9 de inscrição da concessionária
Registro n9 404.716) — Prove a qualidade do signatário do documente de
no C. G.C.
cessão de fls. 10, perante a cedente
Liggett Myers do Brasil Cigarros
e que o mesmo tem poderes para
Ltda. — (No pedido de licença de
alienar a marca, promova a assinauso junto ao R. 298.135). — Apretura de mais um sócio da cedente,
sente instrumento de procuração com os
no documento de lis. lê, tendo em
poderes exigidos pelo art. 162 do Devista que o representante da cedente
DO
creta-lei n9 1.005/69, bem como declaé o próprio cessionário, comprove o
ramo de atividade e declare o núre o n9 de inscrição da concessionária
mero de inscrição no CGC.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
no C. G.C.
S. A. Comercio e Indústria Orai
Liggett 6 Myers do Brasil Cigarros
— (No pedido de transferência do
Registro n9 212.328) — Prove a quaLtda. — '(No pedido de licença de
lidade do signatário do documente
uso junto ao R. 344. 359) . — ApreYui. 56 ("Págs. 295-604) maio de 1,971
de cessão de fls. 12, perante a cesente instrumento de procuração com os
dente e que o mesmo tern poderes
poderes exigidos peio art. 162 do De4
para alienar, apresente procuração(
PREÇO: Cr$ }0,00
ereto-lei n9 1.005/69, bem como declae
comprove o ramo de atividade e dere o n9 de inscrição da concessionária
clare o número de inscrição no CGC.
no C. G . C
Hadensa (Ireland) Ltd. — (No peA VENDA
Liggett Myers do Brasil Cigarroa
dido de transferência do Registro
119 238.585) — Prove a transferência.
Ltda. — (No pedido de licença de
do licenciamento do produto no
uso junto ao R. 270.822). — Apreitga Guanabara
S Ne P.M.P.
sente procuração com os poderes exig1-1
geeão de Vendas: M. Rodrigeen Alves, 1
Kno/1 A. G. Chemische F1ebrike,a
dos pelo art. 162 do Decreto-lei •0
(No pedido de alteração de nome co1.005/69, declare o no de inscrição da
mercia/ junto ao Registra 248.061)
Agência
14 Ministério da Fazenda
licenciada no C . G .0 .
— Prove a aute nt5eMe4e Aa fotneepia
de re . 8-n.
Liggett 6 Myers do Brasil Cigarros
Leda. — (Na pedido de licença ele
T_,aboxat ario Bemolarma S. A. —
Atende-se a pedidos pelo Ser yiço de Reerabôlso Podia
uso junto ao R. 347.950) . — Apre4
"(No nedido de transferênMa do Registro n9 272.794) — Prove a trana.
sente instrumento de procuração cora us
ferêneia do licenciamento do m'odutt,
poderes exigidos pelo art. 162 do De,
Em Braiilia
no S.N.P.M.le e declare o número
creto-lei n9 1.005/69, bem coluo decla,
de insericão no C.G. C .
Na sede do D . I . N .
te o no de
c---Produtos Wileme Indústria e Coao C. G .0 .
. !herdo Llinitada (No pedido de trenaLiggett
1lyer3 do
,/,.rros
- fesiencia do Registro n9 344.579) —
• Ltda. — (No pedido de licença de
/V 156.010 — Instiun Prançais du
Petioe , de. Carburam' et Lubrifianlit — Arquive-s.' cie acordo ciai
o monanciamento
195.01. — H. H. -Scott Inc.
— iatttlda o arquivamento por não
Ui :ida cumprido- tmTit:orariamet-Ite a
pç .rta 37.
195.519 — Hla'c- oco
— Mantido o arquivamento por
não ter sido cumpri.ch temporàrianisntc a 'portaria 37.
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preender dispositivos (104, 103) para da América, em 6 de age:isto de 196e. um conteúdo isotátleo de 75 a 95%,
aquecer externamente o fundo do sob ns 214.837. a dita mistura tendo um ponto de
sapaeo localizado na peca de molde N 9 153.617 — PI — Processo para névoa não muito mais alto que •
do tôpo em desalinharnente com a
sulfatnão de álcoois ou álcoois constituinte cera de parafina da niiss•
capacidade do molde' . — Fica reti- oxialquilados — de Unilever N. V. — tura.." — Fica retificaria a
d publica os em 14-6-71. — Fica, dade: "A requerente reivindie a
ficada a prioridade. "A equerente Pontos
reivindica, not ter nos do art. 21 do retificado o 19 ponto: "1 — Um pro- prioridade de idêntico pedido ea oCPI, a prioridade cia p(lid 1 de-pa- cesso para a sulfatação de álcceis eu sitado na Repartição de Pee entes
tente depositado nus U.S.A. sob o álcoois oxialquilados, tendo 8 ou mais, norte-americana em 5-3-63, Sob ....
de preferência 12 ou mais, átomes
n.9 452.213 em 30-4-19)3
n9 263.087.
N9 119.876 — PI — Nôvo engate carbono em sua cadeia a1quilica, com N9 157.480 — PI "Recipientes para
combinado — de Redutores Trans- trióxido de enxofre, caracterizad) medicamentos — de Ciba Societé
motécnica S.A. — Pontos publica- porque o processo é realizado em Anonyme — Pontos publicedos em 14
duas fases, em que, na primeira fase. de junho de 1971 — Fica retific:i.a
dos em 14-6-71.
N9 124.135 — PI — Processo e apa- com um tempo de permanência rela- a prioridade: "Finalmente, a de ,- u 1relho de tratamento ou processamen- tivamee te longo, durante o qure
tanta reivindica, de ecelrdo com a
to de fio termoplástico bem como fia massa -de reação está sendo resfria- Convenção Internacional e de (
avolumado intermitentemente de da, os álcoois são sulfatados em tal fora:idade com o art. 21 do CPi , a
Deering Milliken Research Corp. — extensão que tem lugar uma decom prioridade do correspondente pee,
Pontos publicaàos em 14-6-71. — Fica posição de menos de 5%, de prefe • depositado na Repartição de Pacoretificada a prioridade: "Finalmente, rência menos de 1%, da dita mistura tes da Suiça, em 12-11-63 sob 'remea depositante reivindica, de acôrdo de reação ácida, e na segunde fase to 13.873-63 — Fica retificado e ti.
com a Convenção Internacional e de enquanto, se desejado, a massa es na] dc 19 ponto: "embalagem
rconformidade com o art. 21 do CPI reação está sendo resfriada, a sulfa- cular, e de que as referidas aba ua prioridade do correspondente pe- tação é completada tão ràpidame,nte ras são arranjadas em circulo:, eu
dido depositado na Repartição de quanto possível, seguindo-se imedia espirais e ficam em registro com os
Diversos
Patentes dos Estados Unidos da Amé- ta neutralização da mistura de rea • compartimentos, de maneira que a
ção". — Fica retificada a prioridaMajer Meyer S/A Inds. Farmacêuti- rica do Norte, em 12-11-59, sob ,3 de: "A requerente reivindica de acôr- aplicação de uma pressão adequeda
852.508.
a um compartimento, o seu can'eedo
cas — (No pedido de alteração da ra- n9N9
130.193 — PI — Aperfeieoamen- do com a Convenção Internacional e pode ser removido através de dia
zão social) — Arquive-se o pedido de to em processo para preparar um o Art. ai do Decreto-lei n9 7.903, de abertura."
anotação de -alteração de nome formu- produto de condensação de poli (ai- 27 de a.gôsto de '1945, a prioridade da
Na 157.641 — MI "Neno tI de
lado com a petição n9 92.981/69, por coileno) poli-amina-epi-halohidrina e correspondente pedido depositado na cortadeira para plantas e frutas —
falta de cuprimento, no prazo legal, da aperfeiçoamento em processo para Repartição de Patentes da Inglaterra, de Orlando de Andrade — P0. os
exigência publicada no D.O. de 21 de preparar um aducto de óxido de ai em 12 de outubro de 1962 sob n9 publicados em 1-6-71 — Depositado
coilend de (C2-C3) de um produto de 38.816.
agõsto de 1970.
em 17-3-64.
N9 154.791 -- PI "Cápsula rosqueaWestinghouse Air Brake Company — condensação de uma poli (alcoileno)
N9 151.560 — PI "Aperfeiçoamentos
para fechamento de frascos — de em
máquina para fechar copos cô(No pedido de transferência junto ao poli-amina-eplehalohidrina — de da
Alcaloquímica
Imp.
Exp.
Ltda.
—
Company. — Pontos
nicos de papel — de Nicolau MariR. 284.011). — Arquive-se o pedido Rohm & Haas14-6-71.
Pontos
publicados
em
14-6-71
—
Deem
nho Debiaze — Pontos publicados
de anotação de transferência, formulado publicados
N9 135.579 — PI — Aperfeiçoamen- positado em 22-11-63.
em 14-6-71 — Depositado em 8 de
com a petição ,87.479/69, às fls. 36, tos em assentos para automóveis —
N9 154.873 — MI "Metro modelo de agôsto de 1963 — Fica retificado o
por falta de cumprimento da exigência de Cia. Teperman de Estofamentos. dispositivo para degelo — de Mesa 19 ponto: "1) Aperfeiçoamentos em
Ind. Brasileira de Embalagens S.A. máquina para fechar copos cônicos
publicada no D.O. de 11-11-70.
— Pontos publicados em 14-6-71.
Rhodia Inds. Quimicas e Têxteis S/
Ne 139.653 — PI — Processo para — Pontos publicados em 14-6-71 — de papel, constituída de uma banA — (No pedido de transferência jun- produzir uma espuma de poliuretana 'Depositado em 27-11-63 — Fica reti- cada ou mesa de madeira ou metal
to ao R. 353.207). — Arquive-se o — de Union Carbide Corp. — Pontos ficado o 19 ponto:
de qualquer natureza, caracterizado
"1 — Nôvo modelo de dispositivo por ter a referida mesa ou bancada,
pedido de anotação de transferência for- publicados em 14-6-71.
para
degêlo,
caracterizado
por
comN9 139.851 — PI — Aperfeiçoamenorifícios e aberturas retangulares que
mulado com a petição 31.686/67, fls.
to em processo para fabricar lacta- preender essencialmente um recipien- permitem o movimento dos cones en9, por falta de cumprimento integral da mas
te
prismático,
de
secção
transversal
— de Badische Anilin & Soda
exigência publicada no D.O. de 291-71, Fabrik Aktiengesellschaft. — Pontos retangular gradativamente crescente roladores e fechadores de copos, corno
também dos cilindros alimenta cio: es
eis que a requerente não provou o seu publicados em 1-6-71.
de baixo para cima, recipiente este de cola, sendo o primeiro instaledo
cujas faces laterais menores são ver- em sua parte superior e o sevirdo
ramo de atividade.
,
• N9 147.448 — PI' — Processo de
enquanto que, das maiores, a em sua na,rte inferior: sendo seu
Arquive-se, tendo em vista o que serrar toros ou troncos esquadrados ticais,
posterior é igualmente vertical e de funcionamento executado por um nu
do
C.P.I.
para
transformação
em
tábuas,
prodispõe o art. 99 § 2 9
cesso de produzir aparas de serra, maior altura que as demais, e a an- vários eixos verticais contendo em
N9 675.833 — Cia. Indl. de Borra- serra circular e aparelho para serrar terior é inclinada suave e divergente- suas extremidades superiores os coes
par ao -alto.
e inferiores um pinhão ou coroa, eue
chas Casini.
madeira e produzir partículas e apa- mente
N9 154.906 — PI "Testeiras para ligados a um eixo horizontal ri p ior
683.907
—
Bar
e
Restaurante
ras
de
serra
de
tamanho
e
tipo
ade1\19
caixas
de
embalagens
—
de
Embaquados para fabricação de polpa — nova S.A. Ind. e Com. — Pontos com secções sem-fim ou coroa, traHeidel — Berg Ltda.
de Griffwood, Inc. — Pontos publi- publicados em 14-6-71 — Depositado balham sincronizados e acionados sor
um motor elétrico e um conjunte do
cados em 14-6-71. — Fica retificado
Retificação de Poc,tos
19-9-63 — Fica retificado o 19 engrenagens redutoras que engrnao interior do 19 ponto: "caracterizado em
ponto:"1)
Testeira
para
caixasde
N9 104.938 — PI iSla.stômeros de pelo fato de a velocidade de alimen- embalagens, que se constitue de uma do a outro eixo horizontal meeor
polieter-Uretano Celular" — De The tação dos toros ou troncos, relativa chapa de formato quadrado, retangu- proporciona um movimento lento Elos
General Tire & Hubber Company — mente à velocidade periférica dos lar ou semelhante e se caracteriza cones e aos cilindros alimentadores de
Pontos publicados em 2-6-71 -- Prio- dentes cortantes da lâmina da serra por nas extremidades adredemente cola, uniformizando o trabalho.
e o número de dentes da lâmina da executadas ser dotada de aberturas
ridade ne 683.683.
N9 151.589 — PI "Original harmôN.9 116.205 — PI "Inereumento de serra serem ajustados de modo a que recebem uma fita metálica fácil- nio de sôpro, portátil — de Hermes
fazer
cortes
espaçados
uns
dos
outros
proe
escrever para caneta-ti ateiro
mente substituível se desgastada e de Rosa — Pontos publicados em 14
cesso de sua fabricação —. De Tex- cerca de 0,64cm longitudinalmente ao que forma uma abertura angular, de de junho de 1971 — Depositado rm
toro
ou
tronco.
tran Inc. — Pontes publicados em 1
modo permitir que possa ser recuI- 8 de agêste de 1963 — Fica retificado o 19 ponto: "1 — Original harmôde jueho de 1971.
Ne 148.445 — PI -- Um dispositivo veda."
N.9 178.376 — PI "Aperfeiçoamen- guia para pavios ou torcidas — de
N9 155.094 — PI "Now , disposi- nio de sôpro, portátil, car pe ' seieado
tos em máquina injetora para mol- José dos Santos Vieirá. — Pontos ções construtivas em lem e de con- por ser constituído. de ume co' s a de
dagem de solas" -- De Cie. 'United publicados em 14-6-71. — Fica re- tacto — de Muhlems
Eduard ressonância, ,retangular oblonga, 90
filme Machinery io Brasil -- Pon- tificado o 19 ponto: "1 — Um dis- Christian — Pontos publ is em 14 interior da qual este disposto longe.
tudinalmente um tubo de ar Coln
tos publicados em 27 .5-71 — Fica positivo guia para pavios ou torcidas de junho de 1971.
retificado o 1.9 poeto: "1 — Aper- aplicáveis em bicos queimadores, caN9 155,419 — PI "Piscas para co- orifícios comunicantes com lâminas
feiçoamentos em máquina injetora racterizado pelo fato de compreen- brir moldes de fundição de metal e vibrantes (palhetas) diseostas em
para moldagem de soías, para mol- der uma parte de haste relativamente lingotes — de Sandvik do Brasil S.A. correspondência com um teclado codagem a alta velocidade, por exemplo delgada que tem uma das suas extre- Indústria e Comércio — Pontos pu- mum."
de solas sôbre fundos de sapatos, ten- midades engrossadas cilindricamente blicados em 14-6-71 — Total de 8
N9 152.262 — PI "Nôvo tipo de
do uma ou mais fases de moldagem, e recebe na sua outra extremidade pontos.
caneta esferográfica — de Otto Feita
uma
bossa
substancialmente
troncóplastificador
para
injetar
o
maum
N9 157.228 — PI "Caderneta ie de La Roca — Pontos ru ill i cados em
terial de molde, e em cada fase de nica a partir da qual se estendem di- bôlso com lapiseira — de David Iguel- 14-6-71 — Depositado em 26 de agôsMoldagem uma cavidade de molde, vergentemente duas ou mais lâminas ka — Pontos publicados em 14-6-71 to de 1962.
("empreendendo uma peça de molde que se alargam gradativamente de — Depositado em 2-3-64.
Na 152.386 — PI "Anerfeiçoamentos
no fundo em diversas peças de moi- modo a formarem entre si uma área NQ 157.333 — PI "Aperfeiçoamen- em tampas
de segurança cara recitsa
laterais e móveis e uma plurali- troncônica de beliscadura, à guisa de tos em misturas de cêra e polibuteno- entes em geral -- de IVIetalúrgice repinça".
de
molde
no
tôpo
monpeças
e de
1 — de Allied Chemical Corp. — leny S.A. Ind. e Com. — Por.'os
as rotativamente sôbre um carreN9 150.585 — — Processo para Pontos publicados em 14-6-71 — Fica publicados .em 14-6 . 71 — :Pios
gador móvel para alinhamento indi- polimerizar butadieno — de Phillips retificado o 1 9 ponto: "1 — Aperfei- pado o 1 9 poeto: "1 — Auerf&
vidual com as peças de molde late- Petroleum Company. — Pontos pu- çoamento*, em misturas de cêra e po- mentos ei.e tampas de seguranca n.nurais e do fundo, e dispositivos para blicados em 14-6-71. — Pica retifica- libuteno- "1, caracterizado porque a recipientes em geral, de que fe.? . eera
mover a peça de melde do têmo ali- da a prioridade: "Reivindica-se, de dita mistura contém cêrca de 40 a do conjunto uma tamna sulxita r ci nlnhada com as peças de molde late- ac P,rdo com a Convenção Internacio- 95% por peso de cera de parafina, e mente cilíndrica e ôca, carreteeiee.
rais e do fundo para a sua posição nal e o CPI, a prioridade do pedido cêrca de 95 a 60% por pêeo de resina dos pelo fato de ser esta orle& e reelb fechamento da cavidade ajo moi- coriespondente depositado na Repar- de polibuteno-1, tendo esta um (Aso gonalmente na
arte
ri?
" eareeterteados wo lato de com- tição de Patentes dos Estados Unidos molecular de 80.000 a 8.000.000, e modo a feixe: uma abertura circular
uso junto ao R. 370.510). — Apresente instrumento 'de procuração com os
poderes ex:gidos pelo art. 162 do Decreto-lei n9 1.005/69, bem como declare o n9 de inscrição da concessionária
no C.G.C.
Liggett li Wers do Brasil Cigarros
Ltda. — (No pedido de licença de
uso junto ao R. 377.473). — Apresente 'instrumento de procuração com os
poderes exigidos pelo art. 162 do Decreto-lei n9 1.005/69, bem como declare o n9 de inscrição da concessionária
no C.G.C.
Liggett Myers do Brasil Cigarros
Ltda. — (No pedido de licença de
uso junto ao R. 383.792). — Apresente instrumento de procuração com os
poderes exigidos pelo art. 162 do Decreto-lei n9 1.005/69, bem como declare o n9 de inscrição da concessionária
no C.G.C.
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de menor diametro e prevendo na
saia da referida tampa incluindo a
borda inferior da mesma. uma saliência anular suscetível de ser revirada em parte sôbre a nervura anular
do gargalo de um recipiente".
N? 152.421 — PI "P,égua auxiliar
para método de corte e costura — de
Emília Sampaio Pimenta -- Pontos
publicados em 14-6-71 — Depositado
em 30 de agôsto de 1963 — Total de
a pontos -- Fica retificado o 1 9 ponto . "1 — Régua auxiliar para método
de corte e costura. ca"acterizada por
ser constituída de um formato IrreguJar, sendo de um lado numerada
com 50cm. e de outro representando,
as cavas da parte da frente da blusa
das mangas, das costas e terminando
com a curva da parte frontal do pescoço".
N? 153.405 — PI "Rôlha com passagem interna, para garrafas em geral de Ind. Térmica Brasileira S. A. —
Poros publicados em 14-6-71. - Fica
re"fcado o lr conto": 1 - Rôlha com
passagem interna, para garrafas em
geral, part - cularmente sperafas térmicas, caracterizada por em corpo plástico, cilíndrico, ôco, com a parede lateral provida de nervuras, terminando
Sup eriormente em um disco absulado
de vedação e sendo provido de orifícios
para entrada e saída do líquido e para
entrada de ar".
N9 153.476 — MI "original modelo de
tIorrio rápido — de Barbosa & Cia. —
Pontos publicados em 14-6-71. — Depositado em 8 de outubro de 1963.
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W`) 157.770 — PI "dispositivo exposi- as outras duas barras situadas em pla, to! de ".;=,lides ,em fôrma, de máquina nos diferentes, sendo colocadas em difoiogrt'ttica
de Fabian Flavian.
tas barras situadas no mesmo plano
Pontos publicados em 14-6-71. — Fica duas
peças retangulares, dotadas de
retificado o 1 9 ponto": 1 — Dispositivo dois :recessos,
sendo um de ditos reexpositor de "slides" em forma de ma- cessos situado próximo
a extremidade
quina fotográfica, caracterizado por de dita peça e o outro situado
um pouuma pequena caixa em forma de má- co mais afastado da outra extremiquina fotográfica, que apresenta in- dade"
ternamente um disco de material piás-.
N9 160.570 -- PI iprocesso de fabritico, montado em um eixo transversal;
disco este substituivel que apresenta em cação de corantes puros da série da
sua borda e simetricamente dispostas, dioxazina — de J. R. Geigy S. A. —
uma pluralidade de "slides" superior e Pontos publicados em 14-6-71.
central, coincida com a abertura foca160.605 —PI "nova cadeira para
lizadcra da maquina fotografica; sendo N9 —
de Zeus S. A. Ind. Mecânica.
c referido disco acoplado a uma roda bebê
dentada, disposta em sua face externa, — Pontos publicados em 14-6-71.
IV 160.671 — PI "novo utensílio queem sujos dentes incidem os dentes de
um Lràço de leva que comandam os mo- bra-nozes — de Dr. Carlos Eduardo
vimentos da referida roda dentada; Meirelles Hatheus. — Pontos publicasendo o citado braço acionado por dos em 14-6-71. — Depositado em 6 de
uma alavanca mantida sob tensão de julho de 1964. — Fica retificado o 19
u'a mola; alavanca.esta que apresenta ponto". 1 — %%To utensílio quebra-nouma projeção superior que se projeta zes, caracterizado ror uma argola de
com sua extremidade para fora da cai- madeira, metal, plástico ou materiais
xa em forma de máquina fotográfica, correlatos, cuja parede tem determiservindo de botão de acionamento do nada espessura, apresentando esta ne-a
conjunto".
relativo comprimento longitudinal,
IV 180.065 — PI "aperfeiçoamento
aberta em ambas as extremidades, senem Poltrona-cadeira — de Andral Sil- do que uma destas rode ser também
va Braga. — Pontos publicados em fechada por uma parede de fundo; a
14-6-71. — Fica retificado 0 - 19 ponto:" p arede lateral desta argola possuí um
— Aperfeiçoamentos em poltrona ca- furo com rôsca interna, no oval é pasdeira, desmontável, versátil, caracteri- sante radialmente, de modo girável,
zados -pelo fato de compreender uma um parafuso, cuia ponta a tem fôrca
tare composta de quatro pés de sacão compressora dirigida contra o aspa-o
auadrada, unidos por quatro barras interno da argola; a outra estremidade
formando a uma vista de tôpo. um do parafuso, situada do lado de foquadrado, sendo duas Gestas barras ra da argola, é guarnecida de cabo
opostas colocadas num mesmo plano e de ação manual".

Consolidação das Leis do
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Na
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1n19 160.739 — MI — Nôvo modêlo
I de arpirador de pó — De Waldemar
) Clemente. — Pontos publicados em
4-6-1971.
N9 161.449 — PI — Aparelho para
aperfeiçoar a ligação entre um conduto de poço e cimento — De Continental Oil Comny. — Pontos publicados em 14-6-1971. -- Fica retificada a prioridade:
"A requerente reivindica de a,côrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade de
correspondente pedido, depositado 'ia
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 15
de agôsto de 1963, sob o n9 302.475.
N9 161.566 — PI — "Nóvo encôsto ou assento alr;nofadado com propaganda — de Procade Publicidade
Ltda. — Pontos publicados em 14 de
junho de 1971. — Fica retificado o
1" ponto: 1) Nôvo encôsto ou assento almofadado para cadeiras e similares com p ropagadanda.s, que se caracteriza essencialmente por ser csnsMiúdo por uma almofada (1) estofada ou insuflada com ar sendo
provida de uma bô'sa posterior (2)
aberta inferiormente havendo na parte dos dois lados da almofada (1)
duas concavidades (3) e, na superfície externa da almofada (1) são impressos ou gravados ou gravados 311
adaptados dizeres e ou desenhos de
p roparanda ou similares podendo-se
usar, também a parte posterior externa da beilsa (2) para o mesmo
fim".

•

abaiho

Junho de 1971 3259

DIÁRIO OFICIAL (Se00 III)

Quinta-feira 24

n••n•••

...1•n•nn•n••••NIL

Áffib

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
TERN° N2 187.588 de 7 de março de 1967.
Requerente: 1 m2ORDER METALLAREN A.C. -Alemanha. Privilégio de invenção: CABEÇA ESFERICA, PROPRIA PARTICUURMENTE PARA
O SISTEMA DE ALAVANCAS DE DINEÇXO E. DE COMANDO EM ITSINIAS MOTORIZADOS°.
REIVINDICAÇOES

1- Articulação esférica, própria particularmente Para
o sistema de alavancas de direção e de comando em veículos motorizados
e em que um pino de articulação se acha montado com a sua cabeça café..
rica, de maneira elástica e móvel para todos os lados, em um corpo de..
apoio que o cinge preferentemente em peça única, caracterizada pelo fa
to de que o corpo de montagem se acha apoias°, tanto na direção do eixo
do pino da articulação como em uma zona transversal média da cabeça
férica do pino, com folga aideticamente variável na caixa da articulação.
Ponto n 2 1 no total de 4 , pontos apresentados.
II

TCRMO N 2 187.5%3 de 6 d e mar ço de 2967.
Requerente: AXERICAN PLANGE mA1W1ACTuRING00.,INO".2.17JA.
Privilégio de invenção. "FECHOS PLÁSTICOS 1: PROCESSO DE SUA FABBIOAQXO*8

REIVINDIÇAÇOES

z

1- Fechos pléstioos e processo de sua lAbrIonNoouja

Construção compreende um corpo tubular moldado da matéria Metia
eintética, oopr,digo,corpo esse 00 determina um cana/ axial para dee
carregar o conteddo do recipiente, comum diafragaa formado integra/a
mente fechando Use canal, uma zona enfraquecida, de ruptura *a -Orno
(alise diafragma,

um membro Puxador projetante integral oca o distrate

ma, ceracterissdos pelo fato do referido Membro puxado r se/formada a
com um dispositivo para a remoção manual do diafiagma conta 56 dada*
Reivindioa,se a prioridade do correspondente joddda
dspositado na Repartição de Patente, dos Z.U.A.
Ponto n* 1 no total de 19 pontos :lurem:0%40a.
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188.242 de. 3 de abril de 196',

Requerente' TRE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY a e E.U.A.
Privilégio de:Invenção: "APARELHO PARA MEDIR AS CARACTERISTICAS DE TINA
MATERIA NIO VOLÁTIL Et UM VEICULO LIQUIDO, APARELHO PARA MANTER CONDI
ES IDEAIS EM tor BANHO L/QUIDO QUE CONTEM MATÉRIA NÃO VOLÁTIL EM NueTENSÃO, PROCESSO DE MONITORIZAR E CONTROLAR DM BANHO PARA A ELETRODEPO-

TREMO N 2 187.381 de 28 de fevereiro de 186?
Requerente: ALFRED PITNER e NADULA SOCIBTE ANONIME a a ISUNQA
Privilégio de Inveacão; "APERFEIÇOAMENTO NA ENTOEM DE UM MANSIBWON

SIO10 DE TINTA, DISPOSITIVO DE MONITORIZACIO PARA INDICARAS CARACTEMS
TICAS DE Dt_BANHO DE TINTA a PROCESSO DBCONITONIZAÇ;0 BE UM BANHO DD
CINTA-

FURO"
MBIviNDIcAçONS

1'- Processo para montar um mancai • forma as oopo no anieraor
paviNDIoAONEN

1 . Aparelhe para medir as caraoteristiaas de ama matéria não ve.
látil em um veiculo liquido, caracterizado pelo fato de compreender uma
pluralidade de eonaas de testes, sensivele'is diferentes caracterípti..
Oaa a serem medidaerdispositivo para aplidar quantidadeo de amostras
de testes ao material doe testes de thdas as ditas Bondas, diepoeitiv0
para ativar ou estimular •iltricamente ditas sondas e para pAir as earaoteristieas do fluído de teste aplicado em tirmot. de Faapoeta elétrica daS sondas aos sinas aplicadoe, e dimpoeitivo part OttiVér O aparelho para adicionara* componentes do banho de aobrdo oOm a variação para norma* •eleolonadas dai oataoterintioae Medida* 40 Material doe tee tele.
Reivindica-se a prioridaae de •ommeapendeata ,44440 doUssitsdn na
Upartiqi• de latinas* da g Miadas Wide. 4a América em 18 de Julho de
1066 •ob a* 566.094.
/pato a* 1 do tetal cte 10 Pontes aaroaantaaos.

de um furo liso, em t3rno de um eixo cuja extremidade vem apoia~ .no
fundo, do copo l

pow meio

de uma peça auxiliar de zuttek Ca •ve:atuam%

te, de reforçamento, caraoterisado o prooeaso . pelo feto da val 0 manca
e a peça auxiliar são eolidarilados mediante." ligado, pele anneaPtinti
poréria, antes que o manca/ seja colgeado.dantro do taro.
Reivindica-se a prioridade do eorreeponaWn pedido ~Matada 1611
Repartição dtiPatentes da /rança se 25 de narço de W-'4 selb
Ponto g* 1 do total de 10 pontoo apresentados.
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ceors PCI
faiiM0 K r :167.8S' tie 20 üe nArçe de 1967.
ISOlaWN-Wb inmicor IEDMRIA/S LIDÀ.
Veq,.:eren•e:

as tios condutorea slitrioos e do tipo usado espeoialaente
para telefona% sendo, este conjunto de fios, e -bicados, enrolados en..
coldalmente e *marrados por um trançado continuo de fio de.nylon, sendo ..
as operaçaes acima, obtidas automáticamente e a um 96 tempo, weL máquinas
doa aa grupe

Tec: Paulo'

Trivilégio de Invenção: ft SISINEA 1,F ANUCAÇÂC: DE reRe SUSPENSO COM 2L109

' CAS ISOLAES TUMICAS".
,REIVINVCAÇOE.

usuais.

Ponto nt

1- Sistema de aplicedo de forl ia uuspenso com platjaa

lsolantee térmicas,caracterizado por um plualidade de fitas de aço ce
'Imadas equidistantemente ou não, no perfil das paredes do ambientes
titas essas que ficam suspenses e sem flexibilidade e que ~tentem,
suportam a apoiam uma pluralidade de placas ou chapas de material leo
3ant e térmico, mediante o encaixe de presas, grampos onganchos orava'
Irados ou fixados nas ditas chapas ou placas, sendo que na junção das
placas é aplicado, mediante colagem, uns tira mata-junta do mesmo mata
Ponto 312

1

no total de 4 pontos apresentad00.

1

no total de 2 pontoe apresentado..

TERMO Nt 187.860 de 20 de março de 1967.
Requerante: HELI-COII CORPORATION-LU:A.
Privildgio de invenção: FERRAMENTA APLICADORA MR

YI1ET155 RELIGOIND

PARA R08012

FIG.1

pEIVINDICAOORS

2RMO N t 187.868 de ál de março de 1967.
Requerente: ANDRÉ KOHLE &FUROS ITDA-São Paulo
invencaot 2 APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A FURCIDOE P
Trivildg.10
CERMOSTATIW
fEIVINDICAOCES

Aperfeieoamentos em ou relativo! a purgadcal termostd.
tico , constituido de carcaça com tampa rosqueada, com entrada preferi G
lelmentt lateral de vapor ou condensados e saídas lnferiorec para opção.
de ligaçaes de descarga, caracterizados oa aperfeiçoamentos pelo tato d.
compreenderem recipiente de finas paredes nervuradas portador de fluido.
liquido ou ads sendo superiormente ligado tal recipiente a uma cápsula
latrF,ve 4- ¡rebite cápsula essa com flange retido entre a tampa e o topo.
' da eurcaça do purgador, enquanto que contra raaatranola circular previ
ta no fundo do recipiente, aloja-se flange de pega chios com vírtiog.
VOltadO nora baixoe sendo tal /lenge retido em posição por disco solid£
:rio com o fundo do recipiente elástico, permitindo parcial deslocamento
lateral N.. flange solidário com o cone, este voltado para eido disposta
em acanalizaeão comunicante com as eaidae do purgador.
Ponto nt 1 no total de 2 pontoe apresentado'.

1- Ferramenta aplioadora de filetes helicoidais para rósoa,eu
que o filete resulta de um arame espirdlado cujo passo e diametros in'terno e externo, tendo uma lie:retro desde a raiz da última espi
ra até a extremidlde de avanço da mesma,caracteriado por compreender um corpo alongado, tendo uma parte atuante, um oabeçote suporte da in
serção, e uma parte interaediária de fuste constando o dito suporte com
a dita parte atuante, para transferencia do torque da última para a pri
moira em •arno do seu eixo longitudinal, meios montados na dita parte
suporte da ineen¡ão, de um passo Isabstanoialmente igual ao da ineerção.
e de um diametro de passo apreoltívelmente menor do que o diametro int.
no do patiao sda ineerção, para permitir a contração das voltas da última,
durante a montagem por torque da mesma pala dita ferramenta num oriffole
in t ernamente rosqueado de uma peça-obra, pelo menos sendo a extremidadede avanço ou frontal da dita parte que suporta a inserção provida de umorifício longitudinal para definir um rebardo tubular externamente ros veado,. terminando numa borda circular, sendo a dita borda circular eepi
ralmente disposta ao longo de uma extensão apreciável da crista da última aspira da rósea do dito rebardo, para passar por baixo da raia da espiga quando a dita inserção fôr atarraohada na dita parte de suporte da.
inserção roequeada, e um euporta de encesto estendendo-se longitudinal
'mente p ara ajuntamento com a raiz da espiga, pare aplicar torque de som
tasca á inserção, quando suportada na dita extremidade da cabeça, e doa
nida por um passo axialmente longitudinal na dita borda oiroular do rebar,
do.
Ponto n2 1 no total de 6 pontoe apresentados.
22

FIG./

\ lAr

TERMO N 2 187.862 de 20 de março de 1967.
Requerente: ENGELHAR Y COMPARIA .(Sociedad argentina) :e ARGENTINA.
Privilégio de lnvençãot " DISPOSITIVO AUTOMATIC° PARA LIMPEZA DE PENP1RA8
REIVINDICAM"

~-1
TEREC N t 187.864 de 20 de março de 19679
Requerentet ASSAR MOU -REJAILI -Sio Paulo.
Yrivildgio de invenção; "NOVO CORDX0 ESPIRAL

2KRA APARELHOS ELETRO-DOMES=

nI002"
REIVINDICACOES

1- Novo cordão espirel peru

elt.tro-dordsticos

caracter12,udsr QOr compreender um feixe de fica elásticoe ao euel d janta-

1. Aperfeiçoamentos em dispositivos para a limpeza de
peneiras do tipo conatituido por bandejas consistentes em requadros'retangulares subdivididos longitudinalmente por um tabique central e dois
laterais, estes últimos no semi-plano auperier ao tamie,caracterizado
em que uma pluralidade de traves dividem o semi -plano inferior de banda
ja em vários setOres capazes de conter corpos de livre deslocamento

consistentes em pranchas retangulares de felpa de escassa dimenséo provi
das de

um

casquete semi-esférico em sua face inferior
ionto n2 1 no

total de 2

pontos apresentedna.
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Aperfeiçoas:entoe em torneira, icaraoterleadOe

por

ter

ao oorractut 5inttjoa encaixado em Olvidado periftfrioa de peça

incorPorada ao - copo girat6rio atarraxado em projegEo da torneira, de • modo que dito ano/ desliza ao 'longo da parede interna da Mia projeçãe
, • .
da ttteneire,
ee1 no totel do 3 pontos apreeentadoe.
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REMO M4 179.950 de 26 de maio d; 1966,
Aequerentet SZBA8TI10 DE uivamo IENE-São Paulo.
krivilágio de invençãot * NOVO PROCESSO DE AGITAÇIU AUTOMATIOA AM lar
NARA LAVAR FOTOGRAFIAS, OU OUTROS MATERIAIS QUE PARA TANTO SN TORRE
sPLIC[vmr..- meg a/LANCEIO AlltERNADO SEMELHANTE Á DO MONJOLO"
REIVINDICACCES

1. Nevo processo de agitação automitioa de isto IAM
kavar fotografias, ou outros materiais que para tanto se torne apitei.
velo ema balanoeio alternado semelhante a do monjolo, oonstituido pele

TERMO Ne 178.846 de 19 de abril de 1966.
Requerente: SOCIETE ASTRA DE BOUCHAGE,SURBOUCHAGE & CONDITIONNEYENT
2 GEOROES IESIEUR & SES YIIS-França.
Privilegio de invenção: 0 ROLHA ESTANQUE". .
REIVINDICAÇOES

Va/anoeio de uma banheira , tambor, bacia, caixa d'água ou Outro quaDo

euer receptáculo de liquido, proporcionado por força medulea a semf.
Manga do sistema usado no monjolo.
Ponto mi 1 no total de 3 pontre npresentadoe.
els

.1

1-Rolha estanque constituida por dois elementos, /Meigo
madamente, um soco de material eldetico maleável, que se encaixa num ger,*
galo de um recipiente e uma tampa de material rígido olx semi-rigido que ca.
Obtura o referido soco, caracterizada pelo fato do soco apresentar, por ea
Um lado, duas adias coaxiais interna e externa, que Se encaixam respeotie
Tenente no interior o no exterier de um gargalo de rele p leUti et Der
iro lado, uma manga cilíndrica ou ligeiramente tronoodnioa saliente pare
o exterior e a tampa da ralha apresentar uns edis que se encaixa no iate'
rior da manga oilíndrica do soco, sendo a estanqueidade entre o soco e (7,9
gargalo do recipiente por um lado, e a estanqueidade ' entre 'a tampa e O a
moco por outro lado, asseguradas pela elasticidade do material que ttonsti
tui o SOCO.OM cooperação com a rigidez ou semi-rigidez do gargalo do reo/
piente ou da tampa respectivamente.
Reivindica - se

positado na Repartição de
O ne 14.383.

Ponto

a

do corresponaente pedido dee
de França, em 23 de abril de 1965,sobe

prioridade

Patentes

na 1 no total de 10 pontos apresentado

TERMO N2 . 188.171 de 30 de março de 1967
Requerentes CONPAGNIE DE SAINT-GODAINS - FRANÇA
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA,A OBTENGIO DE ESPUMAS 81 RESI
nS MOUCAS RESISTENTES AO FOGO"
REIVINDICACCES

1 Um processo para a obtenção de espumas de resinas fenell
ces resistentes ao fogo, caracterizado pelo fato de se adicionar à
Distura.de resina fent:alce e de ageate . espumante um produto orgenico
nitrogenado que, sob a ação do calor, provoca um escapamento de gee
cue não sustenta a combustão.
, A requerente reivindica á prioridade do correspondente pedl
do depositado na Repartição de Patentes da França em 31 de marco de
1966, sob o n a 55.811.
Ponto n a 1 do total de 6 pontos apresentados
TERNO N 2 179.891 de 25 de maio de 1966
Requerente: VITO FILIZZOLA_sao Paulo.

Nrivilógio de invenção: " ATENZEIÇOAXENTOS EM TORNEIRA."

TERMO N 2 179.723 de 23 de maio de 196ei
Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A .. Guanabara,
Privilígio de invenção: "ENGRENAGENS DUPILS OU DIVIDIDAS 2 -rY4 YO U4v REIVINDICAÇOES

1 n Uma engrenagem sem folga do tipo

duplo tet

Oaraoteriza d o neste por ser conetituida de uma pega C incluindo um

OCO*

,

ne

-

•

t

;
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domies e,duas sngçonegene.aamelbentee, seroo o arco de
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ao dito cubo :
e
ntemente
por
meio
de
reeiliAlltaeste meatadel 44 formai
) - ) • )
desdentes
estejam
acalmen'se
d2
•edtyleodo . :,ixeos,reepeativos conjuetoo
' ue cl:Je 4 obdibitide denteslocadas USW a% relaçdo . eps outros, de , mo d o a q
deo',

exerça presaão aos rlancos 4.-ostra

da

a

nhoe è,U117144t.

• 11 0xAna som Nsibae as engre,nagene.

Weivindeca-sea:ki6rldaii-do 'correspondente pedido dt
coa/indo na Repartleat do Patentes os Inglaterra sob o o e 21,602/65 em

de marte de 1965.
Ponto n e 1 12,2 total de t pontoe apreeentedes.
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'tftlar
i cdkite'te, com e material p2it
f$A,áldoi
quantidade
predetermina,
no
a
de
'pele
flte
dê
À
taril.
e'
ao :ado .g ere car'b
ntador
èoo na forrbre
atim,,
da do meteria] p]astico -e ejetade

dà

ma dl, Um corpo aubst-,n,'iRife ,nte anelar, p.le fato de que

de de uma pe;a tubul ur, aupertele onle

eetremidg

g

f . ride -acho, e a qual devi
metida a uru, ow:-.rtoiii0.

rá ser soldado o dito mater;.1 5,1;tt1,o,

que o a*.e ri a terthols:a t ice, seja porto

de p re aouecinen t-e

eu

contei:e n_'um e meara.
Final:vate, a deÀo-ttenr, r,!Àin4-!ra e peJoridade de cor , - ,p2ndent2 pedido devos I tade Hepartiçíhe da l'atentts dos ..!tedott

nn:deu da América do Norte, ar 21 de etril de 1t,56 sob o r e 552,360.
'onte n'; 1 do t.o':al de 11 pouca ar.,jan,.ndos.
. /1

trel.

TERMO Ad, 188.696 de 19 de abril d/96T
Requerente: ARROZ BREJEIRO 3/A, C0ltd.t0 E INDuJTRAA 3I0 PaldLO
Mrelo

Industrial "WOVO MOD/LO DE BONECO'
REIVINDICACES

1 - Nevo mode' lo de boneco, caractersaado por apresentar

IWG

corpo bojudo, semelhante a um :;i• ão de arroz, com o seu trecho afilado voltado para o alto e tendo em sua extremidade um prolongamento no formato de um chap‘u, com aba suavemente ondulada; ainda, diame -

tralmente opostos, e ladeando o referido Corpo, sio previstos proloa
gamentoi configurativos de finos braços dobrados, sendo o esquerdo saliente para o lado e com mão aberta e apoiada na ' artura da cintura
• o lirelto, voltado para a frente com mão aberta e apoiada na a/ta

nRMO

1.S59 de IE de abril de 19,-f.

Requerente: LHE NATI3NA1 CASH ftEtUSTU C :,)Y , ;Y2.2 ,2X113:::".0 D2, YTCRO-fv:.:17M7'.
Privilégio de inve,não: "

ra de-barriga e inferiormente, o referido corpo é. provido de dois curtoo prolongamentos substancialmente tronco-ctinícos invertidos,cati
rirando pernans que terminam em lemos pes se61-ovalados • -tratados
peva os lados, finalmente, abaixo do obap4u, o corpo apresenta os Ne

RST71:DITS
1- , Om aperelao pura exibir uma rrei.:;em rei imita reglatredenuma transparê:wia,carac ,.ert.:ado por compre odor um dispositivo de lente

talhei corresponiaxNea ao rosto, isto e, sobre:na/hm gilas semi hartos, nariz ligeiramente aaliemte . e. boca semi - aberta,que 11;e

de proJeçãe, -inc fonte de Liu, la, dispositivo de suporte da tranipardncie

Asti expracío earridente e tendo anda uma grande gravata borboleta na

preleção e a fonte de iii, eJ.Joz, ,, ,Id,-,nic, o oit,io dleouoitivo de suporte.
unto peça glratóriamente de ser Alceaste e5bre e em contáto.

altura do peito; tudo substancialmente como descrito e Ilustrado nos

atapetado para suportar ,ntre,4 dtsoonitivo de lente d(

COM

" .. -ntios anexos.
Nlec t2nto apremtadoe

uma transparência o lado da t.runspnrâncin voltado para, o citado dia,

positivo de lente de projeçãP, e sendo o citado dispositivo de suporte mi
Àe projeç, ão paro uma pai-,

vel em'relação ao citado dispouicivo 4e

ção de exibição de imagens para exibir a eltuda imagem reduzida e pura
toma posição de ajustagem pura far.er a clnlin pen girar para uma poeiçiçaberta para

a inserção

e/ou remo:74 p de uma tra poparèicia pare tento ou .

para fora do ciado dispositivo de sorte.

, Reivindica-se e prioridade do corresporelente pedido deposiele.
do na Repartição de Patentes dos Estniu ge

1cm ama

da Amsricn, es 3 1de Maio

de 1066 . sob n ) 554.001

.

Porto n a 1 no total de L3 po,:os

FIG. 1
N O 188.69h 44 18 de abril Je 194

Requerente: KARL MAMIE - NUA
Privilígio de Invengío "PROCESSO B APARE!" OEMPRIVNABOB PAU PRÊ
DUZIR ART6O0S TERMOPLÁSTICOS"
JEIVINDICICOM

1 - Processo aperfeiçoado para produzir um artigo termoplia

tico moldado, ejetando-se 'Obre uma superficie de suporte uma quant1
dado predeterminada de material elástico em estado temporário de lig

.1'1G.I •
Ttzmu n w 188.580 de 13 de ...uri' de 1967.

ljn Jr:CTION WMOMI-Prenae.

Requerente: SOCISTE DES PROnDES MOPM*7:::
Privilégio de Invenção: "j1PUITTÇO:Yr'

El'

ELETRONICOS

ME INJEÇXO E AOC JbJETOK:S UT1LI3LOS coy: n ..ras DiSPWITIW1
1

rizzoon
tra ffediepoeitivo tletremie t9ó inSegte dirêta
'A de carburantes para motores de ignição comandada ou para : motores pie.
404 caraoterizad o pelto fato de uma báscula biestívél aorprevicto ai o
jortaade pelo menos dois elementos eemi-oondutores do tipo transietor e
senda CID'
aa tiristór Para comandar o inioic e o fim da injeção, o loteio
gamai impulse
enviado
ao
eletrodo
de
comando
de
um
doe
erovoáadó poi
tos aemt-o gindutoree, através de um condensador do uma realetanoia parti§
do de um oonttto ligado a rotação do motor, e o fim da lajeei° sendo oca
condado por um eeguedo impele* proveniente de um elemento de temporizam
eIo comportando vário entradas independentes, ditas °atraias comandaa41
o bloqueie da oitada béeeula biestável e partindo c fim da injeção em ex
Imeção do parametro fundamental' de regulação, permitindo doia variar a.
durao& leiegão de mero ao valor máximo previsto da duração de inâilio
O agindo além disto, ebbee a duração mogeotinea de ináegío comandada atenção de parketros de correção, permitindo uma corração do parimetre
d'undatental de regulação de ac8rdo com as condigéek de fueoienememto &e-tetOre

.E1O dasse 3016 Mitra ettalwâápedanblei ~CL' •
de modo a controlar o funolonamento do 0X
de tapeto dimorrente de ine
transistor
na
sua
região ativa, a fi ge'de'regular e nível '
tado primeiro
pegando nível de tensão légioa'
. de tendo no coletor no valor do referido
Reivindica-se a prioridade do correeporárite pedido depOsitaddl
' 5501 Ntados Unidos da América em 4 de maro de 196C sob n0
prentados,
boto r0/ do total de 16 pontos:i
,
4

. ;:At.0 Ne

184419 de 23 de $aneire de 1967,

Vect crentes ROBERTO 81101010 USSO-Bão Paulõ

Reivindica-se a prioridade do ooreapendonte pedido dopoitadc
ta Repartição de ?atento da Wang,. em 13 de abril de 1966 sob 00 ca,
87.392, em 2 de dezembro de 19660 0b o nz 65.951 è wit g de ~olmo dm

frMlámia da lemonoUt WERFEIÇ0IKEE103 ES DICCOSITIVOA PI 60MARY

1966 sob o eft 86.830.
Ponto no 1 no total de 58 pontoe apreaentados,

Aperfeiçoamentos em diapasitivW de comande lamelar, o'
150matituida de ma calhe convencione': (3) e caraoterizada por diep8r045,
gome interior de mancalm (1) •providoe longitudinalmente de bordo latia
nig, de onde se projetem duas etaliénoias (2) retangulares, crtogonalmaí
te a base do manoall e pelo tato das dimensão e admiro de mancais, a6:e
211M convenientes com as dile:mães da poreiana; e por no interior dos
thancaie(1) situarem-se doia carretéis (44) da dimeldes idénticat O 41
esponto paralálamente; e por teses oarretéie se unirem por interaeldiag
de um prolongamento oilindrico lateral, ge8bre a linha de eixo, formandem
me terceiro carretel (6); 8 por éssee prolongamentos possuir duas tonavai
(e) em ?sentido diametral, para36/as, sondo uma delas ligeiramente abaulf
da (9) perua de 'eus terminais; e por duas melando nas dimensées
~eixo do carretel oposto, situada. na periferia do referido prolonee
flauto (7); e pelo fato do carretel oposto (5) possuir duos Omvidados(14
MOinoidento com de referidas er.118nelas (10)1 11 p or Me Urra da 1/100/
@oitavada, que se dispée no interior da calha oonvoveiona1,1omittadtuí
,
.
unte, e por :esta barra treneposar o manoal (1) • os earreti1ge(4-5.611
ajuntando-no a ao que para ta/ possuam orifiole centra/ eextavadOl o (9
Perua V eiga (13) oonveneloma/ que se fixa pela parte exterior do tinag
&barra de eiLc, para impedir Que/ç? deelectmomte domem, /ongitokbe,
=mate; o por extremo da barra de eixo (12) fixar-me d calme Cmil catek2
Ponto 0 1 no total da 5 pontoe apresemeatom.
fige

21210 10 187.914 de 3 de março de 1961
Requerentes THE NATIONAL CABA MISTER CCIMPAHT m * 2.U.d6
l'aivilí g io de Invengão; "CIRCUITO , U0100 DE ALV. VELOCIDOW
REIVIEBICAO 28
•
Circuito
16gico
peru ser usado oomo ma bloco de conaterapb,
1 aásieo em esquemae de oirouito légico de alta velocidade, careetortaaan
por: um cirouito de primeiro eetágio tendo uma saída e pelo 84844 IML Ri
Orada qua recebe sinale de primeiro e segundo níveis de toneis 18088 O
eendo dito oirouito de primeiro estágio de molde a proporcionar 1MG 188W8
•o oorrente'de.potenoialização de Baixa impedenola na referida seáda as
tensão lágioal um *tremi%
res post a a sinais do citado primeiro nível de
Riamba til6
de segundo estágio aooplado à citada saída e em pas de produzi;
poLaull*'
referida
corrente
de
teferido segundo nível lógico 0a resposta k
tremei**,
zaçà‘o; incluindo dito circuito de segundo estágio ma primeiro
tendo um coletor, uma base •o um emissor e no qual a base é meoplada k
Sada saída a fim de proporcionar um trajeto de corrente de bane para a
na funcionamento ati
menciona da corrente de polarizacao a fim de efetuar
nível de tomar
produzir
dito
segundo
vo do citado primeiro transistor e
itigioa no referido coletor; e um circuito de oontràle acoplado ao redor],
' de segundo estágio e oapaz de regular o nível de teneWe

do circuito
referido coletor no valor do segundo nível lógico durante o citado fanei(
namento ativo do mencionado primeiro transistor; incluindo dito cireukto
do base
de contrêle um dispositivo semi-condutor no trajeto de corrente
do referido primeiro transistor e sendo dito semi-condutor acoplado tamI tensão existóalma
ao referido coletor de modo à tornar- g o sensível

bém

no mesmo, a fim ...e fazer variar o estado de condugão

de swal - oodator pg

láximan.

.211.322Mat2L

2.12383/01 179.010 de 27 de abril do 1966*
Relperentee SUIDARDEL202RIOL 3/k-Guanabafte
Privilégio de invenciee MIEM PAU MAI= CUE02 AT3QW/011ffirale
ponriffiradonn

......,

1..•21 metodo para fabricar NUM auto supor/anue esete
lutando neste ror inoind.r fios suporto tende ves januata Westert4J,

a.--"olo

WH" II 1,0:i4.4è

dutiiL

IL,LIM041•diJJ

.0

extranedo, compreendendo a aplicação ne um pó granuaalle 14as Coe Ola pati•

-ticUlae de ordem de 0.011 a' i0 wicrone para fios, elupsresieartee
e -- • -

40

-

OituO

pires§

de extruaão para proporcionar fricçio alue:oleada entre omito* amos%
tes e a lequeta, e extrndando e jaqueta ons torno doe Sio* lo do p4.
:Ponto IIR •1 no total de 7 pontoe~544m1104'
ene

•

1

,e

l•

Rot
URMO N u

172.255 de 18 de agzto de 19 6 5 •
Requerente: WRA3ET LIYITED IN1IITERNA

rglege lo 179.132 de 29 de abril aeh 1966.

Privileg io de invenção "MATERIAIS E TRAN3n3~1.0

ReqUerentet GENERAL ELECTRIC COMP1LNY-

RVIVINDICJIaM

1 - Um material ie transferf:ncia a saco que empresas, ste
VefeJlc, uma °suada le película dcaprendível sare a dita tâlha veiVulo e um ades iv o sensível:à pressa° superposto à dita camada
d*
lícula desprnnaivel, caracterizado pelo fato do dito adesive 00~
eu, mistura pelo monas cos
i ecmtcnentes,

p0

UM doe cosia i tel 0144
ti u ader:nola int rinsecamente alta, s elecionado de borracha, od
horrarLa clorada plastificada polímero ou copolímero de ogl

tor ou Ácido acrílico, metacrílico, p llsobutileno, poIlamidas, plost
le:ser não saturado, resi • oas aloui' dicas, derivados de colofoni:,

!enfias r/oradas 4 substrIncias poli:GO:idas semelhantes de origem
944
títica, e o outro e' UM composto de adere'ncie intrinsecamente baixa
selecionado entre colofânia, 'esteres de colofÉnia, resinas
tesaniont
maisioas, oreshicas e renOloicas, resinas natura!, rwinatos
2inco e cílcio, p o/lacrilatos e copolimeros, pollamidaa, produtos
de
conjensação dame/amlna-formaldeldo e ureia-forme/deldo, politieteree,.

apcixidos, e materiais naturais ou sint;ticos semelhantéo,. não adeed.
vos, os ditos composta estando presentes como nage discretas,
e
constituindo, re sp ectivamente, entre sg e 95% da composigão,de
~ÉS..
do JOM a seleção dos mesmos.
A requerente reivindica a prioridade do correepoddenta
do d e p ositado na Repartição brianicas em 18 da udato

de 196°, set .

o' n '' 33727/64.
Ponto Ag 1 do total do 4 pontos apresentados,
"MU0 m e 187.693 de 9 de março dé 1967
_
)iequerentet TER MOKOTYEE OORPORAT13N IIKITED a ePNCIATERRA
Wivilégio de 'Invenção: "MUREM DE CONTROLE PARA Chi MOTOR =MEM*
MOR ELÉTRICO E APARELHO DE EOTOOOMPOCIOIOw
PIUNDICACOE8

sparerno de oontróle para um motor elétrica), provido &o Um

Membro de salda movível em etapas diutintas entre váriae poeiçOse e uma
pluralidade de •letoaaa portadores de corrente •litrioa atrave doe emale
98 pode fazer passar oorrents seletivamente para gerar
Una !broa 'letraMagnética destinada a atuar no membro de Imelda mirei de modo que a poeta
IãO do tesobro de cada depende d1/4, corrente selecionada nos diverso,
sistemas portadore g de p orrente, caracterizado o aparelho de
eaatrble pelo
tato de compreender meio de eonexão deetinadoe a conectarem
esletivaase
uma alimentação do corrente elétrica soe referidos aietemaa PortadO n
998 de corrente, e meios deatinadoe a variar a ~gaitado da
corrente ea
pelo menos um doe 'internas p
ortadores de oorrenta, em etapas distinta.
CA*919 910 'valor sialmo 's ma valor máximo de corrente.
eivindica-se a prioridade do oorrespondente pedido depoeitaáo
4Terticlo de Potentes da Orii-Hreeeaha, Ga 10 ar aarco de 1 _,' Çg .ob.nt

1

Seief
Oldde
Ponte a' 1 de total dé 16 pontos apreeentedte.

Privilégio de invenção; b APEEnIÇOAMENTOS get DISJUNTORES BUTRICOSL
RE/VINDICAOOYE

1--kperfeiçoamentos em disjuntores elétricos, carsoteriaades
pelo fato de oompreendert um suporte, pelo menos um terminal de Iiiihme
pelo menos um terminal de oarge, meios suportando o dito terminal de •
linha e de carga em relação pré-determinada ao dito suporte, uma oamet4
ie iniciação de arco suportada ea relação prédeterminada ao dito a'apOr
' te .8 tendo Ume parede de dundo e paredes laterais circundantes, Vaia Ger
tara extintora de arco ligada á calmara iniciadora de arco por uma penal
gem e compreendendo um par de paredes laterais opostas, pelo menos douta
contactos siáveis relativamente suportadas adjacentes á dita passagem,.
tendo as ditas paredes da câmara de iniciação de arco e da cámara de At
linção . de arco Pelo monco partes de superfíoie interna composta de um, a
material com a característica de ablação sob a influencia de um arco
elétrico para formar um gás com hidrogênio livre como componente suba..
tancial, oompreendendo o dito guia carbono substancialmente apenas na .
forma combinada, meios para mover o dito contactos em relação um ao cM.
tro entre ' posiçOes fechada e aberta para criar um arco num local pré-ds
terminado adjacente á dita paesagen, seado na superfície* internaa daspaxedes da cámnra de iniciação de arco estreitamente adjacentes ao dit
local de criação de arco I sendo a dita p,,rede de fundo da odmara de .
iniciaç'áo de arco entastancialmente fechada, pelo que o dito material dl
superfícies internas das paredes internas da cámnra de iniciação de ar.'
co 6 ablatado-pelo dito arco, enchendo a numera de iniciação de aros ei
um gás sob alta preeieo, não tendo aabetknoialmento o dito gás escapa .
sento da dita oámara de iniciação da arco exceto paro dentro da dita .
°Amar& de extinção de arco por weio da dita passegom e impelindo 0 ditf
ama condiçio alongado..
,o.ivindica-ae a prioridade do corres p
ondente pedido depositado

arco para

na

Repartição de Patentes nos T.U.L. e 21 de auto de 1965.eob o 12 5
45'
Ponto u1 1 no to:si le 24 00nton nr,resentwons

357.

.unno èks °SÁ'
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z'ib")

'9112,I3awe3, caracterizadas essencialmente polo Esto das tubultagrés
ui y.who do lffloe.

dv

ONOsed

~rente: saaiSluelwafil, SAGomt- IMO hUfkláGEOURto A. S.-- ~LIMES)

- alojam Os pavins, serem obtidas por meio de paras de chapas slmétricas;
gjustapostas e unidas entre si; pelo fato ainda:de Oada.Ohape Sai data*
da de daas ou mais saliénciaiI eventuaiMente saa 3 -.s/rculJ115. 'lige 00n

PâLEE./SU1ÇA
Jrivilégio de Invençáo: APCRPEIOAIMMTOS EM, OU RELATIVOS A, ~TALA r
9O CONTROLE PAPA Od MOTORES DE ELEVADORES ELETRIPOP , .
Mi

tEza instalação para controlar o nator de um elevador elé•
aetoo, proprio para exercer, tanto um torque propulsor como um torque
um
.ce frenagem, caracterizaoa por compreender • um mcio para prover

trapoetas geram em cada par as cLinalizações doe pavios, e de Cal modo.
que os pares de chapas formem unidades independentes com duas OU meiCI
leanalizações; pelo fato ainda dos pares de cha p as saram dotados co tobli
' validade de furoê •
Ponto n9 1 do total es 3 nontos apre~a~

reograza de aczleração, operando até ser atingida uma velocidade cons7
*ante sendo a cotação do moto: durante o programa de acelernio una
pra*
aunai° de um parãmetro (tempo ou posição) de carga. um meio para
é
uma
PurepUs
eir um programa dr deseteração, no qual a rotação do motor
de posição da carga: . una chave para iniciar o programa de deoeleraçãoy
aando atuada pela carga guando eeta atinge uma posiçãO predeaseminedu
Os relação com um desejado nivel ou ponto de parada: e um meio -pare
orempaeam o peogicana de deeeleração com a rotação do motor, de somas
**a. qUaado o mator cativar trabalhando com velocidade conatranUe.
~lacem sela iniciada Imediatamente sob a atuação da otta chame.
Md eictando o motor trabalhando segundo o programa de asekeração. •
Sumsgtm só seja iniciada, quando a velogidade Ou rotação. determinada
nte igual à veloeidade
auto programa de aceleração, fõr substancialme
O. rotaç ão determinada pelo programa de deceleração.
es p.;.
• A depooltante reivindica a prioridade dos corres pondent
tuna4
~ice depositados na Repartição de Patentes da uiça em C.4
&espade'
1956, sob os nes. 14.2155 e W2,341
lezer,,ro
de 1456 e =.
t1varente.
Ponto 11 .7

rie alGíri. trik 19

'Requerente : PILOT MAN-NEN-HITSU KABUSHIEI KA/SHA.,/JAPAU
Privilégio de Invenção: DISPOSITIVO DE VECHAPENTO VARA CURA O k, aAg
TINTEIRO DE PONTA RETRÁTIL E CANETA - TINTSIRO DE PONTA REIWA16t 001'mo ma
O DITO DISPOSITIVO,
Reivindicações
1 - Dispositivo de fechaeenco pare cobrir wsa cica~tintelve
apropriado para ser instalado no Interior da abertura extrema dianteiro

pontos apresentadou

4cig

TUNE Nç 161.051 co 22 de juLmo de 1954

4
4
PP suporte de placa de cobertura geralmente Cilíndrico incluindo Em dliga 1
•
Ostra interno longitudinal através o mesmo e um par Se dispoeftdvoS til

de uma caneta tinteiro de pena retrátil , caracterizado por' cOmpreendek

1

apóio de pino pivot nos dois lados 3à extremidade anterior do dito dia :
Àfp.

s
Mear0 interno longitudinal, unia placa de cobertura tendo nos dote ladoI
Ca mesma um par de pinos plike e pivotávelmente oustenteók na extremi~

13

de dianteira do dito suporte de #laca de cobertura cam os ditos pinoe
vot sustentados pelos ditos dispositivos de apóio de pino pivot, de
ala á pooer warir ou fechar a extremidade dianteira do dito diãmetr0

4

pl'

É

fat

.4
In .44

terno no suporta, e um dispositivo de mola orientando continuamente a dlir4
ta placa de cobertura no sentida do clii• supprte de forma é fedias' 1495441
1.1samente O oiámetro interno do mesmo
à requerente reivindica a prioridade do correnondente pedida
..1Óepositado na Repart-ção de Patentes do Japão, em 27 de novembro
1963, soe n9 88.950.

..».nn••

6

1P5.
Ponto à 1 do total ...g 10 pontos apresei/0;0

FIG

soava •e iSd 4i9 de 14 da iprIl d e 1954
Ve ,! uerente . 1DOSTPIA; IAGESTIr LTDA./SÃO PAULO,
01IJPOSIÇO/j5 CO:7STRUTIVAS
Orl,t.églo de InveKc:io

POGUS A QUI

f
lb

6 40

30 10 3 E 3b 9
.4c 4 4 b
,7 ,iff","-Á4
lil"-~1~MM-- :TI

4
\

,,,,,,
... w»

LA

Ver:rnaicaçOel
:a,ac

,oe:v

const r ”tivas em toeõen

querosene 4

7, 70 to

4reare

.”'?:e2.,...r ..,i
' )1%,

2 8,21U
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(Seção E!)

Junho de 1971

4 1-

;

j

IMMO N o 171.331 de 16 de julho de 1965

1.

0 NO 161.556 de 16 de abril ,te 1964
.

j

1.

Requerente: J. PAIM S/A, INIASTRIA E COMÊICIC $1° pplatO

•

Veouerente; OSWALDC DA COSTA DdRIA.2SÃO
Pr),Ilegio de Invenc4ot BISPOSITLVO.-REE,RIWADOR ,FARA,BARRDL crobij,

Priviligio de Invençâo "AP&RFUIÇOAMENTOS £ g ARMACOE SDE' 031~01i0111
!
ANit(iGh

E CONG2.JER.5 .

'Ito:TVINDICAÇOES,

hoprindicações

;"APERPEIÇOAMENTOS EM AMAÇO:st,

- elspositivo refrigerador para barris de chopp e conginea
res, constituido por tesa chapa circular, removível, e uma sôbre-tampa,
adaptáveis ao tópo do barril, caracterizado por esta chapa ser provida
4
-4

de um orifício, e conter • fixa, e sub ou ~reposta. uma serpentina t
e ainda por esta chapa formar com suas próprias paredes, ou com as pa
do próprio tópo do barril, e

as

DuArtoA-~VA6 5 iffiira
RDS" compreendendo uma armação na qual as coreias portadoras dos dois
braços articulados de cada vareta estio fixadas em peças tubulares di
encamisadas reciprocamente, em disposigio telescOpica, caracteriza:3'0

pele inserção de uma mola helicoidal envolventes das peças tubularesi
eujas extremidades são apoiadas em lados opostos das duas corãss,

sôbre-tampaS, uma ousara ou dapón

sito para nacos ou cubos de gólo; e também por . esta serpentina, por

de modo que a aproximàção recíproca das mesmas coras ter.; de venett4
a real :Afineis formado pela contracio da dita mole helicoidal envoA

suas extremidades se comunicaren, com dois condutos flexíveis • os quais

• At* •

redes

4

entram em conexão com o ttabo da bomba que aciona o liquido oOntinente

Ponto n O 1 do total de 2 pontos spresentadOs.

ou com a própria torneira terminai da referida bomba; também pela sabre
tampa ter um oricio, correscendente ao da chapa circular e ser formada
de duas partes que se encaixam entre si. e por serem providas de ¡areei&h4- que se aprisionam. ao eordo do tópo do barril, e completam a cinera
tefriderado
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentada

TÉRme N9 163.594 de 21 de outubro de 1964
Recp4rente: CARLOS . LUIZ SC 1 102SLER, MARCOS GASTA° StdOSSMWAJI Oeté ANWO
NU) SCHOSSLER./ESTADO DO RIO GRKADE DO SUL.
Pr.v.légio de Invenção: NOVO SISTEMA DL AEOP1AMC6NTO DE 431:WP16133ADORES
C.SFALHZ-CHAMA:,- DE FOGÕES A GAJ
55,5RMO NB 012.589 de 2 de setembro de 196t

ttÊ/lindicações
t - NoVO abstens de acoplamento

ue

ceneknadores em eapiehr.

chamas de , ftgóes a gaz, caracterizado ;:elo , rato

ue

compreendei, um soa 4

Pequenented NORTB AMERICAN ROCRNELL CORPORAT/ON./E.U.A.
getviiigio de Invenção: EIXO TUBULAR MONO-PEÇA E CONJUNTO ut eixo pmpé,

dutor e desviador de qãz formado por um tubo disposto norlsoartalmentel
•

S MUS SMU.ARES E PROCESSO PARA BUA FABRJPAUP

o queimaoor e provido externa e inferiormente de um prolongamenffl

calindrico constituindo A Ustelo-receptãeúlo e par t•vadt Se garoas com
AOC de molas; e sendo internamente provido de um eutiO t de utta abertas'
PC na extremidade para comunicar o exterior oom o mau° ancamios. IMA1
Á

malmente, o espalhador de chama é provido de um orifiCe0 assuado pWaGok
no ao tubo que dã acesso ao gáz ao interior do conduta e dOS malmsissi
¡Aios os.itleaos laterais para a distribuiçào da

01.14111

Ponto n9 A do total de 3 ponto( apreasntedos,

4

Reivindicações.

o

1-

para fabricação de ume . Inga-eix0 para veltUt04
Waseassisado por compreender os estágios proceseuais de: dobrar Weiif
endpa aill4g44a de metal ais tórno de um eixo geométrico paralelo ao
116,b1
PlOCC9S0

domps&schte, até estabelecer o contato entre as arestas longitudinaaL
apositiva da chape, no sentido de dar mesma a configuração de uma mo
êoé, munir por soldagem as ditas arestas opostas da chapa; e estaMper,
4
smazat4dades opostas de dita viga, para transformá-laa em eixos 42/24
do4s4~0 seduzido, para a montagem dos sianCála das rodas, eixaS isace
mmeles

ni

uma

esueSs 'Ura

de parede, maior do que á adpessula da chapa ood

ok

.' A depos-itante reivindica a pricrioade o correspondente .
-.414

J40, depositado na Ropart100 de Patentes doe Estados Lei dos da .eu e$14
St Os mcome, em 3 de setembro de 19G5, sob n9 414.t,Ar
SOnt0 n9 1 do total ae 19 ponte£, 4vresentadOs.

;

DO

tio;nt4-fiaira 24

junho de • 19171

•

OFICIAL; (131,10 HI)'

Z6 da garz 611 q31"~

aa RepaCtIolo de Petenten dde

ge 1111.1U aLf. ft d4 ovarem de 3,r8W
"atui umm SERDKI DUMITRU ANTON MOVILÃ caíra É : PINI.k raTk

e041Uk

fonte O 1 no total de 20 Onee

EMULA ROKANA RALUCA VIcT6112 UNANIAN dSAO PAUL2
iWtViléglet de Invenção; ~0 (paídis)

PORTAIW2

05 , 0~415, PC!'

710,.

•

, ~19i A

Lut Do n.6.N.
111:Z.Vindiew8et

• TeLaa ftseínáisl portáteis que permitem pro)eosSee

lUt

le e acip oonstituide de material translUcid% rlgidas ou fletxLveta4.à
Omo

Papel vegetal, com espessara de 0,2 a 0,8 mm, plaaaa semI4

Oda' de plexigiass de é a 4 mm e placas agidas i base de 9,14.046f1
Ola de 0,3 a 3mm de espessura caracterizado Ror apreaaneer os ma{seg{:r
411.1s acima, em combinações tUnicamente estudad .-{1.oeficieneasli
did0{-0 de r
a) absorofvfdade

0,50

tI oefletividade
41 transmissiv4dade

0,50

dl grau da opacidade

0,20 a

0,20

liCRNO a9 162.713 de 8 de setembro de 1906,
0,10,

8e-cabendo as placas no flexiveis de plealglass e Jilocec um pa
{Semento posterior de ambos os lados a fim de conseguts a ro.floxii

Requerente s AKTIEBOLAGET ICARLSTADS NEKAIÁISKA INZAK"ARILNAlsk
PA PW14RWoá
Privllígio de Invenção* CRIVO PART/CULARRENi t Aum1isec0
APARAR.
c7:123
f peiviclisa2.

WoSdade de 0.2G
Conto ca 1 do cotai de 2 pontos apresentados

aLt,

1

• Crivo particularmente adequado para peoastal arm4.69

Culto material não—cúbico ou não-granulado, com oavtmentos de ImpWleg.
go circulares, substancialmente planos, na área ou Sreas do owitowsk2
~ativo e. prefarentemente, com uma entrada central de allomecarsao ixt
a área ou Aq7
69 O material a peneirar, caracterizado pelo fato de que
membros
do 041.5r11:1d
WID
mu de crivo a dividida em setores (seeções)
pa8at1911. adaptados para serem removidos do centro para Core;
St depositante reivindica a prioridade do eorres~ go
dato, depositado na Repartição de Reun.) da SeleiG, era4.9 9~ •
hW de 1065. sdb o n9 11.825/6
Ponto n9 Ido total de te pontos apeccuntOoà.
.a.a

TERMO Ni 175.931 de 23 de dezembro de 1965
Requerente: NORTH AMERICAN ROCKVELL CORPORATION-E,U.A
RYlvilégio de invenção: " SI S. TEMA DE FREIO DE VEICuin'
REIVINDICA_OES
1- conjunto combinado de acionador de serviod e auXiille-

6

peru o freio de um veículo, caracterizado por apresentar um sistema de.
pressão de fluido de serviço ligado para executar a normal atuação' do .

2

23 afb

dito freio: um sistema de pressão de fluido auxiliar Independente e noe
malmente inativo, adaptado para ser ligado e executar uma operação dual
ii.ar do dito freio; dispositivo témente atuante quando o' dito freio é
acionado pelo sistema auxiliar para travar o dito freio na posição de .
aplicação; e dispositivo de contrOel no dito sistema auxiliar para man.
teir seletivamente inativo o.dito sistema auxiliar; a aplicação de pre uno de fluido para atuer o dito freio ou a aplicação de prema° de flu

1?///7/ill,1,74W/Illif/17/41// id -WV //).

Amo NO 483.399 de 4 de outubro de 1966,
Requerentes NICROLSON elLU COmPANV.n1./
Privilégio de Invenção; Argnmmoziavoi 11115 UNA gSwimag na 0114ROTtead
PACA SW1RA Pi.; CORRENTE.
Reivindicaçóee

fole rara liberar c dito freio da dita posição de trevamento.
Eeivindica-re'a prioridade do correspondente pedido depoe:.

t aperfeiçoame-,

corpre,~0:
um pinbio.

•

estrutura de :Ivrea da vett -40NR

uma unidacle .--r,te

4=1024d0 p

cor.

ir, eixo de transmiuv4ki;

elo dito eito; uma CSEECUW ao 440.ca, osé.orlo ao
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,,r Ser acionada pel0 dito pinhão; e . una barra de serra, terminando em
riaa de suas extremidades na adjacélncia no pinhão, barra essa pedsalndt
lima cavidade em seus lados opostos, a fim ue receber a.dita corrente
idracterizados pelo /ato da dita barra ser prOpria para ser acoulada
te forma ajuStãvel à dita unidade de acionamento, com o fio de variar
Sua posição radial com respeito ao pinhão, e pelo fato de Ser provida
ee uLl

Junho de 1971

Seção RI)

Manos de pressão hidrãulica para soltar automatiemente dito estado ebt
com p ressivo quando a rotfteN'o do motor tiver atinei° um nivel predeetran

findo e meios para ajustar uma variação no presaão de fluido
opesantam
ugindo • Obre dito meio de pressio hidráulio
c-n.I to 1 no total de

'contos apresentados

par de chapas, dispostas nos lados ou flancos opostos da referi-

ta barra, e próprias para se,M tornadas solidárias com a uita unidade
ao
te acionamento Sob uma relaçio Substancialmente fixa com respeito
ti':o pinhão, e axialmente adjacentes à periferia do mesmo, a fim de
tuiarem a corrente da cavidade em ao dos lados Ca barra, para a eavidas
tle no outro lado da mesma, ao redor do pinhão, sendo proviva torb.lm de
bleios para fixar a dita barra e as ditas chapas a unidade Cé aciOnaMern
4n
Ii depositante reivindica a prioridade do cOrresponcnte pa.

Oick , depositado na Repartição de Patentes dos Lstados t i nidos IdOt
tioa riu NOrte, em 4 de outubro de 1965, sob n9 492.39; •onto n9 1 do total de 14 pontos apresenta‘m

IMMO Na 184.'403 de 9 de novembro de 1966
4equerentea iNGELO tRIXRIRA BRAZ" - OUARABARS

/2

Privil:gio de InVencio

"APMULHO

Irs095 N9 183.693 de 14 de outubro de ivéti,

iparilho munidos do pasta denttfriola, comproendena0 Wm

Pequerentel TRI-SCIENCES INDUSTRIES •INC./E.U.A.
Privilé gio de

lovenc40:

APARELEOPAN1TRAW/Ulid N TO

C,~ DL DE2CARGA%

Reivindicações.
• Um aparelho para tratamento de gases residuais de eon

11
DuStae, como os de um motor de combustão interna, no qual as gases ah
Misturados com uma fonte externa de ar e inflamados co uma hera de com
Dusteu • dito aperieiço‘amento sendo caracterizado pelo fato de compreenm
der um Orgão constritor de escoamento localizado na trajetaria dos gases

te descarga eS uma entrada ee ar em um ponto de baixa pressão imediatamen.
te alem do Orgão de constrição. para Conduzir um suprimento de ar suateD*
tador do combusCla aos gases que se movem; um dispositivo de ignição. X&
Calizado abaixo da entrada de as, para inflamar os gases que se movem ,
Dem como ar subsequente a mistura e quando a mistura entsa na Aros de AOD
Oustào, e 6rgãos destinados a conduzirem dito suprimento de 4. atravh
Me pastag ns condutvamento relacionadas com a área de combustão paia
preaquecer o suprunento de as antes do mesmo ser misturado coas os fiat48
de descarga.
Ponto n9 1 do total de 1 pontos apreseatNaw,
28

mmo 8 9 153.171 de 11 de ou p ubro de 194

TADAO Y4MAOKa..Inpão.
Psiviligio de invenção: " UM DISPOSITIVO AOTOMATICO DD PARTIDA REM 011.
Penuerentei
PRESSÃO".

MUNIDOR DE PASTA DENTIFfilça.,

4BIVIRDICAJOR3

BETVINDICACOE!

1- Um dispositivo automático de partida ~II comprem&
poro detonar um motor de combustão interna, caracterizado por compréeneer meios para manter normalmente O motor em um estado aio colooregm1v4-

tm/9.30 de material adequado, preferivelmente pláistico earaeter~
9910 fato do estojo ser provido: em sua parte Inferior • frontala
14014 abertura retangular ou visor; na sua parte superior octogonal gR

com projnio ou gargalo roscada •xternarnag
nas parte. laterais da um rasgo vertical, que tarmina se sem1.07.441
1. 1 e finalmente, na parte traseira de tn suporte para fiXaoka
Perste a g 1 do total do 4 pontos apresentados,
uma abertura ellindrica

éIG.1

Quinta-feira 2 4

ORM

In

(Seção OR)'

Junho de 1971 32

firkU~Se SOnUíro ou balneio ao otifb 04Phitaho
Nonto et 1 do total de d pontoe eprattÁaddise

TERMO Nó 184.512 de 14 de odvedbld do lga
Requerente: MAIO NANNINI • SIO PAULt
Privilégio de InVenção 6-TAPOLMO DE Saalan!
REIVINDIC1C0104
1 • Tapulho de segurança eavieterleade palio ftto de mpeabw
sentar uma falda lateral de prisa tendo em sem ao radial e torne
de 'Ur, isto é, g onstitgida de duas reides OWnefliltrleal • eitetted

almente ellindricas entre elas distanciadas radialmente de modo 8,,
1
coligadas uma á outra em oorrespond;nola de
len;
tordo inferior ou superior, sendo a falda Interna ligada 11041,104
formar um vão e

Sente e um fundinho, enquanto qUe a falda externa 4 efunda na soa
parte superior de sna flange externa de pr;sa • •ventUaleente tale •
tém de fixação,
Ponto A O 1 do total de

4

-

/1141

WR 184.7n da 21 dê novembro de 146M
Requerente: VV.
ÁLOYS GRIEBELER & Ole. trIa. • ftDO ~DR #0
iSsAygtésie do Invenção "SPUMIÇOAKENTOa EM LAKPINIS é 94
ernyllazsÁMNI
- aperfeiçoamentos em lampiles a da, carectereaddna DIM
tOtó do o usual disco cÉrteavn de base, que 4 provido do alinbffil
cireu/ar de orifícios de entrada de ar, beM,UNIO regateado cate
e Inferiormente a tubulação condutora de aia, eq54pade com reglat4

13 pontos aPresentadod

R

r

Controlador de passagem, ser ainda dotado de edis curto' braços e4
CU e periféricos, dispostos em oposição diametral, bragas estuo ali
4
az, extremidades livres recurvadas para colma, formando germe para 1
aprisionamento das extremidades de uma grande flma 4" ej4~1110%-41
re e portabilidade do conjunto.
lento n ó 1 do total de 3 pontos e~mantadoe

eoe
L5

MERm0 NO 184.546 de 14 de novembro de 196b.
Lequerento: UANS 30EI6 8EI.U.M0 PAULO
trivilégle de Invenção: CONJUNTO DE ALTA f1DUIDADE
Reivindicaçõea

1 - COnjunto de alta fidelidade. sem fio ' caracterizado por com.
preender duas unidades diãtintas, um pre..amplificador 6:anemia:sor a 4C1

receptor-amplificador, sendo que a primeira unidade contem um oxii.anpla•
ticador de ãudio, o qual eacoplado a um modulado: de freguincro. que
varia a frequência de um °senador em ritmo de Sinal de LudiO, sendo que
na saida do oscilado: é derivada energia que passa por meios seletivos 4
Cede elétrica interna, sendo que a segunda unidade contém meios seleta
vos

para acoplar a rede elétrica interna a um amplificador lir:1n~ do

frequência modulada sintonizado na frequencia emitida pela primem:o, gni
dade, compreendendo ainda um demodulador e um amplificador do dud/0, dm.'
tas-as unidades contendo as suas prOprlas fontes de alimenta00 pesa

de elétrica, sendo todos os circuitos transistorizados
Ponto n9 1 do total de 6 pontos apresentados.

rica
.TEpylm Ne 24,935 de 29 de novembro de IÇI,"

&ff/crente: UYSTEP COMPANYIE.V.f.
Privilégio de invenção. Aparteicoamantot em aooMomo °e
aronsmise ao pira cer res manme-cargaa
PtivindoectSeL
2.Rcutpros.. AnNtrirA04,1

- Pk1,1,1P iricApca.,-RAWHisjoR

Cltreleadlea

Aperfeiçoamentos em ernjunco ou ¡amando da tremo'
assuam para carros manta..oarges COM UMA PORID ~anta, Gedee 09 14

t I G.1

4

URRO R e 184.562 te 14 de novembro de 1966
Requerente: WALTER DEL PIOCRIA e SORGIO DEI PlCR1A . $IO NUM
Privilégio de Invenção "NOVO SISTEMA DE PROTEICO CONTRA ROUBOS/

4

WVINDICAOad

1 - Novo sistema de proteção contra roubos, para uso go./
caracterizado por ser constituído de um circuito •létrico onde usa
fonte de energia elétrica uma vos ati vidade por um comando faz circls
lar corrente elétrica &través de um dispositivo de segre'do, de um
l amento bim stível • de um dispositivo de tem po causando e overacb

monco, um motor destinado a forneces putUnda meeerado onde o
4
referidos meios de içamento, uma transminsho lociketzrd4 melas de
breagem atuada por fluido, paro, cd,xermatâva
Haenta. transmitiram
interromperem a pOtenele de motor h Pejerld e ced9 e ed&ODECOM ea
ferida roda numa direçã* pao.n frente Ou merohn 1 olk, m moo' do aii
ração de embreagem, caranierizados peao o em ~moa ~a de
OpernoZo de embreagem compreennerem6 moerem de ammenSeo^ de fleme 61)
embreagem, destinados a d'.r3girem um flad41, ow socos% de use
de a/imentecilo nos referid)n MnDS de embreagemi mudo* de.bodheweed
tinaus a bot;beetc fluido sob preasU através ... mleridon momos di
passagem, aos referidos meios de embruageo, pa pe engatar 8 Wheme N
e meios moduladores sensíveis a prese5o, operd eozas aeb um MaxonmOMMil

A

Quint a-kir a 24

Junho de 10/4È

DOMO OFICIAL

to 4n posealo en artdo prd-determinad3 ostnaelec.i44 nde raferi4g.

' eme ama elida a estas contendo elementos componentes

66

atzaetwra

êoeee do pnedegea, o suficiente para encostar os referidos meios d

tereastre noa peoporq8ea diferentes daquele que cavale. a ~44

Sofrendo man insufiiiento para provocar o ti. aMamonto de engate

dilata torna obtando-ae aos diferente do original da diga° grui"

•Seolareageo, para restringir os referidos meios de passagam em segu4

em pura atmeafera terrestre, visto que este disto transmite •ffill •

%a e, por isso. retarde!, o increUnto de pressZo de fluido, noa p.a

a outro se graracio efetuada em ambiente Weremte do aebtaate
met da atmosfera terrestre
:Monto n* 1 do total de 2 oontos apresentado,.

Corietee meios de embrengem, 414m de referida pressZo predetermina,
po. de aado a proporcioner um engate de embreegea suave mas rdpide

F*

& depesitante reivindica a prioridade do eorresponden
%e pedido, dopositnio rt çz l.k.,tiçRo do Patentes doa Estados Unidos
Mn Amdrece do Hore, ea l9 de novembro de 1965, sol, o n e 51C.328,,
Ponto n9 1 de

de 22 pontoe typre~tedoe.

MN N

O 185.537 de 20 de deeembre de 104

&malmente: MICHICHICe TOS3A - PáRlY1

ERMO Ne /85.722 de 27 do dezembro de
Ãenlna "ente: ARTUR PISCHER, ceglanik
e:Vivi/e/mio de iumneEol ~ALHEIRA PARA CAIXAS OE CONSTRU0010
REIVINDICAÇOES

?refilarei° de Invernia, " APBMP M IÇOÁM13944.14 194 Miguleet 9ake
Pita 8aMM4IC
áttunwoteAcerk

1- Cremalheira para caixae co condtruedee, peca moem piei
Pu; em conjunto com peças bdeieas de construção mecânica, intercenectt

t Seerfeicoamentog em máquina* para bate* a empane elketaidi
eaaaaleviellos por compreenderem, no interder da 04~911 OU ~MI N1)mi
tawna4 e em n/vel extremo superior, uma ormara de ee paracto em Mai

mete por meio de ranhuras ampliadas internamente e pinos ou linguetee.
U. conexão correspondente, caracterizada a dita cremalheria pelo fane

gen Inicial, em diaposiçáo ascendente desde a abertura eadophonds
trade para o material bruto, at4 a posterior, de sa/da para ao

lo, em pelo menoa uma deu facee externa do seu corpo possuir uma tl
4beira de dentes w, em pelo menos uma de ocas faces extremas poseuir ee
¡rema ranhura internarenme ampliada ou uma lingueta de . baae walirsnaulsds

ore maiores, oleara este onde se instala* transverealmente dote
sem ginatrirlos, o poster4or tendo afiei caie Oto que o ~Ma.
prendais ambos de Untos radiale perir:ricos, ontreaeadoe eco °troce

Pa formato correspondente d dita ranhura

fins, date ca'mare tendo o fundo composto por ume penaloa fixas P
de em dois trechos arqueados e asoendentee, dterparça senti eme
doe ~oram giratórios.
Ponto n4 1 4% batel de *ondas apvro...~...

Re1vindica-1,e e prioridade do correspondente pedido dopo.
Netsdo na Repertiçio de Patentes da República Fedavol da Alemanha, eme
Dg ke paneiro da 196£, oca o n g F 48 192 Io/771

Dento n9 1 no trotai de 11 pontoe
;

44~84ol.

1

orou
MEM

6

I

8

iNe
a=
ar"

V46

tes.rnt da 1g dm ea...od ia

ria

eatee SOED GMEN2n0 PIUM . 110 PI=
9114u, da krirenqgp o kagaiagmwaysoc
g21 ~40 01400d Mn*
ealFMCACOJA

•

r • - tip erre tleaetatetes ne gravaqi0 e diaota ausleali
cáraote,
4mado poio fato de ter gaios kermetioa ou elo g iar,
edesmontarei .
proelAa de uolue&ea para sentado e remos& do
elemento ge
e omm as demole emetelea meoesmartas, e Reate Calma
sendo oolg
Os diapmeitivos prevadorea de sem e contendo ela elemento
troopowee de amaggeopa opereet0e ou etessers.
09 11 ~141 Oagg

I
ome~ tesjats 6w 65 6w ~Mete* Ge
~eme i2d84280D CUIM= ourtNAnâNk
tw6~0006 de gmemaggee OhOWPIA 0£ f4COAÇÃO AMOMAttoa ea
MV"
&SLYàMloaftee.
4. *betam*
49 tegocie eotamettee de, 0,91~ dm mama"

narbelleri,::ado par , um , tiniood0r

q marsivil par, o aistema tql,,, r &a.,

1 Nulo eletro-maghátiço ou outro.

••., ,-.---; ,.â . : . ..,
Ponto ne 2 do total oe
. eu uOn'eda apreaentnnoem
.
i
:r

'

,

,r

.,.r

q

'r

..,

r

k

'r,

-:'
:

TERMO N o 186.010 de 9 de Janeiio de 1967
Requerente, MÁNTEN MANUTENÇXO TUNICA E ENGENEARit

I ‘,

I.

TÃO PAVW

Pri vi légio de Inven9eo "APERFEIÇOAMENTOS EM GUINCROs"
r

oç'IVINDICACCES
1 - Aperfeiçoamentos em gu'ochos, caracteritadoa por oompran
derem essencialmente um cillndr0 fixado no chassis do veículo, dam
do qual é acionado um pistio hidráulico, operado por meio de me
ba de fluido e óleo, água ou semelhantes, que oomprita 0 fluido, *UNO
vás de uma válvula de passagtJU meltipla, para dentro do dlte cale 4
sendo provido um reservatório para o dito fluido, com tubullOes 63
salda para a dita bomba hidráulica e de retêrno pare O fluido, duo
te a descompresseo, sendo a dita válvula de comando
Ponto n o 1 do total
COMO N o 185.932

de

•a~of.

ir 3 pontos apresentaÁo,

L de Janeiro de 1967

Requerente: RC14 INDtSTRIAS METALtriGICAS 5/A. - 5O Na(

Phivilágio deInvencío "APERFEIÇOAMENTOS EM 514'.3?
REIVINDWWIES
1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM STYGES", caracterizados por ame 04
' REI embutida na parede, provida da seml-parede interna vete&mal
Mor que com uma parede inclinada, divide a citada caixa, em doba
compartimentos internos, ligados aos tubos do aparelho sani44e4o •

FIG. 1

de descarga da água usada, sendo previstas duma tampas, uma da Mout,
as da eímara interna da caixa e outra, da câimara ehterna d.. mearsa,

rwmu N o 186.020 de 9 de Janeiro de 19e .
Requerente: CONSTRUCTIONS SUPPLIES SOCIEDAD ANORIMA . PANA91

Ponto n o 1 do total de R sentas aesamteios.

PrIvIlevlo de In venmãe "NOVA CORTINA PARA

JANELAS a

21201-04W

PEIVINDICACOn
1- NOVa cortina para janelas e similares,

caracterizada pck

compreender uma pluralidade de líminas de Igual compriMento entre
si, capazes, de encarrilhar em guias laterais provenientes de

um dt

pósito cuja base de apêio determina um plano inclinado até ditas (
guias, e cuja estrutura Superior também se estende, co feenes em 11(
trecho, em forma paralela á ditla base: dito depósito tendp um (14
positivo orientador das ditas líminas, das quais e Ultima inferior,
ao menos, está vinculada a um corno tracienador que, por sua vai
está ligado a um elemento de comando.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos a pr e sent ados(SERMO N4 185.972 de 5 de janeird de 1963
Requerente: ALBERTO GONÇALVES MARTINS./DS~ DA GUANsed'ARA.
feev i hNic de Invenção: FLUTUANTE SALVA-VIDAS COMPLENENWM DE '2.RGDO,
CRA.
ReivindiceeSes,
Flutuante Salva-Vidas Comi.eementar . de STeTgenc4:i. peee
,J! n
mavegação marítima, caracterizado por: Um flutuador de eorme eetangu •
ler, com ãrea interna livre de A P de comp. x cE e 209 de larg. div•der
da em oito áreas de inje por um Gradivisor e Apoiador d2 LotavIN

AR:e

4

tro Telas redeadas sendo duaS de caReccifeas, uma de fowite. eme

,.„«. eme
Sendo e inc Rede m6vei de ligaçáo entre as duas últimas 'Palme hem fdeoLos inferiores por meio de Argolas g...r2 nes suas quedas na.eneaesi, eh caixam-se automáticamente ithando subacreas até una
e fierméticamente fechado por code.;

Os

de poofhlidledado

lados, com as &gene capemeledvdm

mas
ontade no seu Interior sem encontrar nee~enosas prejudíciats
t
estrutura, transformando-o naturalmente nen joguete ã me n,è dei ond,a.

Ponto n9 1 do total de L pOntos apresentados

U n

•

V
v!rfrv,
...!,~ne

•
2aR0

No .

186.022

de 9 de Janeiro de 196?

Oquerentes ?ENRICO STRAUSS

U,POr este Cilindro ser dotado de orificio (9) em nómerd e disposiete . atik

ARTENTINJ

venieente; e por uma mole (10) localizada logo acima do °Madre, ao

C1,114810 de Invencio "SEPARADCffl PARA PLACAS 04 ACUMULADOR 11.itTRIen"
'

NgIà2pDICACOEZ

sintericaçâo de uma resina sintetizo em p ó do tipo a que pertencem

oloret0 de polivinila, o p olietileno, o p olipropileno, as poliami
las e Outras aleitares, caracterizado pelo fato da dita resina contei
Ae2 • ZOE por pa g o de um composto que e tem p eraturas entre 100 e
I

k00

24

dk

CIMO;

da, e abertura superior (12) no forma fia convencional fenda oupar~3 e

„ t Um se p arador p ara p lacas de acumulador •letrlco obtido Pe

'

tenor do orifício e por um parafuso (11) tubular, dotado de roeu

Se sublime e se decompie liberando gases inertes • capazes da

por outra peça (13) em material a p ropriado de forma cZnlea dotada de oP4..
..
ficio Interno nua dimensOes de permitir a Introdução do cilindro(14: e a
por uma chape p rovida de pequenos prolongamentos laterais (35) (pie se
); e ainda tor um anel de Pfee, tatemmem,
Galiza no interior do cilindro
e nas divo:os -ecoe convenientes.
Ponto n 2 1 no total o. . ,untos apretentanoe.

,X4Igleses Cem o meio sem a1ter4-10
i'10 I

Ponto n o 1 do total de 6 pontoe apre.~,aawee
',

,t4i8040 NO 1E6:031 de 9 de Janeiro de 1967
Mikquerentel LLBUTO YONAMINE - SIO PAUL,
Erivilegio de Invencio "NOVO MODELO DE VISOR DE SEGURANÇA PARA PORTAR
EM URAL"

REIVINDICACCE4

a • MDVO MODELO DE VISOR DE SEGURANÇA PARA PORTAS EM GERAL, fot
a*4o de ut visor de . tubo (1) com flange fixa (2) de um lado e armaçãO.
(rem (3) portinhola e acho (4) no outro extremo, porem agora com a
4444e da ter uma lente (5) uoidirecional,_na referida Portinhola
10,4
' 1 permite a viaio de dentro para fóra exclusivamente
Ponto n o 1 do total de E p ontne aoreeentador

PoJRMO $ 2 186.151 de 15 de janeiro de 196r.
daqmereaeet ADELINO MANTOVANI-Sao Paulo,
Petv414gio de invençío: " APERFEIÇOAMENTOS EM EATRATo gaS E ORITAItAla046
~AM • 3;W 'IMUNE Rei GIRAI
DEIYINDIcAÇM

Aperfeiçoamentoe em ext g(atos e orientadoras de roam*
*e eeeealoa em imeal,. caracterizados pelo fato de as extremidades do alai
breturoreal de apble serem providas de modo articulado, de elementos el..
iteldrisea em forma de roletee que alem de formarem o ponto da a:arance,
pOixeieem que o GOMO tenha o menor atrito posvivel para o deslocamento do
faWeliAO ~ante o operaçid
•
•

1*fig 0 11

9

106.179

Ponto 19 9 1 no tJtal de 2 po.u. anrementados.

•••n•n

de 16 de janeiro de 1967.

15t0erentes AfRANANOS THEODOROS LIAPIS-50 Paul
tt

il4io

de tnrancao: " DISPOSITIVO PARA DOSAGEIA DE WOUIDOR awnçpm.,

.*00r8"
jEICiAIMIWACUCE,

elepositivo para dosagem .... ...gerem", easeameradoi,
por constituir,se primeiramente de ume pujo adroultr
dib
0Age
m 'tro convendente, dotada de rosca, e provida de
0151.1lodo ovnerd2
Pp diâmetro nae dimenshe de ajuste de

(a

ollindro (3.) rooqumade Poo •
* acua extretent e por esta peça (1) =mar coo lágedro rebolam pkr
Gram
mi. emes faces onde se diapâe um anel (4) de arterial
de vedação • por M4
wela Peca 1)1 eer provie ainda de oritioio (5)
traneveraal, de
um

diimetote
oteanienne e dotado de ligeirn ~nota to diâmetro Interno; e por nem.
* crificio (5) c-calic..Je um cilindru '6) dotrroo de flange (7) em uma...
è
NittAs11512.5191, e 13c anel 68) de rgittemtl mem, 4 . 42
w.1 ç (Lema

Quinta-teira 144

SUMO
. . , #9' 186054

junho de 'h9I

'..)1P+41(1 Of. HCIAL (Seçâo

. e 9.d7neiro.de,t96'

•

MIMO -!to -186a9T

lèequerente: WALTER POPP - SIO PAULO

-de 4W) .de janeiro da 461,

Requerente: NORDBERG MANURACTPM9.00p0Y.;E.P,A

l': = ,,,t22S11e$10 doa Invençie "APARSL110 PARA recull SACOS DS . PAPEL' SM GERAQ
•
•
r
••
REIVINDICACOSS
•- APARELHO PARA FECHAR SACOS DE PAPEL EM GERA, fdimada

Privilégio de in;enção: "

•

de

tala be ge '(1),'comuM, porem caracterizada por 'ter abre ela tini disedeL,
IÁVO1 (2), de superffele antlierrapante, e uma guia curva (2)
Siando quase tangente a' um braço fixo (h), de foima qUé a beca dO
DO, passando entre a gula e o braço acima citados, tem seus lados rm

ApERmçpANE21T9!,

larvimoicntEs

pRITITROORE

1-2 ' ,

Aterfeiçoamedtia em'tXitru'asores„ tendo um qUA4V, geral
! UM 'e2linctro'tiy0Átel441 do • qUadré keral'e ama éalDega 7 lboalizada rientro de
) . Oiid(IXO'0"rále • rOta tiv. est' relOciió ao = cilindro;15 eepaço entre a oshe4aa
e o cilindro formando uma cavidade trituradora, áraoterizadoa por um
compreende dispositivos trovadores de f3nolo a
Cisterna de ajoatsgem
:lamente normal adaptados para travar o cilindXo oontra ajustagem não e'
que

juntados em condições de um deles ser logo em seguida gomado p or UM
SlaDenSadOr de cola (5)
-

Ponto n 9 1 do total

de

uontos tpretentad99n

propoeitada eia relação ao quadro geral, dispoeitivo deetravador de aol$
demento fluido para soltar o dispoodtivo trovador do cilindro, diapod.
'Ivo de ajustagem de tlionamento' fluido par mover o oilindrooquaodo
to; levando-o st,uma pbaioRp de ajustagem desejada, e um cirCuito da nal
do compreendendo dispositivo de bombeamento no erculto oom os raterlad
o

dispositivos de destravar e - de-re g ular e dispositivo de contrõle Para a
Sesegurar o funcionamento do dispositivo deetravedor, anterior ao 1904
namento do dispositivo regulador.
Reivindica-se a prioridale do correspondente 1~114 sepOlEe
todo na Repartição de Patentes dos E.V.A. em 10 de fovereiro d g 1966,11O2
o

ne

526.85.
Ponto n e ' na total cie lu pontos apreeeW4Cue.

TERMO Ne 166.402 de 23 de janeiro ao 1961
Requerentes JACQUES BENARY -Guanabara
Privilégio de invenção: " VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA PRE9ENOX0 DD ?ALUIU
DE CONTEM° DE GARRAFAS;

DAÇA0

pEIVINDICACCES
.

eme válvula automatica

:Fr:gr

Preeengio de ralcifide.
oio de conteudo de garraf*.s. oaracterizado por um C0RP0-CPUIA(1) Cote 4

reRm0 NO 186.441 ee 24 de janeiro de 1967,

dargalho no centro em cima e continoacio cilindrico por dentro do _Ç0RP0e,

Requerente: PIRELLI.SOCIETÁ per Azrosi./ITAblic

nua

CUPULA(1) com três aberturos iRuale no redor do mesmo cilindro, p ia= pe.
engem do liquido
Ponto n e 1 no total os 2 pontos opresentasce

Privilegio de Invenção; APERFE£ÇOAMEnT°S GAG CARCACAS 02 Pi4E.GRUPSIR3S
PARA AuTovElemos.

•
Egi,Yápclic4.2

- AperUiçosmentos nas carcaças de

ime44-tiocs plua ao

/eicnlos, consistindo o frAN de uma banda de rodagem, dois fleuma
loja talões, dotado de carcaça, a qual compreende pelo menos Une ttee
le tecido cord que se sabendo de um primeiro talão do ~mítico

W

zona do ombro da banda de rodagem raia pr6xima ao segundo taløn
e v.lo menos, uma ootee tira de tecido cord que se estende do te
10 segundo talão ate 2 zona do ombro do banda de rodagem CA18 prexima

---._ PICA

:o primeiro talão, assim que as tira* resultam ~repostas por
Largura mais ou manos par à da banda de rodagem, eseaádo ditas tine
da mande de roda.gen os coramidij,o/ocadas de maneira tal que na
2Cna

e uma tira sejam cruzados com respeito aos d g outra tira, amuamo,'
P ECA !"

.se em cada flanco os cordonels da ou das tiraa 2ao pasalaIos Mele
1, caracterizado pelo fato que, em cearemnpondâncla R zona do equad6
: 0 pneu os cordonéis das tiras tobman eem a direção lOngitudinel, én

-..^=..-.4-P8Ça. 2

14,1Vs empreendidos ent.o 204 , e 459, ecierto yee nes rlancoo,

OPM

.ualsondâncio da ume onda o pnau tem sua dorUlaâ axlm, os supro

Witlinta-eirra s

111J IA • V.J 111. , 11.1

. 410

444190fiC fita

.

4ns4 dizem& éongaded1044 iffdso 145,~
Cedes 00EdDreli3 tomam
vai
er- f
,
entro BOO e
:
Routo 89 4 do tOtal de 8 pontoe apieeentsdosi

1WPW

- Me

de 186.479 de 25 de jemiro de 190.

•.equerentes THE WHITNEY BLUE OOMPANY,/E.U.A.
#rivilégio de Invenoilo: CABO DE QUATRO FIOS PSRA USO 21( cOmmtu
'0113 8 PROCEs30 DE FABRICA-LO.
Reivindicac'eee,
1 • Um cabe quádruplo para uso em comuniceoden, compete
•
ieff4 dbia perca de fios, amboe o* pare. consistindo de dois condut,

l
• las eldtricoa, cada um doe quais envolvido por isolamento el4trie0
Meracterisado pelo fato de que o . primeiro par de fios á interligada

pr uma membrana de acoplamento integral com o referido iaolemente
¡Átrio° a o segundo par de fios compreende fios separados entre *4
3) disposto em justapoei4o, um contra o outro, no sentido do compri,

amou da referida membrana de acoplamento do dite primeiro pne
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente de.

*editado na Repertiçio de Patentes dos Estadoe Unidos de Amdrice ,s0
e7 de Janeiro do 1966, sob I 23.320
Ponto na 1 do total de 11 pontos apresentados
II •

Mem.11.

TERMO O tab.524 de se de janeiro ue 1967
Requerentes WOLVERINE WORLD WIDE, INC. e e E.U.a
Privilágiosde Invenção, "MÁQUINA E ~CESSO DE TOSTAR"
gIVINOICAOSS
1 • Aparelho toetador de esqueleto para combinar eeM 42 ~Se

mor pare avançar esqueletos suspensos de cabeça para baixe rum esajous
caracterizado por primeiro dispositivo queimador de ãrea da cabeça talts'4
ror, espancados de esqueleto, para queimar o pelo na Usa dê calmos do da
queimo; e segundo diapositivo queimador de área de corpo superior, IMMO
comedor do esqueleto para queimar o pelo na área do corpo do esqueleto,
Weivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado 6b
Ropourtiçio de Patentes dos Estados Unidos da América em 7 de Sewrielon dr/
WS sob 89 525.739
vento 119 1 do total de 11 pontos apreeentade
dg

AI

Ofifip fie 186482 do 23 de Janeiro de 1967
Oequeeente, UBIRATAN DIÁVILA CAMPOS - GUANABARA

prtallígio de Invengio "SPIRPor a çOAMUTO CM II REPER£N3£ AWMPO PARA
'4160,4 8INITÁRIN

agavisple.2.4
• Aperfeiçoamento em e referente a sano para vaso aanitdri,
afjetericado s ubotancialdlitte pelo fato de com p
reesdier a inclusao,en
afie e sebento comumente existente nos vasos eanitdrios e na tampa, de
~to Intermediário, tambó' articulível a ambos
842 prejuízo do 1/
Ç'firalarato
ri ou abaixamanUo de qualquer deles, e sendo dito assento
IA
ílffiweedlírlo prov 1
.- 60'de uma tubulação adetuada, tendo.
442 extremo, um
Ude Malttparforado, e tendo L autre exOr.:mo ackaUdo ; ride
de 411
$MIEM4110 díge

54
•—a.

,•••nn••

m

IMMO N e 166.685 de 1 de fevereiro de 1967'
Requerente: 2. LIZASHIMA ec CIA LTDA. . sIO PAULO'
Privildgio de invençao: " APARUITO DD DRENAGEM PAR, CARbuRADORSS Wht
UTILIZEM GÁS 1/QUI:METI°, ESPECIALMENTE onia

DO APLICADOS EM. VEICULOS AUTO-MOTORES'

,e0013 ta 1 40 totkl de 6 pontos apreaentadoo.
=ND ICA (' :':
1 - •pa11'.c, de drenagem r--enA utilicem
il luateito, sapacialmepte quar.ao aploados em veiculou auto -matoïs*

f

"e_

4(

C
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.DÀRtÔ ÕFICLAL

caracterizado por poeeteir ;ume einalização adjacente ao carburado? pela
gma1 é eonduzdda dgualeaUénte'aZfinalidaee de acelerar a va porização:, de
,
• - ,
e
combuetível.
;
Peinto tefí 1 ele er pOittOt apzetentados
e.

•

(eç.ão
gpr.aaprea ae,felba.;;,meeos !che mwetagem;para

f

•
de 1971.

5'2.:7551

rerp rwo.pertalor ,t1P1

referido. 'Nnelos t moelae-leo de molat, tos quais o.referldamszta
é movível veraicmlmqnXCa Virando c“referldo:portador loCalizalo gol+ .
baixo da referida pena de fOlhaS, quando o referido molde eetá na el
ferida posição estendida, ,Eçna referida, moldura, quando o referido MO
de está-na re e. reee 'p p- j'elãmecuadeee meio;,rio ;referidos meioa
:

•

4Mo.

:

remoção de artegoe:deAtanados à leeahta-rémi o 'eferido portador, por .;
baixo da pileia, ; psara engatar a fOilla mais baixa, quando o molde se

Ia>

cha na posi'eão estendida, e abaixarem o referido portador a ris do dg
postarem uma falha na referida moldura, quando e onde se encontee .4
na referida posição recuaen,
.einalmente, a depositante reivindica, a nrioridade do corres.
pondente pedido depositado na Rer.eirtieão de Patentes dos Estados [Int.
dos da América do Norte, em 9 de setembro de 1966, sob o ee e-eeceD.
fonte e e 1 do total de 6 pontos apresentados

TERMO N e

186.995 da , 1 de fevereiro de 1961

FIG.I

Requerente IRMIOS PETRONE & CIA. - SX0 PAULO
Privilegio de Invencão 'MÁQUINA PARA GRAVAR CHAPAS EM BAIXO E ALTO-RP
LEVO°
REIVINDICACtSe

1 . "MÁQUINA PARA GRAVAR CHAPAS EM eAIXO E ALTO-PELRVO", cara
terieada por um volante lateral, o qual comanda simultilneamente
,Seslocaq3es duma seta ao longo duma r4gua com caracteres, bem como
'otação de um -tambor com os tipos de gravação
Ponto n e 1 do total de 26 pontos apresentados.
as

a
TERMO Ne 186.702 de

1 de fevereiro de leee

Requerente; JUSÁM - INDUSTRIA METALURGICA

jAU

Privilégio de Invenzão "APERFEIÇOAMENTOS EM ReeeSIRO DE iieHeud COft
ROSIVOS OU N70"

39

gIVINDICAÇOE$

1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM REGISTRO DE Leen-DOS CORROSIVOS 00 1
110", caracterizado pelo fato de na cavidade • eare lelepipédeel do sea
corpo, alejar-se uma placa central, de movimentos alternativa retIll
U005,

com abertura circuler, situada na metade inferior de

40U

corpo,

de modo que em ,.ratas as faces de dita placa he *abaixo obtoncos, e elo
Cada um está ajustada t.xnina, com abertura colncedente com a abertura
de dita placa na eetremelade superior desta plaesei há ponteiro,
cabeçote aparafusado no corpo do registro
eonto n 5 1 do total de 3 oontos apreseetadee.
7,

eSóL
1

TUIM N5

186.723 de 1 de fevere/rc de 1967

Requerente:

4ue

d

tillet anel d, p rassão, de ajuste no terminal de um fuso atarraxado .

9

HOLLYMATIC CORPORATION

E.U.A.

Privilégio de Inve eeZ0 " APARELHO ' PARA APLICAR UMA FOLHA FT:UIVEI, NUM
ARTIGO MOLDADO
REIVINDICAOS$

1 -Aparelho para aplicar uma folha fiexivel num artigo moldad
,,,eado num diseositivo de moldar no qual o areigo é moldado e ejetado
do dispositivo em um trajeto, caracterizado pelo rato de compreendere
meios retentores de folha que incluem uma moldura que define uma abez
tura no referido trajeto, através o qual passa o referido artigo, seeL
do a referida moldura dotada de eeios de retenção destinados a reter.
a referida folha através a referida abertera; meios de pilha destine'.
dos a reter livrávelmente uma pilha ees referidas fOlhas, espaqada em
relação- a referida moldura e tendo um fundo com acesso a pilha; maios
de moldagem que incluem um molde provido de uma abertura de molde, ma
ios de movimento destinados a mover o re:erido molde entre una posi
ção recuada, dentro de referido dispozeeivo, e uru potieãO estendida,
dentro da referida aeertera de molde, .:Êere a referida moldura, .e no.
vamente de volta, e meies de remoção de artigo destinados a ejetarefte.
o referido artigo, para 'era eo referee eolde, no referido trajeto
um portador dotado de Mel g a ea
eueedo .ne refereda peel-;e0, eseeeleda;

3276
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~Md We 186,331 'de ' I de fevereiro de 196/
PIoqUerentei UNO: PAD= GIO CAUL(
Petettígio da Inv' eanda •MEIBERAMECTO EM SUPORTEM( lltá PAU 1055atOrk.
ala AMUA ,

▪

Junho. de 1971

lielviadloa-so prioridade deste pedido, tosaibade ea 44
4 4*
aar;l0A, da pstantas dei letadoe Caldos da AmArica do tarse,
isesseiro da 1566, sob a b4 115498
/Mato a* 1 de 5 pontoo spruaosa....
Ge

•

•

Ylg./

EETUNDICACCE2

t CELRODAMEATO EM SUPORTE DE MOLA emid EMITEM= dm CSRALu,"'
Mareoterizedo pela letraduçãe , nos eupartes tl) °anuns, da em estar.: ,
%* *entrai UI eoe hiforosçaaa (3), em forma de garfo.
Cesto n* I do total dio t
ISEMO NA 186.714 de I de fmreiro de 19t
Caquerenta: BERT/N ET COMPAENIE - FRANÇ
Privilígic de /ustula. e áRBFRIccUmmu clq)(Mins QUI ATUAM 110 agl

to"
111VINDICICOK

I - líquina atuante _no solo em cooperação com una auperfIcie
k
m
&Pilo
por intermédio de coxins diverso., alieentadot, • partir de
'
#a gerador dom, com fluido lob pressão, apresentando ao conjunto..
* uma primeira parede sem fia delimitando um compartimente de
orhario laterno, se comunicação com o mencionado gerador de ak
•
sair' que possa reoaber a totalidade do fluxo properolonado pale mas*
ruma segunda parede gim fim circundando a //14M4401111134 erinas=0
ft pitada d delimitando co. Cota um espaço *stern();
elementos de *aparação que de estendem entra as menetonaomm,
pirediS para dividir o dito espaça externo em De , . unos dolo melena*.
Eisenspoe de coxins maundIriors 'externos; e
el(leeniod de comunicação entra o mencionado dompáreilmeeo
n‘'
5:004 prieírlo interno e os mencionados compartimento* de castas pra%
ltdries esternos, a fim do alimentar ;ate atinou coa fluido sob pros..,
de 188444 da 3 A. feferozre de

1444efttente do primeiro.,
! A requerente reivindica a prioridade do correepaad****

194(

si TER =kin caratámt - 111.044

944 44 Tammada+ • ~UNO látá rtedweetia410 Dt Itud •

lepoattado na Repartição da Petentoba da franca. em I* do flurairs da

004 sob • ad 48:031.
renE~

Ponto n* I do total de E0 'pontos aprasentadoe.

't . Ca apostilo para yroomeemaeoeu ao amue peva sopat
PI"
gwr
se ~Mo laterais da moa empar-dimetulonades. dada Me *MA
latreatdade ecladdria emavertendo-os em eme* do lertecoada dm
dm lata tamde era extremidade aoliddria, oaractarlemde por cem*.
F
ASECCO
í$ uma fangio da Capem et/intrica pare st§~wspe- -etseté ensío em.
pcmadlammrianedo, o dilacere cotam da dita fiNg40 44 btapia.
-.0
Clamado manar ame o ditame° lotam do Mo copo empar .41 7.
tenatralo, a ditm pando de remam ando ama atimeleo gel%
se ertemdenda tirara) o mem ..
dm dita *mio de rapam, e dito dthattloa istmo/
e
~de ampliado uh aitraii4AtIft ~optou de cope da dita Old 0
ia isibobonalailaanto •aneintrieo
germte

au ew éfflO54
4ve
fill estames* mm aral Ra prd.rapusamento sasontste

f

ama e ~e%
i

Otaleste Norma:molar A dita catada de mitawal
EtflA/Cammas Mana ' de repasto amolado ama e raMittdr*Wifto
Em (Perpffiatalll, á dila mento de 44~4443\
13 Coputtleas asaottstos ao* a dite gmag gb iliíeomity# mis Iam
Étencr • ttta ~to nume fosilio. grimeiranancitlEalli O E/
IDEM do rapam" e de rol" é sus posigto tr97~41E .
4 ma ~ator looalisedc ao dito-dilmetra latem Ma ~CM
CR álttls mede d* tela la dita pungia de r.4§fkiV
•

-7Z-7-727777-25.,~...
- 77/7""727277
. _ .
fetW9 99 186.9% de 3 d ê fordratre da 196'4
;9110ritte pPIOCCHI
Wiellíslo de Invençie "FILTao.PURIFIcavd DE át Patê RoTONS DA 01'
RUTIN 41111tNá DE VEICULES AUTO-MOTORES SM MUI.'
WIVINDICACDE4

1 Ultra-purificador da ar apertaiçoado para matarei da oof
biabão interna em geral, caracterizado pelo fato que ;le S consfltal*.

.4a par 1m envtilucro meneia/menta cilíndrico, de satarial p1etiuvi
•tatítielv, associado, par In fecho parir:rico de detentor. com um ela
' Ribes de tampe igualmente de material eintitico

• Quinta-feira
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DIÁRtO OFICIAL (Seção III)

,N. ~atonte atigIndloa . , prDsrldado 40 OtradeMEEZDG, Pladts
, 1 Depoiltado na ROpartlçâo ds patentes Italian. es 8 ft GweemW8m, lo go
/09, Cob,or. 3.669.
'

tonto nd 1 do total de 5 pontes apresara"

_ Junho de 1971 3277

SOM P5 186.863 da 3 de %Tareara , de Ittl
=PUS
c sun
jprierildigle de lareaotot • PROCESSO E ~IMPO Paia a ronmow 01,
OLMOS Rel NUTRIU PIESTIGG

2121=1212La
.lM
1 - tropa/leo paca a tabrioaçlo is um 19440 wftrusade tC
material pIdetioo, oca um ndalso ao nat../al p/detien, di caractorts
tacos maio fortes ou mais rígidas, na forma de uma curva helincida/
amkutido em para% do tubo, caracterizado por consistir em *atrasar ej
ooatiammente o material plástico, que forma a parede do tubo, ate.
VILI de dum. tubeirae anularee concintrioce, na forma de doie umbral)
tubular,. coaxiaie, um de menor diámetro que o outro, e em, ehaulete:
%amante e continuamente, extruear, na direção do eixo coaum doe %ia
membros tubulares, 6 material pl4stico que forma o !ideie°, através de,
uma tubeixa que gira em timo do dito eixo cOmUffi, no espaço catre ti'
doia membros tubulares, a obrigar os trio componentes que egargem
~atua a passarem em uma passagem anular ooaxial comua, ma go* ai".
ato ao/dados entre g im para formarem um cubo, qm. emerge da Si,. parei
asila

Reivindica -se prioriduas ao correspondem% pedido, doal
poeitado ma %partição de pa gante., da Itália em 3 th, Iffiroáve 4,19n
sob • ng 258386
ffiN
Ponto fle 1 de 7 pontoo aprammakIdnm,,

)‘"
DkRIMO N r 186.898 de 10 de fevereiro de 148,
%quarenta, ALUMIEM! COMPANY OF AMERICA PrAvElégio da Invengía "FECHOS 1 ACONDICION/MENJO"
M15112.1.2.4119

1 Conjunto de fecha unificado, attaPtmdo para garatto norma
Ufa em mm recipiente rígido, caracterizado por em ddreribtalSme dm
aontiudo, com aberturas, elasticamente deformava!, domado da ama ta
os interiormente Ooe,aalalmente oscalonade, radialmamme dartOãe para
tora, sendo dite base dotado de um receeeo anular e uma ' oturadinsde
de áreas de superfície adaptadas para ap odo P or vwd4141* 0094P*
94
oorrespondentes : superficies subjacentes do rerintellam, brgmado Ga una
ao rígido lmperfurado dentro do dito receara, e ume em pm Oreartormsgal
forma de copo, de extremidade aberta, fragilmente 'anal/Iva!, subagan.
cialment. inelástica, adaptada para ajustar-se par eia* e caval gar da
to distribuidor apoiar-sie contra ãle e contra uma eUldarfíOle ealsclat
de dito rg olpiente para formar com ol. •e um acondicionamento dm ~lima
do da feohc i tec,p.kente à prova de violação, hermátiomments andado.
keivindica-se a prioridade do correspondente mateldo %poetem.
do na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amérlma, en 11
de 1966 seb.m n e 526.837.
Ponto n d l do total de 16 pontos apresentado.

Oefereiro

ia-.

etamo ire IMMO de &O de fevereiro de 111EG
Reverente* GENERAL ELECTRIC COMPANY
LX.A
P41w114~ e* lovenglect NAPERIPEZOANSNIO ZN ESTAM Dl MIQUINI Oh88884
gRICA DE commulAimurin POLI/MIM 1 Ng

1114010 DE DIIPA3III0 DO ENEOLAWENTO II RATERMO
11:0 ESTAM'

114 /PO

iSIYINDICAOt8

YO

Ill=

4
41

•40
68 56 52,41
71
,9

MERCEWCZWEwel

Eporfailmamento em s.-tatos de máquina dinamoèléerioa de -3
marrents mitornativa po1ir/181os, e em método de diepouiçãa do emrolemineR
tia ia ranhuras do ortator, oompreandendo um eelator de preferlaeia pave
flt ester 0 indagas poldtámioo, caracterizado por cosproender um me(
tio milakera primário toado (faces terminais, ume -pegão culatra 4eee5e"1
um ouln adalese de eegOes de dentes formando ranhurau de aocaodagão 48,4
blUtnia O una CiOsagem ou turagão cenaralm primeira, !redonda e teproetnal
¡MO da:asadas sato, el a earruwASU por dito adoleel cada uma de diloW
flato Canbutado polo asno* doie grupoe de pape cada um dilee formado 4
gor pala asnos duas Uniras tendo nünsroe pri-deterninadoe de espire* --"J
GEntatorms elitrioaal dita, bobinas tendo nada uma delas primeira e eajt
NUM

#441aa MOMO éznadattep em alçam, da éltar, rennuras e PerSkii

3278 Quinta-feint .
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CEAL

1

^

•

Jttrrivto -cie- 1 97

Seoã o - Hl.

ememes'aMEE
'

—

.

•

‘441;44tat" luiçia de ditas primeira . regulada porouL 1404 z.
rkitft4 40WOW130.41. elía,de!'ditas;facee.termidele do oáol ge; e a,dem
kem ~Mei ~ande um grupe polar no qual es, sua* ~iram terminem mas',
emere
blfildWdbmiemenee pesíodonadas ra4ialsen,a , p0ximo da alemagea e VOI
~atm.
e
sriminalmen
,
irmagsm 40~ mm gmaL *e .umm,esplram Merminstesie
.
em ~me
perts Me *islão culatra; porOes
taifa
_ s Mlaigeittleate.
°-' ,t
pegarem dePele moa!' 111,a eiss,”.!'0",isig°44
termiaaie
de
grupem
pela.
ds
esperas
morgilres•
~em
aidG46 paeatallnente
y

kf

b) os carreteX 4e1 ° ab a 'Pa re 8 x2447 6sr 5s, 41 14 trio% .'") ,Pr'Sr
de Ce b o een dct euPentado para rotaçab, 090' reppedtn s,dite,-mombrole,bei"
kr5luIrnleí
tO mel o ee telaiesestb,Pera envovor:ditó dafretcl4e:4@bp
dümeiParedem letard.e, omd ;Rbenturo PnlisdeeM,usS das Rsre ci!Si tN6417,1'
dó dito , cield de ale'jsmaoto, para Perdit,if'0,11a!sofem,d0
%és da meemIV ; 5
'
•
o'
,
td4 , Mavaberturalformad5 na oure,paxede 1 4 t1/14 do ite ,,,,tmyi@ma,s..,
1
•
"
tamente4"

•

~PM'

e) uma alavanca de contr6le do cabo montada dentre de

'

de aspira* ~adotai@
rf.94 legOdeleffigt gama qe, auto o embato pott,dtal
he 4f. gospott ougo* polares adjacente@ à alemagea sejam minimieadme:

mu meto

alojamentol
f4 dita alavanca se estendendo Através a outra parede lateral do ep,i,
ta meio de alojemento i on As dite alavanca pode aer atuada de um lado do N'
to aspirador de poS pare recolher o cabo através a abertura teeál4sada Cê

leadedndioa-se a prioridade do correspondente peelde degoett!
Int mim keemema Baldes da Medrica em 28 d. março de 1946,eet a s IP.,"
aft.isentodoa,
1NslIM 110 1 4. total de 8 pontos

outro lado db dito aspirador de p6
Ponto n o 1 de total de 6 pontoe apreeentadoit

wing1111111111111111

r#RMe DI 187.015 de 1$ de fevereiro .• 190
7e54uerentas TADAMASSA MUNI

•

$IO PAULO

tmelt4/1440" Se Movendo: "UR NOVO TIPO DE FILTRO PARA OEVO 00R25E1

WERMO ND t87.107 de 17 de fevereiro de 1967
a() PAULO
Requerente: WALTER DE SÃ ANDRADE
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM FUSIVEIS DomicILIARES"

REIVINDICAODER

Ir. NOVO TIPO DE FILTRO PARA ÓLEO COMISTIV21., ~micte num oonjmnen,

pt peça* fabricadas de latão, plástico, cobre e outro' materiais apropria
Rosa ~ao peças se conjugam, fàoilnente entre ei, caracterizado pelo tas
em de mor formado por um recipiente de pequena altura, tendo %floralmente
ps prolongamento, onde é áuataposto um cabo e na parta auperlor, ume tema'

4

)m protetora. E logo abaixo da borda, uma plataforma aamt~oular, segiT

ya de uma elevaçãO provida de orifício, o qual á protegi4o por uma abaula
a qual proporciona o impulso do óleo para sair do +inferior do filtro.
st:rade
da peneira coadora.
li
Ponto 0.1 do toes„1 do 2 contos apreeentados.

EEIVINDICACCES

1 APERFEIÇOAMENTOS EM FUSIVEIS DOMICILIARES, caracteriza
aos pelo fato de base de material isolante, receber duas peças que

formam o suporte do elemento fusível, sendo uma delas, uma ãncOra
de sustentação feita de metal elástico e saliente quando o citado 1
lemento ritio se encontra em posição' ou se queima e sendo a outra pl -ça, Urna IFIMina MetálieR, que, juntamente com a primeira peça, Tecei»)
t$ elemento fusível, na forma de uma pequena barra, mantido em posi00 sob pressão, pela dita ancora de sustentação

Ponto n g 1 do total de 2 pontos apresentados,

MENU
111
isa
NOW

v IG. I

Ilmo st 186.997 de 14 de
Requerente' BELOIT OORPORATION

fevereiro de 1967
E.U.:.

Privilé g io de Invencio: "APARELHO PENEIRADOR APERFEIÇOADO"
SPIVINDICAÇOE3

ardgg Itst &MOI)
L*4 da Co \Ladeio de 961
'imanar/n/24 CIREIEB MIMAM COS1PAEY s s E.D.*
9~43449 Ce Zlwenzoãne "811WRIVAIKENTO eiti$PIRAtOR DE O0

1 - Aparelho peneirador aperfeiçoado para peneirar aaterial ft,

00b ~ATI,

EIRA CAIO UATRIOO
fliVINMIUAOES

filmaffiE gt~882 bm 404rador de Ipó com carrete* para C.,Aedé

etrentegutreotpure~reg~
09
íd2*;

çaUg

88 lan4 enpoUtdao pcms 411OViMÇnt g 2A1)Pe o cbso a ser (da
-o

imoss suarem,0 em líquido para levar a parte componente desejada da mata*
rial a uma ou anjo saídas do aparelho e para retirar as partes componem* t
Re g não desejadas do material em diferentes sa{das, compreendendo uma eno
trada formada em uma caixa, para receber material fibroso a ser peneire
e um eixo , sendo rodado por um diapositivo acionador e

4

sendo montado dee*

tro da caixa para formar um eixo através dela, caracterizado pelo fato de
dois dis positivos de lamines se entenderem eu: :-.enti,lo azial em direçOes a

bostas e estarem ligados a um Junáunto de cubo que é monCado de mude ORkloè,,

UM,

1.0humta-retra iÁd .F

j1)0440

OFICIAL

ti8O9leirate OWelam, redonda . som 91• • pelo fato de serem abalado* no conf.
iiáaO
go esteeeiin AUM ttenelimi oillndWietad.'em sentido conclartrloo
- •
go-aigza Os motedso e dletranoladrae ' em sentidok. extral do-oonjuot de , dote,.
4*,
08 Mãe 100 oos ,408 giro flora dianonratOmre'funolo neirilon0 s'ADI d89009))
C990 de imiimmtd-R', autre'penalka ficá OM posição de funolonàmanW. ammtmj
loO" 1;1~ 410~o
1.~

$,‘

h
~Mira m •hratrução da mesmo durante b;funcionamento do altarelho
letvIn9dea-ai6 pracuildodra'do*Corre p pondentWoedido4Immeitude na 9$
h

rearflole Os PatelOpe dm astaooe

1)11)009

TORNO Ne 187.101 da

da América ele 14 de'reeeretr3 Sol

17

de fevereiro de

3279

1967

Reglierente$ CANADA IRON FOUNBRIES,LIWITGD

Cavd1D4,

41
PrivIll4gio ,de Invenção " APERFEIÇOAMENTOS 8m 3.BE L4I V0 8.A. 4WIF:1440:' ,
,•
TO DE MANUTENção DE TIAS FáRn.411
4.
= •

da imab adboS-radvidora ç eo . relaçãO 4,9emelmv

_

Junho ue 1971

(Seção .111)

unrigkructza

•,

•

lul^-vercilio da ródas adaptadb =para., percorrer ao longa
dol 4t1iinoa' de Ws' ViWerariaa,'aparelho levantador de dormontes; ttg;

ra6tiria'adO ' 410 fato de cdmprraender uma °vivito Carregada por ditW
miculo para deslizamento vertical em direção o em afastamento de 2:

1le645 ieb
.
e, ma"
Poma. 01 - ) do tola) dell pontoo apresentadora

via entre os trilhos, dois braços agarradores de dormentes pivelmdi
a dito membro em relação espaçada longitudirialmente ao voteulo a og
filvel por movimentos pivotale dos braços para, seletivamente, egarni

rer e soltar um domentw, primeiro disposittcvo ce anw para ofetweel
ditou movimentos pivotaia, Inundo dispositivo da arça para melo 4
mar ditos membros para baixo, com ditos braços montados um dormemtg
e para 'levantar ditos membro com os dispositivos de agarramento 1
gurando o ~manta para trame-lo a contato da prendo som o ladl_
interior doa trilhos.
Reolvindloa - ss a prioridoe do correspondente pisem .sput‘

Ude na Repartição de Patentes da Inglaterra, *a 18 de teverolso dj
1966 sob n d 7316/66,
Ponto n e 1 do total de 7 pontos aorelentao..,

~O 09 183.120 tio O de fevereiro de 1867.
Ramesentel ANDRAS BOCSOR B ARMINDO LOPES DE mnaVALHOL/GA0 PAULO ã
COTADO DR GUANABARA
Mg vilégio de invenção' SISTEMA CICIAIDAD DE CAMABAS INTERLIGAMO
MAA MOTORES A &Caga° E BOMBAS ROTATIVAS COM PISTOES ROMATIVOR.
Reivindicações
- Sistema oicloidal de câmaras inter/1986m pais momo*
rs à explosão ,e bombas rotativas com pistões rotativos, gammen.

~O pela movimentação rotativa uniforme dos rotores cioloidels ao
atemos slreulares interligadas Com o fim de obter condlOws de Qin

nexo Ne 187.161 de 21 de fevereiro de 186

Memento, ou seja, admissão e ejeçãO. Conseguentenente. formara coxe.

Privilégio de invençiot " APERFEIÇOAMYYTOS EM SIBTEVA frerfAla 4:Á

loguerentet SERENAI, ELECTRIC COMPANY - EE.L11

oitgRes lantimas Isto é. ciclos de um motor â explgeão-m admissão .

Drerm plalTz PARÁ MÁQU4ipA D/NAMOELIMPA/CS

impressão. explosão. exaustão, mediante rotação de pistOestrotores.

COmBINÁÇOES

mo substituição ao atuai movimento linear dos pistões convencionais.
fonto'n9 ! do total do V tontos aoredentado,

NEIVINTICACCEd

1 • aperfeiçoamento*

tut

eietema 'azoilader independonte

ra okluina dinamoelétrica • -combinaçbee, tando.um enrolamento de,
campo rotativo e

Um

enrolamento da armadura estaciondrie, em oietrii

ma de excitação independánto, caracterizado por compreonder um gerfkl
dor de excitação tendo um enrolamento de oaapc eatacionírio e um et
rolamento de campo oetaciondrio-e um enrolamento, de armadura adapt.
// I

do para girar com o enrolamento de campo da muita diamoellítriea
J.

et'

t

primeiro meio condutor adaptado para ligar 91:4rio/amante dito anrolamento de armadura de dito gerador ao enrolamento de campo de mdquina dinanoelétrioa, sendo dito meio adaptado para girar cor dite
enrolamento de armadura; meio indutor tendo um enrolamento eeound4 •

ri. eetaoionírio e um enrolamento pr7mdrio adaptado para girar com
mo,
dito enrolamento de armadura; 'segundo moio oondu-;or liga-.do
peroio de dito enrolamento de armadura a dite enrolamento yr:Uniria;
e terceiro meie condutor para ligar •lètricamento dite enroleaante

meomaddrle a dite enrolamento de campe de dite gerador de exoltmr;

3280 Quinta-feira 24

•eoly1n4ies-,so prioridade 41 correspondente pedf",t;tpie&
.:14;pdtça0 -"pat -enVe g 'deo' r4turov0nidoe da Maiisies 4 do ittrk
t. em 20 de maio de 1966, g ob nr 551.614
Pente ar 1 te 12 poâtos apresentador

•-

,

Un rItl ,

DlÁdAg, Of1PCIlki_

•

,
;123,6 1

,
A.
OMW1.

e ,y

oe aohe inatalado,um,anekinterno de , vPrioe peppentes:We
parte do furo Interno com pequena folga. tudo feito de tal maneira que
superfície do anel Usternp.,v9d,tada , paía ,fora, fique canta oeo
dente superfície de apaio;plana drk.anelde,glai tate Anelmante: par
welldelmadatio .dp:sárioe feginenp:os, que,. se inum . spr,e4 a, Superna, da apeai%
110 anel de guia, voltadapara ,,o enel,interrlos p . oejas juntes se etbam disok
tocadu::, para com as juntas do anel interr.,
:.
!
;.*:5Relvinddca-set, a prioçidade do (iorr,eaRoodento pedido depositada lé"
Re p artição de Patentes da Suiça em 25 de março de MO sob 09 41241.A66

11211.ffinn

Ponto 09 1 do total de 7 pontos aoresonta(4•,,
Fig.

vlUt.
no.241., N v 18\1.049 ue 15 de fevereiro de ig67..
Requerente, AMERICAN RAD1ATOR AND STANDARD àANITARY CORDORATION-E.U.A.
vi. legio dt

ave rico, "

váL yuLA misTuRADopA,

REIYINDWAÇOES

1- Válvula AlaturaJora, p aro instalações comuinsaas de água
quente •

fria, caracterizada colo foto de 'noluir 5 combinai:4o que colo

ornvido de dm p ar de pane sgens de entrude
um cartucho permutável fixado no referttle cor
W", ,a1vudra,cos o referido certucho ,noluindo, na forma de ama undde
iv 1, tela ça3 ,9 .3e1P ne válvula eotaciondria que é provida de um per .
ora or: r icice d. enrada a um drIfloto de saída: um membro de vélou/e
easooludo movfvelmonte com o referido membro de cede e eia (14 asVábcd,
orai as,.etivamente ecomUnicação entre o referido oriffeio de saído •
e, 00 amooe me orificloa de •ntr,,de: e meios de epei.acio •ngata". dom
o -rarerido membro de válvula, de:utinados e mover o mesmo em relsçao mo
membro de sedes e zelos de fixação 1 l yrkíveie, operivisto pare eararar
referldo oartuono de referido cor p o de vá]vule, oom os orlft6los de gp
arada e o referido orifício de safes em comunicaçie mor e referd 3311 papraceie,un

* Una

e

cOrpn de +4]vula

passagem de

sIde;

aaagem de amada

Ponto li r 1 no total de 20 pontos apresentados'

IEWMO N9 182.2144 de 12 de fevereiro de 1.961

,Requerente: ALFRED P1TNER e NADELLA SOCIETE ANOWYME . • CRANx,
PrivaUgIO de invençào, "PROCESSO'APERFEIÇO ADO PARA MOUTAGEm or malaW
VERSAIS'
Ars
I • PrOdmISO aperfeiçoado para montagem de juntas uniSermeas (44

eardan comPOrtando copos. por exemplo porta-agulhas. Os quais envolvem 016
munh6ee de uma cruzeta, sendo fixados dentro do furo liso de forquilhem ej
godas a eixos ou outros Orgaos de transmissào, ' dito processo se aplicando'‘
mata especificamente, ao caso em que uma das forquilhas. denominada lipik
quilha terminal, está ligada a, ou faz parte de. um eixo suportado por mei
cais que definem o seu eixo geométrieo de rotação, enquanto que a ~na
forquilha está ligada. a um eixo cuja extremidade, adjacente a esta caht$3
forquilha, é suportada pela junta universal, enquanto sua outra extra:~
de encontra um suporte pontual, por exemplo um outro Cardan - caracterleam:
do o processo pelos estágios processuais de: introduzir Os dois cunham, CO
pontos de cruzeta nos furos da forquilha terminal: dispor o ela() eponéeser
co doe dois outros muáhOes perpendicularmente ao eixo de referincia da O%
ta forqsalba terminal com o eixo ao qual ela esta conjugada; e fixar *a 01(

Ideamo lv 149.111 de 20 de raverai.ro de 2260
iimeauezairms. 'anua enlate SO0I2TE.0xCemet1
Sdtqn
kamialir~ de Trivinn&Ds nuAR1fIÇA0 DA RAM DD 21E0IJ3 te UMA MAbUINa
COMUM& ATUM&
W9INuicnOis
- cluarntpdo da baste do imboto de uma máquina de cobusto t*.
egema, awarter~pada par um anel de guie intelt-no, que abrange a haste db
Oito com Petrasine Meou e é móvp4 perpendicularmente ao eixo da me.5034
que apamentas duas superahrea de apóio planas e paralelas, bem domo um db
MO enteroP em degrau, *mude que no parte do fuso 1140,144 EQM cuiraetke Gera

st00, nos turos, dois copoà-pbrta-aqulhas, a envolverem os eols prarwmat
munhaes, sempre mantendo a dita posição de perpendicularidade
Retvindica-ae a prioridade do correspondente pedido depealtade :6$
Repamtlçio dm Patentes da França em 23 de fevereiro de 1966 solo 09 50.E6i
tonto n9 1 do total de 2 pontos apresentado

y'!

I

5,

.;unno de 19-ri

Ny1,1V •

MAMO ' !!9' 167.174 d. 31 dc ' arárrairo de 1969'
MUNA
ascamerantat SULZER EMIRES SOCIfte ANONYMS
REFRIGERAR
POR &ANUO O grum>vo sã
PAMA
9mtvilictio de knvenção. 'SISTEMA
MA MAQUINA Dit COMBUSTÃO INWESMA°

TbRMO Ne 187.244 de 23 da fevereiro de 1961
Requerente, ZAHNRADFABRIX FRIEDRICHSHAFEN AETTENGESELLBOHAk1 e ALE14.AN1
mriviléçlo de Invenção, 'SISTEMA DF DIREÇÃO POR FORÇA AUXILIAR E COM blEt..'
NISMO A MANIVELA. PRÓPRIO PARA VE1CULOS MOTORIZP

RE/VINDICAÇOES
gle
diateme para retrigerar por liquido o 4mboto de uma aliquint
de eombustão interna, provida de uma cimara. vedada contra A calma de inani,.
vela e em que se acham introduzidos tubos móveis fixados no imbolo, amido
eme em, pelo manos, um dos' tubos móveis se encontra um tubo estacionário,
Matado na cámara, para conduzir o liquido refrigerante, caracterizado pule
Nato de que a extremidade do tubo estacionário, voltada para o êmbolo, aeka-ae eonstru(dá, na direção do fluxo do agente refrigerante, a guise iflp
ejetor, e, ainda pelo fato de que a càmara de sucção da extremidade exeeuNada a quica de e)etor. se acha em comunicação com o intervalo existente
bale o tubo estacionário e o tubo móvel, no qual Aquilo se enoontrA

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depo•itAdo me
222.par:bicão de Patentes da Suíça em 18 de março de 1966 sob ele 8.996/64.
Ponto n9 1 do total de 1 pontos apresentados.
0279.

toCtiSO N9 167.220 de 22 de fevereiro de E961
eaquerenee, NELSON DE ABREU GONÇKLVES./SÃO MIOLO,
Priviláçie de/Invenção; Móvn crSTEMA PARA DESEMBABAR WIC11741174 aw

DOS
PErviuoicAc3Es

direção por fOrça 4ux1liar e' cor macanisma a maal'
vela, próprio para velculos motorizados e er que a alavanca do eixo Ces
reOA e a . biela apresentam fuioz em ' alinharento para abrigar ur pIne
mencionado eixo, caracterizado pelo fato de oue o furo para o pino da alerl.•
vanca de direçao . 00ssui, no lado afastado da abertura da caixa, um
para c dito pino da alavanca e. ainda, peio fato de que o pino da alavannk
se ach, provido, no lado voltado para a abertura da caixa: com uni órgão pe
I

SIstemh de

batfUtZid

re o ataque de um instrumento de desmontagem.
Roivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado Wiè
2g.
Repartição de Patentes da Alemanha em d de marco de 1966 soo nT
%

07I 11/63c
. Ponto no , do total de 3 otifl..-^q zeresentadoi

43 47 50 49 1

44 41 42

f

~o Ne 187.238 de 23 de feverel,20 de 1.96't

i4JRAL.
Iteivindieffasg.

t - NU° sistema para

desembrear auComevele MIMAM

formadó de una pequena bomba de engrenagens (19 • Oeffla. aNgla

*.

d$O
rzeteriiado por ser dotado de uma válvula 11) de disemebut^
em um reservavárlo próprio •M eMEMFMM
:
:Auido hidráulico, contido
_
trabalhando em circuito fechado, podas óra soe fU401) . ee 41L0Lehg

do para um oilindro com pistão (4)
ao o cabo flexível da embreagem.
9nnto a2

mula haat* PP mm4.~ aMEW604.1

1 do total dm 3 poetem wewali~,'

Requerente: AEROFALL MILLS INC.
emxvilegio de Inven~ "MOINHO D£

PEDUOC, DL MkTERIAX•

Eld922NUND

1 • Moinho de redução de material, cartiltariZadd par dp-Itiatd,to,f
um taMboz cilíndrico, cujo comprimento é Infoielc: ao diámetrta• keit,: de
PM1141
dedução situados nas paredes tertindis Internas do dite taMbeiC ãt
de redução, as quais, juntamente com a ace interna da erede elliqfiflea
as ,5,rtes radialmente mais externas dai; paredes ,.erminalz, Zormten diria 2,44
de redução de material no Lnterlor do dito wonÇ; e ‘ eite 0e1mLo 6 611CD CC.
racterizado pelo fato de que a trine de redução pzsaul dM tilâmeZMO eoLre as
extremidades mais internas dlis ditas teceu, de reduçào, pfac, menos. 04**
te pós (2,438 tal, a face da pareS0 periférica sendo provida de diapoPit&ei
voe resistentes ao desgaste e adaptados para apresentador: uca soperflele
gefelmente cilíndrica à zona de redução, com sOmence poquens j odriegóec da
superfície cilíndrica, que sio de caráter mínimo e tóx a finziidade de met.
Moras as caracteristic , de deliu
,.licivindice-sf a prioridade co correspon.Zente pedido depoaitato na

_
'JunhO de 1971.

DIÁR1evOÈ1C1,41 1 I (Seção 111)

.3282 Quinta-feirá, 24
weipmemim~-------.. •

•

,

Wperansilade Pasente* do Canadé:aan'25'de,favereiro de 1996S.ack, n9 952.244.
Ponte *9 1 . do total da 9 pontos apresentados.:

'ocsição admemei
cp rt.,a9. 94441:0 a ste4 P411 ,5came- In-diário 4d xado
3eleffie4toleoàeriatjo P.IçiesSuindo hmasnperffcle 'Continua; tit teguidOrMi,
NoptAu:Amps3:adoinip,eiemettoaclenado entrestss'extremidtides, = 4 refaM,
nia3superdsie cil , c~ter,do uMaporçãe 'tv,fed
bressai radialmente para fora da pOrção circular, com o que a diapoakt
são angular do elemento acionado em relação ao elemento acionador
mudada bem como a velocidade p eriferia] da sua extremidade remota
elemento acionador.
Bequerente reivindica a prioridade do correspondente pedidi

•

oepositado na Repartiçâo de Patentes dos Estados Unidos ia América
do Norte em 25 de fevereiro de 1966 sob o n) 530.151,
Ponto n 0 1 do total de 8 pontos apree.nrdos,

0

‘evertiev de *4959
riMm0 49 157-.233 de 22
rsquerenter 5.9. 912I6IPS'GLOMILAmPENPAralEKEN • .HOLni9OA
Privieágio de ftweneao: 'DISPOSITIVO PARA MODULAR UM FEIXE DE 444:65~
tROmAGNETICA'
fEIVINDICAOPS

Z

---ri--- - .--1'i

r
e
1

1

e
1. c

4

C 1

:

4
-.I ...:01
s

d. iq

1

IBT.)9f de 28 de fevereiro Na 196T
faniane~ O.A.V. LIM1TED . . Inglaterra
aitC5161eao de Powneão: "EQUIPAMENTO DE IIUMBEAKErert) Dg cowsTlin
QUIDO PARA SUIMIE comausalm A EMPES DE 1
BUSTÃO INTERNA

itioatr NI

eispositiyo para modular um feine de radlsoão eaallMsammgatk
ames.compreendendo-Um cristal semi-condutor provido de °magoem. mmibial,
Vara-aplicas um campo elétrico através do cristal entre co cOntac004*. *
apdlab para dirigir sóbre o cristal um feixe de radiagãO, careet~do pe
4
RO tato de que o ‘campo elétrico aplicado no cristal prodlis uma soma rime4
mure de um contacto para o outro, tendo uma acne uma meeamoiradede e' est
nradiente de potencial mais elevados do que cs.mseros MAOC48 oe outra.
parte do cristal, tendo a referida zona outra* propriedades deletia pene,
a
do que 4 outra parte do cristal
Reivindica-6e a prioridade do ccrreeponden412 Ped906 Orign954405.3
o
ana Pranoa em 25 de fevereiro de 1966 sob a9 51.123
tonto n9 1 do Total de 16 pontts apresentados..

gEWINDICAÇOES

1 - liguipnea4o de eombeamento de oombuetivel iaquaoo paro 411~9
4
410aoualdeol 8 ~ore* de combustão interna, caracterizado por 111011218
em ~altivo de válvula adicional para impedir o fluxo de combuetive4
' mareei* dita trbertura de ~lamento, até a pressão de saldo da bomba_ Oli":
, 01048,189118 mtamgir um valor pré-determinadr
gelvtodiee-se o prioridade do corresponiente pedido depositado dk
Eirportioão de Patentes Na Inglaterra em 28 de fevereiro de 1966 sob di
61989
roma° O 1 do tosai de 8 pontos apresentados,

20 '2)22
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ffla"` n,;\' akkmor Z:rerd,

FIGA .

/1..-..n.n1
7 1.7

.ffier ir

natio NP . 1,87,2-67 de e3 de , teuereire ds 1967
Cequerentea THE 1XEAD ' Min/RATION .
Pr11114glo de

Uveanain

1.•

"MECANISMO ALIMENTADOU
PIVINDICA081

1 • &ventemo allmentador caraaterizado por

coletar de um g

Trnmir 880 troJeto eMbetma
mlalnento odraular; um alongado elemento aoltmafo Anterileada moam !o:vare/vedada oom o elemento eatonador e errom3ed0 pare e=0110 4 RAMNIfk
acalanto 446Onedor

_
waap 80 181~ de re de fevereiro cie 996 n
gmasarents: ERSTMA4 KODAK COMPANY • C.U.
1151k0"0 44 20~04 'PROCESSO POTOTERMOWVCO"

retative arranjado reFr

FIVINDICAÇÕE1

4:1). ilraccito fotOtermogrilfico caracterizado

por compreenda:

tagaswit"1 11:11~ ketinica 40 412.4 99.!.Mda um, compw4441

•
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MIMO WilL9M.; (8.010 Hl)

li pollieter senalvel SI lua Giba. ma goaportifitiieljaitiab, cateraigkt
'êampsrature de adesividade das &num *apostas, aqui:4mm~ dê dlaa .
•xpoeta para tornar as Anum nio exportas coletivamente adulem, f $imi
deito a !seguir é transferência das ditas irem: adi:eivae aio empoolme pataX
OM segundo suporte; , dita oomposiçio de
pollistar sanefa*/ i . Lue oompreems'.
lendo um poliieter com ligaç8as fotocrueivals e meado uma temperatura
de

adealvidade de cérea de 10-2009C ,- Ume teaparature de transigi° de vidro
eenor que cêrca de 309C, ó uma orietalinidade de garoe de 10-409C. gond*
me determinado por dite:ação de raios X, dito poli3a-1*a ~atendo gomo uaddf
Medes repetidaa
a) 50 molas % de ao menos um meio diais:pol. •
b) 50 moles t de ao menos doia meio* 4. Acido alearboarldeo 44.
aerificado com dito didlecol, oiro. de 5-45 motel% Ó de. ditm• maios do dal"
'Ode dlearboxílico contendo mamo uma mação tokagral um ChWURP
•
leivindaca-me a prioridade doa •orromponamtems padadoe magnma3
l amieha na Faglaterra em 4 de abril da 1966 sob n9 14939/65, ao
ta da noM.
de '1966 sob n9 91220/66, e noa matado. Unidos da Amte.sea 4M 94 de aomema
dimo de 2946 sob n9 595.991.
Ponto n9 1 do total de 30 pontos Apfttiblehtlid05.
XI 187.422 de 1 da março dN 1964
**quarenta: ,IXDO30RIA E mamo DE PEÇAS PARA 40T0MOS2IS 1610,01
PIO PAULO
0.$410 industrial: "ORIO/HL MODiE0 Dl CPRISURADOa
¡Sie

REIYUDICACOE8

- 1 - Original eodilo de oarburadon, oaraeterteada por compreender 11.1,
~mente a oarcaga ou corpo principal, formada em ema seminais por doia
%sacho* paraltlea • vertical., adjaoantee lateralmente, sendo um oliístdr1
.6* e de menor altura, e o outro oomposto por tm trecho superior em *alota

Junho ae 1971 3283 1

breando ainda Um prolongamento lateral tubular, fechado pot tampão extPR
co. a do qual deriva-se intemmedIhriamente um tubo vertical, abertov ao ai!
Co, e paralelo a outro, disposto imediatamente adiacente . b Projeção or/J,
cético triangular; e por nua tem, o outro trecho vertical formador da caL
caça tendo o superfície lateral pr tida de uma série de ranhuras Banca
tee, lecalizadorae de (lendutos interno° bem Como sendo dotado, int o rno.. 1
mente, de duma válvulas borboletas, a superior que é disposto ao nível do
prolongamento cilíndrico formado pela tam pe tendo O eixo diametral evanos
do para fora, através de dois curtPs mancais cilíndricos e opostos, ales
dom quais essa deauaís extremidades tem solidária uma orelha radial, manti
da em mação per mola envoltária do prOprio mancal, enquanto que a válvx
la borboleta inferior, disposta ao nível da sub-base losangular, tem o 4,
to diametral em direção cruzada com o da superior, eixo este que avança
também para fora através de dois curtos mancais cilíndricos, , um dos qual,
Sá citado anteriormente, apda o qual ' recebe a orelha rae'al já descrltal
dite eixo tendo solidário, na extremidade oposta uma pla , m em D. ligadt,
por curto pino e um braça em manivela, com manopla extremo de manuseio
ditas placae em h e manivela tz-Co intercalado um braço radial, ligado 4
tremamente, através de haste inclinada, 0 UM ponto intermediário de noln
e longo braço de alavanca interfixa, cujos extremidades opostas, uma alat
goda fica voltada para a orelha extrema do eixo da válvula borboleta supl:'
rior, e a outra é portadora de um pino ortogonal prendedor do cabo do a h
fador, com limite de giro dado por espera fixa; e finalmente, da base b
~guiar projetando-se um segmento tubular, enquanto que, do sUb-base.
calibre de marcha lenta; tudo substancialmente como desorlto e tImetrano
Coe desenhos anexos
Único ponto apresentado,

eó

iltafirica,

que se continua Inferiormente em alargamento cênico, cem emes
4eaffigular, orientada tranevernalmente, • equipada com uma aub-base, d. 11
estica configuração e selar altura, dita carcaça formando uma flane* ao.
ema om sua borda livra superior, ande as aplica, Gee fixação por ,paraftm

eon, ume tampa substancialmente retangular, *ata manda dotada, em corres.
pendência Ite duas partGe infaricres, de uma saliência circular, da peque.
ma altura, e malta um prolongamento cilíndrico, aberto ao alto, á dotada
Neteralmente de duas alotas radiais, e de santo, caiarias a doia placo
betillatee e verticais; e o referido trucha cilíndrico ou suba da carcaça
, paraando, num doe laterais do oonjunlo, uma projeção prismitiem *nuga .
Der, cuja tampa d dotada da uma aallincia centra/ tronce-ehnioa, som pra.
bangamentos radiais, bem COMO uma outra projegão extrema lateral e prismí
Odoes Ladeada Por doia pinos, e •Urso a qual co fixe um braço musalonada,
pom a extremidade livre reourvada pare baixo, servindo de uporte para m.
garra, de passagem para o oabo do abafador, dita suba tendo ainda em

de

ama base inferior, uma sentinela tubular, disposta diametralmente; e aia
Pay na face lateral da cuba, poria do lado oposto, sendo prevista uma am.
>tineta prismática de secçâo quadrada, cuja tampa forma uma projeção oca.
. Peei tronco-cênica, com prolongamentos 'radiais, dita projeção tendo (ma'
;Panda diametral vertical, ande se encaixa e extremidade de um braço de a$.vanca, avançado verticalmente para baixo, e equipado aos uma orelha lapmeal extrema, -de ancoragem para uma haste transversal horizontal, *aval\
%da por mola heliooidel, e com a extremidade oposta articulada am nova g
palha, previste extrema • earteraamentaa um Ourto manoal cilíndrico e ra

1+
FI(1. t
TÈRRO No 187.627 de e da março de 1961
Requerentes AUTOMATIC ELEPHONE d. ELECTRIC 'COMPANY LIMITEI o INGLAMUbs'
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM SELETORES DE GRUPO DO TINA
COMPREENDENDO COMUUDORES MATRIZ PRIMÁRIOS E4
CUNDÁRIO3 LIGADOS POR LINHAS DE ENLACE"
-•
wulanàcpm

' pauta um fure interior não paseante, correspondente a tas rebaixa em meie,

tia console de equipamento acomodando em fileiras ás unidg
dos funcionais formando dois arranjos seletores de grupo cada um com- /
preendendo pelo menos uma unidade comutadora Incluindo comutadores matrf;
primÁrios e secundÁrios enlaçados, cada unidade comutadora proporcionaste
do plena disponibilidade de acesso entre suas entradas e seu. grupos de/
saídas, caracterizado pelo fato der a) as craves primÁrlas de cada unida
de comutadora são Incorporadas em grupos separados de unidades funcionais; b) as unidades funcionais das chaves secunderias de cada unidade /I
comutadora sio localizulas uma acima da • outra para formar uma coluna de/
tal maneira que unidades funcionais correspondentes das chaves secunde.f.

NEM, Ramado Ma o:Saar:Ui, de referida asli5noia ciroulat, dita proleak.

Pias de tOdas aa unidades comutadoras se apresentam nas mesmas fileiras?,

eallente da aub-base loaangular; e em oorreapondktola, a aallêmola
~Ralar e de pequena altura da tampa condo dotada de una projeção aproxa
toelamente ~trai, em formato priamAtico triangular, poria dlapoata hom.
jentalomnt., projeção esta cuja uma dae faces triangular** 4 Provi da de
911 amamento tubular avançando lateralmente, para entrada de combustível .

' 3284 Quinta-feira 24,
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es terminais de terminação de saída daquelas unidades comutadoras ala
moiformemente apresentados como um agrupamento em coluna na parta trasek
e& dó console; c) as unidades funcionais das chaves secundárias de cada/
titURS unidades aalutadoras que são requeridas para terem suas sardas in-/
eozgoradas num arranjo distribuidor são acomodadas em colunas contíguas,
e 00 o arranjo em coluna de terminais de saída apropriados à cada uma /
ira: ditas colunas contíguas de chaves secundárias e localizado adjacente
1 um agrupamento correspondente independente de terminais assegurando a
terminação de eabos de stsação inter-sonsoles envolveasas as saídas da: /
Ruas unidades comutadoras 'e saídas de seletores de grupo de um ou mais /
facilitada,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
ka Inglaterra em 8 de março ao 1966 sob n5 10143/66. .
atros

gansole g

4

Junho de 19

de mars0 de 1966,soe o n1
Ponto n o 1 do total de 0 pontos apretentados

TERMO as 187.613 de P de marco de '1967
Requerente: ANTONIV 1- R4ND 3 CONCEIÇAC - SAMI,1
Privilégio de Infer c ào ,mAceitm,,rjtnnPAPla

4R1SODATILOGRAPIa

Ponto no 1 do total de 4 Pontos apresentados.
RENINTICAÇ0E5

ii

1 - 4 Invençào que consiste de . Áro teclado datilogrífiara'
Amo+)

14

é ao. mesmo tempo, um teclado para executar uma es
lura muito veloz, por mim criada e denominada de "TAQUIDATILOGRAFIA
ARISODÁTILOGRAFIÁ": éste teclado referido que consta de 63 (sessenta
teclae ' de grupota
e uma) teclas de inscrições, entre estas mais de 15
1
literais minúsculos, que tem bastante reinnidenclas nas palavreia usual
4.
de mais de cinquenta idiomas, que vem de permitir o mais ripido coes"
vel datilografamento das línguas Neolatinas, Anglo-eaxonicas e outmee3

Internacional, que

20

Ponto nr 1 de 3 pontos aprenentadoe.

1
WEC3C3C)C3Cgi
-E0
C3C)‘E (XJ00E895E00,
LJ 9 990g0Wag@c3
rn

0 1G

inT1
187.686 de l9 de março de 1967
Requerentes S/A. WHITE MARTINS - GUANABARÀ
TERMO d t

Privilegio de

Invenção "PROCESSO DE ESCARFACBM TERN0aUlariCa•
REIVINDICAJES

Processo de esaarfagem termoquSsIca, que-oonsdake em dl
vagir uma corrente de gás oxidante contra uma zona de reação de me
.

tal derretido na superfície de um corpo de meta/ para nele produzae
ume reação termoquímica, e prodwir movimento relativo entre tad
torpe pare continuar ta/ rea0 ao longo da extensão de tad superfl..
ele, Caracterizado pelo fato de a escária dermatida produzida duran
te tad reação termoquimica ser granulada, retida e removida da super
/Iole do coipo de metal Rue está sendo escarvado dirigindo, em alto
velocidade, transversalmente a dita superfina° e em frente de dita
una

de reação, uma ou mais correntes fluidas

un

comitinação com uma

fluidas suplementares, sendo ditas correntes flui.
ans mas/ementares posicionadas de maneira que seus eixos geométricos

01U

~e correntes

etrt-ão mais acima da superlilcie do corpo que os

8i~ germté
de maneira II
Remar uma bole; fluida em tárno de dita corrente ou corsrentee prem

Centrais

talcos centrais de ditas correntes rreie.as ortacipair,

m198218.

!Reivindica-se a prioridade do correspondente_pedida daposi.
%Mo sim Reporalçí0 de F.Utp,ase dos Rrtados nidos da Amerioo, ta 10

TERNO N o 187.7021 de 10 de março de 1967
Requerente: COMISSÁRIA? A L . ENERGIE ATOMIQUE - FRANÇA
. PrIvilÁgio de Invenção "DISPOSITIVO DE BOMBEAMENTO DE LIN LASER

A geth

TAL"
REIVINDICAÇOE$
- Jispositieo de bombeemento de um laser a cristal do 41
po, no qual um gás a ser ionizado, em volta do cristal, 4 alojado
4
recinto circonvolto por um circuito condutor, no qual é liberada tias
• energia elétrica sue ionize o gás e origina um plasma com efeito da
contração lateral neste éltimo, o dito dispositivo sendo caracterlfs:
,to pelo fato de cue o recinto, no qual e alojado o gás a ser ioni.gir
do, tem a'forma de tr,, a coroa cilirdrica, de que o dito circuito cosa

4

dutor

tem, igualmente,

3

forma de uma coroa cilindrica, em solta

s

da

.44
dato recinto e coaxial a este, o trecho dest q sesunda coroa cilindga
C22 que delimita o seu cilindro Interno eendo constituldo por uma 44
iols giratária dita deesquilo, ile que o cristal Laser é alojado
te cilindro Interno e de que o espaço compreendido entre cristal
ser e a gaiola de escuilo, assim como o

Nt

espaço compreendido entre ir

recinto cheio de gas a ser ionizas° e a p arede extrema do circultil,
es
condutor, s3o clis;Jos de um fluido em circulação, que tenvespecialrocie
te, por objetivo 3e garantir o esfrie mento 'do conjunto e de amorado

cer as prenses

meciinicas exerclias

• -11
sabre o dtto recin,ko e sabre mea
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iola de esquilo, quando de liberação da energia elétrica nosi.rcultse.
condutor.
t requerente

reivindica

a prioridade do correspondente Radie
depositado na Repartição de Patentes na França em 11 de março da 496d
cob o no 53.207.
festo n o

1

do total de 10 pontos apresentados.
27 26. 222,

Junho de 1971 22

SERMO S o 187.834 de 17 Ia março de 1967.
Requerente; SEINNOSUEE FURAKUBO-JaPio
Privilégio do invenciiiii • LIMA DE FITA",
MIVINDI0AÇ0E1

1- eme lima de fite caracserxzada pelo fato que oba
constituida de ume tira de metal integralmente formada de inúmeros 4;
grada diepoetos e segundo a sua direção longitudinal e unida mas cia814
pidedee em forme de fita cem fim, Reivindica-se se prioridades doo coeapondanles pad%!
'aos depoeitadoe na Repartição de Patentes Japoneaa as g de dezembro gr.,
1866 sob o n o 41.80532 e em 17 de março de 1966 ao b o ao 41.16084,
Ponto n g 1 no total de 5 pontos apresentados._

TIRMO F o 187.921 de 20 de nano de 1961
Requerente.; FITNEY-BOWES4MQ.,-5.8.k
Privilégio de invencio: " UM DISP08ITIMPLUIDIO0

leivinicAçoEs
PERUO Mi 184.782 de 16 de marco de 19d;
Requerente: ?MU CORPORATION-E.U.A.
Privilégio de invenção: " UM PROCESSO PARA FORMkR S.OP%PlOmP01
, n10 DE MANO,s

00Rn

ELIVINDICAÇOE8

1- Um precesso para formar suplementos de corre-da
saneai, oaracterizado pelo fato de que compreende en etapee de formaffl
uma peça per rolamento da mesma entre duas séries de miasmas tendo
cuperfielea de encaixe ocIncavse e convexas ce uma Intermedilleds de me
R:lameiro predeterminado e tendo uma secçáo eransvereal ourva de pado.
;predeterminado, e formando dite intermedidria em um suplementode esilr
oredlça
completei
_
,
Relvindica-se a prioridade do earresponden41 pois ark
penteado na Repartição de Patentes noa E.U.A. ea pe de ~go de
ou o n o 537.622;
Ponto n o 1 no total de 7 penode fsPed~"'"--

Um dispositivo fItilolco.carecterieedo por oompreendfdr
um emissor adaptado e arranjado para expedir um jato de fluído /amima, (41
um coletor de fluído arranjado para receber pelo ;senda uma proção do /IML
Ido que sai de dito emissor, tendo dito diepoeitivo de interação de pexiit
de e jato ~e formas efetivas de aperaçio incluindo uma de ditaa fesseal
um flux de fluido aubetancialmeate laminar de dito emiseor para dite ele
letor, enquanto a outra de ditas formais inclue um fluxo de fluído turbei
lento entre dito •mieeor • dito coletor; medo de ventilação para
fluxo de fluído laminar • turbulento através da região ent re dito ma
teor dite coletor; meio definindo uma superfície de Interação de parar/*
diepeete ao longo de pelo menos um lado de dita região entre dito aelasOÈ
e dito ooletor; e melo de contraia de sinal para fazer com que peio ased
uma porção do fluxo de fluído da dito amiasor Se torne turbulenta e cajd
desviada na direção de pelo ~noa uma ,porção de dita euperfitcle de Ra5aa4
gio de parede de foras que pelo menos uma porção de fluxo da fluída em íg
te regido Lenda a interagir com dita porção de Me superfície,
Reivindica-ae a prioridade do correspondente pedido ild
-ra
edIado na Repartição de /Utentes dos E.U.A. pai o de junho de /066,aoh
nt 554.Af4
tonto ne 1 no total de 33 pontoe apreeentedoe
1-

net

-77'W

•n•^n•nn••••.•
"

Ot1 49 IlIrr

j.1

0 r-2
.84

"JÁ'
.14/.•A 26 27

.14

" '''''''''

• "7110
z9
a

."--122251"—A53

2sunv to 181.92A de éu de março de 1967.
Requerente, SOCIETE ANONYME ANDRP CITROEa-rrança
Privilégio de invenção: " JUNOX0 PARA A IIGAÇIO E 5BuNTA0 DE mus tal
TUBOS•.
REIVINDICAÇOPS

_
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Se--')

,
• e Jum4So para a lageado a reunião . defeixe s. de tuboe,,mM.
el,oeradteri zada pela oombinação, a uma junta de,vedaeisba.
duia'poiseeiras!fiadvela da extr.mida d ee doe tubos de um foàeeer 4Y4.1.
,ido enlameia s , madm que a janat ' s ad ponteira.. ad_poderfia !Oen
Mel.. ok
de uma ~siara dete~nacka, une vVit proaeaeada a jaraio por

ULIN Na 1E2.930 de 20 4# março de 'Ma'
Requerent ee CONTRATES SS.-Suíça,
,falviló gio de WI1!44404 • PROCEktiii ~eu a WattE144*0 33 40604 04040Ufflie

faxeaão apropriado&
4
.aesivindsma- le aa prioridades doa Goareapandeatea pediam,' .
da Mane de 1111.4
-pateados 411 departiodo de Patentes de França em 24
94.263a
e
a 44 i4a$64 e se 14 de fevereiro de 1947 eob o li
eenao me 1 ae sola] da 6 assaltos apreseneesiee

Le ilwcaleo Para fehr tdalgio de ob.ranm ememma0~04
i bame de material de eepuma,ceracterimado por e* miesERAw usii W4
n.o^ salta da granulado de material de espuma, aaradondada, offle miumffi
agWinante, f1dida,5ol4difio dve l até um umedeolasube 'chutam ~0~ &O
superfície de todos os griloe e, autiaequentementeMeambe-sa jorwookl"

Ag Ost

Fi

.wwwW oowwwwwW.^

1

AWWWWWWW
im. meaa

WihNNMANatn
LOINWKW01106, 1004‘.•

..
.......4",,, \s„
.......,..... .......„, ,.I

aisswornA

c aNwE írnyk
À„

limianaCOrt

to quaae total das camadas de revesetimentods salutimemie i. ~Me
gnioa,00m pé de aubsténoia sólida, de tal forma que ree*Q4a vau afonia .
' vie ume%
*Alta, 84.11., de granulado de material de espuma eausedonda~e
%talento de invóluoro de aglutinante •oliditioóvei • eatisries~as 04 sti4eubetilsoia *pálida, aderido ou, pele menos, ma passte4 pnbetridM
Inivindioa-16 e prioridade do oorree p ois~ ge~
•
depoeitado na limpartipio de Patenteai da Moo. em 34 4* ~o 44* ~At
sioh o na 4201/46.

Ponto na 1 nO total de 2.5 pon4en ataora*~-

,nwaindoxitwotwoo,
fi'MaM7CnRW

IR*43 Ne iii'f.edó de CO de março de 19dt

*quarenta ; OOKM1SSARIAr á 1.414~GIE ATONIA/na . ankbes
MivildAIP da lovenção"PARNEE INATRICArnNTE 1$01,ANT4d
maaápickaaa

beedi
Parede eletricamen te isolante, princlpalmaat e pawe
do conversão magneto-hidrodinàmica, oomportando, por um ladoa,
-10
ai
em material oondutor de Nalor, mantido a baixa somperatuea
c xa
munido sare um lado por uma separasse° e por outro. lado elemento4,
deriffiloa denta eleuriaame nt e isolante enoaixadas na dita **park'
, aproaantand o os ditos elementos rebordos por cima da daperma§aI.
baixa para que a temperatura da fase c
as altura 6 slaidilfiteset etite
4
lintel da parede, submetida a ação d.P.s gases quentes, não ultrappw
d e P ele MÉ,
Que a oerimi c e seja isolante, caracteriza

70
URRO Na 18?.95 -ó de dl de março de 196í?
Requerente: THE OHIO ERASE COMPANY
Privilegio do Invençio "SISTEMA NNUUTOR ELOnvicoP
dEr4/121. n Cri g

um valo! tal

de Que os ditos elementos Ao conatituidos por paralelepipadca
apreeontam em plass°, dimensões da mesma orde3 em todos os aseby
te dm jpotau
e pelo fato de ' clue de ditos rebordos siai aensive ! mar
1o

gp rejOntadorer.
requerente reavindires a prioridade do corres p ondente pedi
O.
32 de 'Pargo dr
depositado na re partição de Patentes da ['restam em
: . sob a 71 9 511.9T3.
WPW4 P O 1 do total de 6 ponaes apresentados.
16 14

. Sistema condutor elétrico, que compreende um eionsimasiaa,

um isolador que suporta o condutor e compreende um corpo ~lanou
ume p arte de metal eletricamente separada do condutor peio encruo à
solante e em p ani4to com a superfície exterior do corgo lsotanee *e
combinaaio com ás., um circuito em serie do isolador para terra que
compreende um resistor conectado à dita parte de metal e um cio cpg
autor à terra, sondo o dito circuito em série caracterizad o ()mim Ni
te de compreender um caminho de descarga condutor, do condutor pema
terra e compreender o dito resistor um dlsdealtivo limitador de cot,
rente para descargas otátricas por cima ou em tOrpo do di to Ys0444
dor.
Couto n 2 1 do cotai de 114 pontos: apresentados.
L.
11
12

/

is

51\jj

TERMO N e 189.93b de ?1 de Intrço Se 1aa7
aeuloa
Requuvel.,,e;
A5'1=1Çeaa=2e .ta CU ea- t'a.ros A OfintElRia• :;einçtiot
aaUa.
.4CIE Iti AaVCEDOR51,,
FlOS '"
e.. c'

ce alue a 4er"!9 de g a ,

parf.pelo fato de ser worta

•
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DIÁRIO OFICIAL (Seção W)
--

?Atuada pea) duas peças que, reunidas,apresentam e nímia ej:ToxinkaameottÀ

paya5strarie de ,flergerlAnada, pot";'
1 •
4 aessia 5 eatamdcwAaaa paga notada cae
t
40reaaa, zope aapasaava,mtravegsadas por pluralidade de , te„ &aJr,tmod: que_
lanareInenae, 4 prevista passagem de maior dimensão, pa pa peegagala Man.'
Ia uma haste dotada de embaça externa • que panetra no aomanneo.nprasen
klobulaa) senda que a primeira das

›neelae ou precato na peça,

bardo

i'dek-se

em MUI extremidade interna obturador a qae çarpeonade 11(21

ataraeleani .

te p45..k0, 1n Antenas da peça perfurada.,
(94. ponto rj e )

RA

total de 2

poptee earSeenUverk

Junho de 1971i

;

ft In* az ag.1) taranta de ~riba filtrara-fia 6itta arellirrsaY4
ifetuaddo
Colunai

'MI,

, 13, 6688em . do liqu i do a

iuma . direção

ser filtrado atravea . a

çarant

dite aoltiaa 01113

substancialmante traneveraal 4 dipteeqde, daelee

to da dite coluna Ou colunam, o dispoeitivaa para agaa4aP

t
, tel04 &Dila
et P. eeataaa na
Oe DE.544

tar'paseadwattavée a coluna ou.caluage.',
.telvindica- g e a prioridade

do correazon8ante Pedida ' talai

Repartição de ?alertes da Hungria em el de Março de 19.6sA- ama
,411

banto n9 1 no total de 22 aaettaa awn
n

Wtol,

G5
RONS

J18a,aet

dm 21 de março de 1962

iNiatoPIN1404 "PONHO OVINA-Guanabara,

vaastoOD da 4aaaeção: "

UM NOVO SISIMMM DE At:Tale/aflaute

/a nipteta

REIVIN11ICAÇOE1
'a.

Dm novo aistema de acioaa p ento de
Um

IfO Nc 18C.518 de 12 de abrli ae 19!

piattte.v.~4"

'toa eameepa#46 de motor inteiramente original a comparação 909 69

4-.
'armarias

liArede

oonPancionale, usando admeate água destilada Goma aawanankael

i

Raquerente: AlllED TUHE & CONDUIT CORPORATION • RE.11%
f

erivilégio de Intenção; "APARELHO E PROCESSO PARA A CONFORRACWO

u

GALVANIZAÇÃO CONTINUA DE TUDUIACU. DE Av ^,-

provida da revulee, sem apresentar descarga de gaeee amaailt~.,a 04908
Okii0 um "apago comum de motor é explosão,oarsoterizada Pela 21t."0 de com

REIVINDICAÇOES

1Preemaar mma primeira etapa de compressão do pietão dentro 60 angra/ate.
man t !Atado pag a:, eu embolo sobe,prodazinda e pricrwont fc{,M1 ta nap
„Noto n e 1 ao total de 5 p ontoe enres.aA.gaa.2,

-

Aparelho e processo para a conforasçao e galvanla

•ação continua de tubulaçaea de aço, como am proãngameuto da confoa
Mação aontinua da tubulação a partir de uma tir, iaracterizado o apa.
Pilho por compreender um recipiente superiormente aberto tendo pare.
aael inferior, laterais e exyremas para alojar em fua40, dispositivos
tara al g eaerem o metal para manterem num estado liquefeito ao latarl

ar da realPtente, um recinto tendn uma coifa com paredes auperior.14
ttrg ie e extremas acopláveie com as paredee do recipiente em p ela •
IAD do vedação pare efetuar uma vedação atmosférica em t8rno do ba
ella Ia Ua, uma das parecias do recinto sendo deetocadc para 0 lata
flor dg parede aorreepondente do recipiente e dimenelonada para as

0
eaUnder para
A
ent4 para um

baixo para além da borda superior da parede ao rectpt.
nivel abaixo

da auperfiJie . do

banho

do metal coa fu gia O

para proporcionar uma relação espaçada entre se ditas paredes ee co.

elialeanaa com e

banho em fueio porém dele isolada, dee, modo metal

ende ser adicionado ao banho, uma valha no interior do recinto tenda
ema parede inferior e paredes lateraie e extremas se ()atendendo para
e
~
111R*0 N e 187.967 de

21

de Abril de 196V:S.,

Nequerente: SIMONACCO LIMITED- Inglaterra.
Privilégio de lavenção: " PROCESSO E APA3EL110

para além do nivel da trajecdria

de deslocamento

da tubulação]

earavéa o recinto com aberturas de admieeão e deacargab nas paredes,.
À
remas alNnbactas com a lipjetdrfte de deslocamento da tubulação pa*

ta ~cagam da tubulação para o interior e para o exterior das abe?'
k_

' DP DM LIQUIDO
aEIVINDICAÇOU

UI WOWLEDIPMee4
r:tsdo For ecÂpreenaer um recipiente,dispositivos filtrapafte eo ~loaco, dito recipiente Fara pirmitir o dealoaage,als ajajd~afts~
' 1- Aparilho para filtragea ooatibila de

ffirate a gana, filepoeitivoe para introduzirem metal 'em fuaão do bar.
taa Ga celha it um regime suficiente para provocar a entravado da of,
e
illka pelo que D metal wa fu gia na calha 4 mantido num nivel acima da
Wajetdria de deslocamento da tubulação através a mesma, a dite el

Itha tendo ema parte inferior
let 'ZUM LP tilábP

98 estendendo abaixo do nivel

rol /alho

do

metal

1~9 4P Wala eugue919 a parto 09,

•

'5'1'6(4 4tudf

•

DIÁRIO OMCIAL (*não lit)

net:feira 24

!mio
!pfé4K KW alteado $43Aa do Orei %atol én
de
Cubulaçlà
asainaziaato
1111" da brajoutikil do
Ponto riS de 8 •toe apreoeatadog

Junho ci4 1971

ea 9~0 t

tjgaMO KG 188.170 do, 30 de Mane de r96,
tequerente KUGELFIS CHER »GEORG SCHAFER de CO. • !NAMORA
A INDICAÇU ps W4W00,
Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO PARA
SisM.:HIDRIOLICO DE DUAS CIRCUNFERÊNCIAS COM CIRO/
eg PRBSSX0 mim
DIC FR;
WERENCIAS SEPARADAS ENTRE SI, ESPECIALMENTE DE ' UMA INSTALAÇã O
10 DE DUAS CIRCUNFERÊNCIAS PARA VEICULOS AUTOMOTRIZEX
REIlarDIÇACCEj

1 • dispositivo para a indicação de uma diferença de pressão,.
sua sistema hidráulico de dois círculos com círculos separados entra0
si, especialmente de ama instalação de freio do dois círculos Rara
'afouto& automotrizes, caracterizado pelo fato de que um membro de 11

seçã o

Will~ de flUldo Dl lateralmente, o. qual pode agir Obre Pele

suem

introduzido de maneira vedanta num
aehmasitivo de sinal,
dWa
entre
os
dOIS
círculos
hidráulicos, com o que
• •MM011eD

sanei

providos diapositivos os. quais, com igualdade de pressão noz dois cf.
asilos hidráulicos, mantém o membro de ligação na sua posição originaa
tERMD iUP.Ta de 4C 4e marco de I96i
- 4 Rtquerentee GENERAL ELECTRIC COlfANY -

t requerente reivindica t prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patente. ca Alemanha es 1 G de Outubro de

frIvilegio de invenção "J'ERFEICOAMENTO EM DISPOSITIVO DE INTERRDPOR
42 CORRENTE ELÊTRICi'

1966 sob o n 2 K 60 374 1n/42K
Ponto n o I do total de 1 pontos apreeentados.

asiVINDICACCIEb

2

1 - apard'e..eoamento em dispositivo GO interruscão de Carreei
te elétrica, caracterizado por compreender
11

ara

0á um disjuntor elétrico incluitdo meias vira Praça° oe w (It40

Lhengo de um caminho pré-determinado
N umdispozdtivo de assistóncia de tnterrupção inciuirdc país
las um terminal de salde e ceio menos um terminal de.contróle,
má meios ligando eletricamente dito dispositivo de aselgtáncia -

oSta

toomerrepção em paralelo ce.m dito disjuntor;
O pelo menos um memcro metálico suportado por dito disjuntor e aeoti
042
SM-Orlado no ditó elminno pré-determinado para cr atingido prie
effaA
ej

meios llgoodu di

am

te-rmins1 de contr61e do ddto dispositivo

assistencie de interrO p ção ao dito hemnro metálLco, e rim ds etliaalO

r gerado um arco por dito meio do geração de arco, peio monde um.
'farte da tonsão atravás dito arco é aplioadP entre dito terminal et

5

ClOntrale e peio monos um dos ditos terminais de entrada e
?Mito

SaMe#

dtspositi vo de ascistencia de interrupção estando emoliam%

GC uma Condição condunora, após aplicação da ilta tensão enata dita
~mi:nal de contróle e um dos ditos tormin p ic de entrada e coeihe.

Odto ddspositivo de assistOncle e interrupção retornanot rarg

h

WAigh,

.spondlção não condutor: após cessão de corror.Ce através do 044~
Oinalments n reverente .4edvindloa e mondado do "ibPa
- pendente pedido depositado na Repartição de Patentes dos 8Stettne 814,

48RMG N v 188.641 de 17 de abril de 1967
tequerentei ANTONIO LAROOA-Guanaeart.
Privii4gio se invenção .FORNO FORTATU
REIVIND1CAÇOES

*06 da &martes do Norte em 11 de abril de t966,sob n 9 sualiesot.

. 1. Forno portatil,oaracterizado por ua formato miagene4

*moco r 2 1 do bota.' de 16 !novas appesereadoL,

Mb uma porta com puxador na parte da frente, um furo circular na baga

por onde penetra o aqueoimento e, na parte interna. 'uma peça latelrlça
eolooada coa os seu, lados afaatados,de carcaça afie de possibilitar a
~contração de oaior.Sudo isso.esta representado nos desentoa anexos.
conforme podemos ver na FIG.1 -(parte externa)l)carcaça.2)porzaalpux,
dor.PIG.P - (parte Interna em perapectiva)l)oaroaça.4) peçe lateir1GG
e

Que circunde o reino pele parte interna, afim de possibilitar e ooncel
traça° de calor 5)grade para eustentaçào dai bandejas e formaa.6)furo.
circular na base por onde penetra o aquecimento. 7)anguip na peça lotei
' riça para distribuir uniformemente o fogo.FIG.3 -(parte interne de free
te ) 1)oareaça.41peça lrteiriça que circunda o forno pela parte interna¡Stip de possibilitar a concentração de calor.5)grí , Pe pura wletto.taçeo.o

"Junho de 1971

0.1 4.*TAt ráZ

,

enrab 15.4~
.
rtekt~
-F01L

Conte n g 1 no total de 2 pontoe apresasts4os

•

2

0°LurviniTã.4 PeA2-410
41:
ko n to 04 A AP Idta,1 de 4 -Po Rt çe nkrx,~1*inlb,

411~a ;t1

temente ti

32.00

t :I:

ailf

e. íYàèiétea.a);

eiz;

.

de, 5, 0 A0 de 19eArtn

lf %(s. d
11:W40 Na 188.692 de

19 da abril de 19k,

limouerentel THE GOODYEAR TIRE & RUBEM 0074PANY nr.tro,
Yrimildgio de invenção: " muno DE /r4DEIZIR ¥4,1/118 te uca) it

fil.

40

Ed 188.-857

de

as de

tear% à* toe

~Is
k4o.~ da lavencio : ^DISPOSITIVO DE catrisa 49 nmn 42~ O
heopteramm REi4T ERid" ILO9

WII.!1P;94P10
-

2 Processo de fabracar moldes de poeta, modeurtigiãe
do pelo fato de compreender as operaçãee de (a) formar mm salplao 00.
forma de uma banda de rodagem, tendo lâminas finas de metal tlalt1-1.1daa'

com uma porção de cada lâmina estendida acima da superfície AO 144LIAM

Lb) lançar contra o núcleo uma peça de fundição complementar ríO.da
com a porção estendida das lâminas nela embutida, (c) remover O
ele° de molde deixando assim as lâminae estendidas embutiac CR dita
peça de fundição, (d) remover as lâminas da peça de fundição daiimp.L
4
do nela sulcos, (e) usinar a superfície da peça de fundição em gUE na
sulcos estão localizados. (f) inserir lâminae noe sulcos 4194 9ole PdP4
ção de cada lâmina eetendendo -se acima da superfície da fundiça
Reivindica-se prioridade do correspondente pedida ) dam4
positado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da 4merips dp
Norte, em 9 de maio de 1966, sob O 548.604.

de

RANCAÇOES4
RXIVINDICROES
, nappawaTevo de oontréle de trít e Mata Ot servalogoaass amen
lassaado pelo fato de, quando montado em am bale" PtT fe,o90 do04~4
pio do angulo entre a extensão longitudinal do Coxeio e e &tração 40 62
mago do amo, um deslocamento do dispoei4140 com noldoilo ao Navs0 oi
asaancão longitudinal do mesmo Vir 11 ser prodUaidd, $ tambh sua flad gi
aisio saa.lor do dispositivo oom relação à easensào konsitadtaa2 do leo4
44, cro4 c dita allexaçie angulas resulta Opeata e kliANal-de t'a me Nqi
~assa,
81W/indica-dee a prioridaÀo do correepoirdbxell renda 100~904d 021
kapart4eão de Patentes da Suécia em 29 de ~SI os ~O 404 40 us40500
Passo ao 1 44 loahl. is 8 pontoe sanNsto4a0na.,

4

TÉRMO N o 1 .58.879 de 26 de abril de 1967.

Requerente: " XEROX CORPORATION-E.U.À.
Privilégio de invdnião, " UM

APARÉ1110 DE TRANSPORTE DE tOilurx

I (I .

REIVINDIÇAÇCrE

1- Um alarélho de transporte oe rorna, ~peado

pares/

facilitar a remoç5'o de emperramentos de material de falha que ocorram!
no mesmo, compresadenddo uma pluralidade de roldanas de acionamento

left40

de poi3s esticadoras rotativas levailas em ria"

u;eia entre si par um morro de armação e colocadas
oà0 operante com

rcHa::::

de

acionamento

de material de fOlba seja formado entre Jita3
dltaâ roldana

em

mela

de forme dUe 4Jai trajetR,

rcldanos eaticaddras

.onamento, dispositivo ligando dito meMlIr0 de

ars2

polias estiradores para.
e fora desta rela •
:ao, dito membro de armação rendo ligado a dito membro de suporte, cart
rterizado pelo fdto de que d.Lto membro de armação é ligado a um 'Jade 40

, :ão

a dito

membro me suporte para mover ditas

la:ação oi.er.nte com dtí roldanas de acionamento

d,to membro de uporte paralelo

ao trajeto do material em fOlna,

de amem de 064

açsysIksko as Intenpied: 9090 a ~soou alk

f04444:h
41?

MSS 47e0e,

peivindasaçdee,

rotativas coloradas em relação espaçada entre si por um membro de au.
porte, uma piara/idade

V% ~Ma da 81

Requerente; TRAMSAA10 SQUIPAMENTOS MATRIVae

1

A • Novo e ociainsi relê do 02)Te ~Mau 404a ta
ser doewhi gauedo poe ema ~axe
donsaos as Ogn
dm y sendo uma das extremidades encaixado mia ~Godo ou e a anosa
eearemidade encaixada em um /mamado ~lobo eamoassuos
Wifila14
(eN de regulagem e a haste ee ~a um Mo rAW q4), PDO 44i4 W045 oo
a ema làmine (-é) de conceito sendo esse kiledna psnam os os cassand

aewaweekluenee por

(94

de preta ou similar que se encoata

214 5/..ews» acw-ird~ XU álegffid
avel sendo a lidnina (6) formada por dm retanquat) MD uma (reNe laUfflai
(9) e tem um parafuso laác4ukeku de peeeue ge
o MU #-%
004

14 ffig

!~

(413,1

4

(0,* boRÚ4001 (4
S

4 • ,

100

04 vitee atrevi* de esna G4 oatiorkaide solto -9 4004We eo roteuga
•o embair. sento elo 04 ~porta* 0010944kt ementa, ame ese~roe44

* 0~ - 9,44 419#

.

, 00 rLut go

çãe, oaraeterIcade pais rate ea ano, 0 141 c ada roto Ç ão 40 WhAtsir.
s , s
suporte. bort tontale sio girado* por Leo* for• do Gama 40 •Ne O*a

, 04 *4. 0."1"";"1
.)

10

lio • nie elrao dentro lioefa acau te raporfaaçie
9710P 03754C do emeté#
t/tta*4°M.°",,4! •ftweiCaote
pandee44 04110 dopositado ios Departição da P eceaceo de atenashe
.5. ,a • r 144091 v14/484
jê 4. nate, 4, t464
z
*O lota= i• 5 Ponto* apre8eoLe4e.

7

,

3
í

1

FIG

•

IMMO TO LftS .qoo a. 14 te caril de Lqe,
. slo Pealo
kequoraaeo. RAPAM RE1ONODE2 ORUO
Crivflagio do taranção, irem CIPO 04 BRINOps•
O MD Ldt" eu 24 da noren me iwoi'
noventa% anel ~atm-C. 3.1
ubsaia ch tapoçoe. u PU" Perd mas12~0 93 24EIDAPS /irtft
. LAAPNWS

agelsraD10.110b44

gen

privo TIPO ol dArPOJRDO. *Naprobandendo afete 4. eaortgereede

',péla. ao 'Urre indiquei* ted'ado soe téroatt lel uai ce I nut de eme*
0011.0 ii 4curse*. draoterleado pelo reto ao ai t dato cor mroofeo
e* 4r. colonas eu aLavaaoa a %ia 001tOárts • ed *oco eitifte pelo parc-

.,.

Promane ora verebar Lteamee obsites~a bnan'
altdadfrrediebeide por ampreenlar oo1oeér-a4 ame elneretelo 064.1440 :4
no "in ~tato bon ume costatitade d. tutorial resisto, sen4densit‘
f
. bioulde portado*** e de usa yd eloorosettioaneato 0,34104 440 RI
Egg
çai tado .1 ,dr.....~ .734.4 oan4t4ão rluidtfteada 00 ophattots deo msígjá

tautaatkiftek.•
&i4r444404.0 a préorldsde to oetworpoatranis efkkAi
eGatia; Ma féM.4. én 24 eu palão ae ti$14,aos o a d 4g14.804i

Ç.5 *entra) de

ema NO. kaferlOr ab

arfada • od permito
Ponto c 1

32

suporte conjugue* •

~a awa*

.ppe'

muhoulaantac* to 303J 1131
mttal te ! ooncon *presente/coe

AROA:

6440 aI A mo loe4,4 44 & p eotaa 0410404441a
-11

(airinei laa

t

149 050 de 1 ae

ihNttiarelne e •

eri

CHAMAS =ide -

oaio 5. 01*

• sAo 9Pan.

V Inag li.0 de tevendio. •tcCuo OPLICADOO ON arruas 'Ana CAIRMO*.
ddindlIKACOUP

O novo quicados do

'untura paro

oompaonedas feudalmente mo estai*
O... ou de ~tio ~mete
mo

0a 04

~elo, *.eoneweitade

gol Mamo prlmodatIos

ooe

eeteuedr

qualquas prOold. oo elo te •eu.* e coa pelo Ma-

emo do eud tamis Lotarei. , dotado de a• dentaado ednemo looneadoir 40

on pense. eamts rufa em ~ia detecto* é aplicado ma doou de dadiva me

amammiaaa. do aloWao contado aum. nano =Wel • qual por da •ne 4 imas
do dem

OU ala vis do Orelha. lotarei* too os

alia UMMWSCIOLLOaLe

d. gela. dowiotoo chao facas

Ihro despostu ue mitlealoato pare • somando de
aionoas

pffille ff* liff~ n i 3 ft ada 4, not
_
hanWagilltag anaa anavalart~ 4 kiffiffle
914414 4, 1~000 8410~0 11 00~ Paaa Tomnfin wavoiffl.
sIsicanaugno eram, ant QUIMO GR ~e)
~Mak

IP*909609 pana ~Mu, P egn+0,9 diglee".4413d5354ib43
~9a 03.1 taietrama~ tantespwra
aos quarta*o.994a9;
,

am 90 atha rdowe, primam ao qual oe artigos oio ociosa e euparbaam
ettdosttete 4, liaMsr tu* glra 00 tanque . * ala 3ate000 dsmo:

0

talai do

OL000- llOtairO.

eduantam ~aedo de

Latsralo
pro)eção

mo-

ee sa&oo o. 100.

parolai ou ceco"

nordispOndantem da poatoSee de

talo so

cão,

4 • re40440 mime podendo ser dspu taco 4 coa doto dolamentos •odemee pare ma par do

Ol000O - tlatiltO

doo ao duo • ponte *et c * preyfeuto a•

*moa Liem de parede come o intermediãrfa
Ponto no do botai 0. 1

pootoe Naressot.dow

iCi
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DIÀRk OFitIAL: (Seção 111)

Quinta-feira 24

;

' se ai

TERMO N9 E89.04.9 de 2 de maio 'de 196)
•,

4

dequerente: CRANLEC COHABSÃO PAULt

;f
1

4 f o .! !

privplégir r- ,,,,vor,c5o "ENCHIMENTO PARA COOU/ DE CABELOS'

li

REIVINDICAOES

1 - Enchimento para coque de cabelos, cardcterizade por COM.
a ' rdeçaajca,' que' e obti iei fl'h dB'ffàt'e'rrals,,

preenoer essencialmente urn'

plástico à semelhança de rede, dita 'peça 'tendo. o 'formato slâtdàâabilenté,
semi-ovalado, sendo que, a mesa e'dotada eM sua liorbá 1iieinf€rior, dt
um trecho central dotado de curtos dentes retilíneos, os quais formem UM

pequeno dente para a aplicação do enchimento
conto n9 1 do

nos cabelos

total áe 2 pontos apresentados.

t

.

primeira e segundo sinais marcadores lera entrever em ateai Ir' ,' ' 44,4A 4
Característico dí ti;d6691-16 fal,milisáàida-. pritleiche r&VM ¡gira!~ 96A
ante oe QUIRIM um primeiro einal mem:der é aplioado a íàdae Ini#14,4
armazenadorae que armazenam traduçães de um_oual4liar dee Meã:0Mo fall
'pg.., segundos meiosaaroadores mediante osgalalke am iggundo Wodel
'Marcador é aplicado a tddiiiraa, Unidades armoSeneiteres obe arm&fimum
duções de (Mies individuais • taqualqUer doa ditados aefilfentat, cam e52
:
•t
que a ooincidência de primeíroe segundos saneia dareaddres se N51,04Z
a um código recebido de um assiLante shameder ope mma das refeStUo 04P
dades armazena-deras entrega sinais de salda earseteréattee da W~gtà
armazenada do código recebido que é individual ao soeama' detfmkks.
Ponto n 5 1 no total de t postos atireaemt.ed04

FICA
3

1d9.274 de 9 de maio de 1967.
Requerente: DANA CORPORATION Privilé . io. de invenção: " CONJUNTO DE EIXO DE ACIONAMENTO
REIVINDICAÇCES

1- Um conjunto de eixo de acionamento do tipo incluindo Um
c,,squilho internamente chavetado, caracterizado pelo fato que no mesmo:um eixo chavetado é recebido numa relação telescopante, as chavetas de-

eixo sendo coda uma revestida com um fine filme-de material 'plástico sintético anti-frição, e

93

superfícies radiais e as superfície; perift

ricas externas das chavetas de eixo sendo planamente cacetadas por Su -

TERMO li g 189.281 de 9 de maio ae i,o7.

perficies radiais complementares dos chavetas de casquilho e pelas su

Requerente: GEORGES B«R1{0- São Paul"
Privilégio de invenção: " NOVO PLUG PARA TAtána EISCbleeffl

perfícies periféricas internas do casquiiho que provindenciam a zranaii.
çào entre ditas superfícies rndiais e as chavetas do casquilho, no qUad
ou

cantos externos das chavetas-de eixo são chanfrados para U.nOvidonoL.

ar um espaço na interseção dan superfícies radiais das chavetas do casquilho e das ditas superfícies periféricas internas do aos -quilho dentro
das quais dito material plutico pode fluir no trabalho frio do ffesMIO G
e

a transição entre superfícies radio/is adjacentes das chaváta$ do siXe

fica espaçada
vetas
uua1

para dentro . 3.9s 3uperfiJies periféricas

inter:10S dd's Ohm-

do casquilho pira similarmente provindenciar um espaço tertrno

dito material plístico pode fluir no tribalho frio do m-e-sMO
Reivindica-se a plroridact do correspondente pedida Onn'al

tudo aa Repartição de Patentes Norte-Americana em 32 de mala 10 URGI

• 554.132
Fonte n g i no tcal de 12 pontos apre9unta4os

191iM0 a 9

189.280 de 9 de

1a10

de 196J

EdiCSSON TElEPHON82 LIMITED- Ingla,terre.
Pr' vi
NI:AÇÃO

de invenção: " EÇLIPAXENTO TW.VWR DE COXOS aq ardraWM›
AnAZEN,;W'"
REIVINDICAEá

Cl 5 e

3rma .Lenar

de

aódgoa reaervados aos neamos,

CI

sti3=o de unidade

trodudões individ,uals para anra.•=s
caracterizados pelo fato ãe

armezeneioras cada uma capaz de armacena p mm3 kr..a.

11275 o de cóàlge e cada ul ,:a 010 lente á

'2- Novo plug para tomadas elétriose com preta" 9~4
aedo por se constituir de botão de comando girável em tàrno de mu 451i0
sentral,portador, por seu turno, de contato oentral apoiado no 99~
de ligação sob pressão da mela também central e in44F1or ao contato om4
trai aludido, sendo a parte inferior do dito botão de oomendo portadams04
te conta-tos cilíndricos sep.rados uns dos outroe, oe ~ás, ligados wooh1
fios de baixa temperatura 1e fusão ao contato oentrel, 0m:formam um c:
ouito em ceda cilindro, o qual, por sua vez, se acopla stIldre c outro
lo direto, formando o segundo circuitc,atravds do curo torm eina4 do
e do seu respetivo pino
Ponto n e 1 no hotel de 2 wOni'be írOlne.~0,1

MIMO
189.752 oa y se maio 4".1984
Requerente: GEORGES BARKO-São Paulo
Privilégio de invenção: " NOVO nu PARA t...,1Apke
PROTEM"

700 1:10..%121)

IREIVINDICAÇOE8,.

1-Equ1paMeçto tradutor de códigos 110 te.,Loromundloado,
10

RoWOM

MIVINDICAÇOES

9p1a39-ça0) CD, I n-CI:d 3 n19-

en Tg;SSUI

Novo plug para tomadas eiotrioas dotaoc
torizado por constituir de haste bimetálica rebricade Pm matarual omm:1
capacidade de dilatação, colocada entre um terminal e um dos pinos Mal
plug, contendo,centralmente a dita heete,parafueo axjal de resulffigehecag
vindo a. artremlá a' dee de haste de contatos aos aludido* piso e %SM:~

MIN) do

DIÁRIO OFICIAL (Seção kW)

! MOR Duifita-feira 24
0n".

Meto lagel
dato puxo a loto Sc.:sinal do assas pois o SOIM • dita
nIN.
iDa OrDatetda
R pontes onreocaladoe."
90gres al 1 rio
,
. alefal,do
F13 i
3

191k

IO

,I66110 ot 138.1.14 ta 6 de *brita

tl6k

.1equarenteiUDO VIZZOTIO a SIO PlULO
OLTMIVRT.gg TIMOre nt
friviligio de InvengEo "NOVO TIPO pi DNRALATni
INSO4 Satrdamieg
, 4 n 4 : r. .
jurvieniewas4
movo 7iP0 De 10BRADI(11 Amackist EM TAMPAS P5 W.308 OINITIAI
,
g
Sdp 'caracterizado pe;* tato de O convencional parafuoó de,amooragim
. plietieo, vi&
Mon IL eabega va g ada, executado inteiramente os material
material
pliatica
Miar a ai doia suportes em forma do lingueta* de
a
gualmente, vinculaqIo Seda oUS executadaliediante um pino ou ciso
de material plístioo Cort as extremidadee eno .abégadas o qual penetra *
por prosao ou por firga lateral nos orificion ou furei prevletoe nal
trie picas, uninda -ae eficientemente entre ti aia neceeeidads de aelél
'Lr outro par de suporte.
Ponto ne 1 do total de 5 pontoe apresentado.*

070118 ee 1.0.2d6 de de maio de 19bt.
lamormitos USW CORPORATION- say.o
elidais da invenção: " PROCESSO PARA CODIPICAÇXO ' DS CDUNDIAdie
DD TWONs4 n11N6 TRANSMITIDAS POR SINAIS ELEUICOS SUASIV'
REIt/NDICACOE§

L. Processo para codificação de radundanota redweide de infle

Mai* beaftaaieLdao por sinais eldtricos binários, caracterizado per elf
Wieffider ..t- easpae der
analisar segmentos idénticos suculenta* dos dila* •inai* e
elétricos binários quando á dígitos binários de na peixota'
to e segundo nível bindrio;

detectar a presença de pelo menos ume dígito binário do
primeiro nível binário noa ditos segmento* idénticos ouros,
seivas dos dAtos einais eldtriooe bindrios
contar cada segmentos idintico suoessive doa ditos ateai*
•létrioce binário. detectadoa com a presença de todos os
digito* bindrioe do segundo nível binário;
gerar deis dígito* oareoterisadoreo binário& de um primei.

.* e segundo nível binário
*canamitir um dígito carsoterizador bindrio do dito 'primar'
e*

nível binário coa os digito& binário' compreendendo WW,

*aguento. dos dito* 'Uniu* elétricos binários detectados,
'usa a proaerpe. de pele mono* um dígito,*inário do

dito

pot

Tumo ma 158, 479 de 16

de abril de 1964
Requerente: SPRINCER REFRIGERAOLO S/A:- RIO GRANDE TO SUL

Privilégio de Inyenção "CONJUNTO MONOBLOCO REFRIGERADOR-KM'

*oiro nível binário;
transgitir adicionalmente um dígito oaracterieador do d1;.
*o sovando nívol bindnlp com o número de oontagem doe iro
omentoe ediriticoa sucessivo* dos ditos sineira ~trio** *
*0
binérioa detectados com a presença de todo* oe gadevg t
hindriiii do segundo nível binário.

REIVIEDICArnd

1 - Conjunto monobloco refrigeralor-fogão caracterizado por nma pe.
o inteiriça cujo parte inferi ,,,, constitui um refrigerador e cuja parte
superior Toma um foga°.
&lio° ponto apresentado.

ibLVindioa-se a priOridade do o oorreepoMdanto pedida deeen

¡Coo Da KaPankdao de bitelilm 492 ILMA, 42 10 de Jur** do 1961 sob .
/e6.694.
PopNa a* 1 na 4ot41 de 10 pontoe aprosentaloe.

[

Pias» ou Ntifri4iik0 DE ROJE: Cr$ 0,30
e

