BRÁált.0
; 1

tFEDERATNA
e,- à

1
1111Calk O III
CAPITAL FEDERAL

ineele XXIX - Ni Bill

g

INSTiTt;TO NAGIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRItità.
!EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
Em 18 de junho de 1871

Pedido de preferêncie
ljahbens José de Sant'Ana (no petio de preferência da pat. PI termo
We W5.372). - Indefiro o pedido.
Diversos

eirt Metal Constructlea Company
teee
e pedido de reconsideração do desjaeho que prorrogou tom exclusão o
~etre 259.842 marca Art Metal).
Não conheco do Pedido de fls. 10,
/ter falta de fundamento legal.
Walter da Silva Muniz (titular da
laildrZCII, Renascença registro 387.769).
-.- 1) Terno insubsistente o despeo de fls. 'T-v. (D. O. de 25 de
elarço e e 1)70) rua.r-ein da
legislarão vieent,e, procurou restebeer o eefeeimento do pedido de nitro. ?) eeca. portanto, mantido o
~fedor ento do R. 387.769.
Jorge 'e'edi c (no pedido de reconaideraçe n do desincho que deferiu a
enema P i etex termo 394.3565. - Artive-se a petição de fls. 14-18, por
falta de rrneero leal.
Tecidos Novaes S. A. (no -pedido
r--ênci a na
de ave-e -' - ^
barca rt" ,'!-F, termo 649.248). - Torleo sem e-et° o despacho de arguieffinento t n. O. de 25 de maio de
e-ae o pedido de
1071).
brami. e e fls. 8.
Etnbrr"- F--Intesa, Brasileira de
urisn"7,tdo. (titular do registro
491.5r.'1 inarca Fmbratur). - O
vreser fa r-i-ir o está cancelado, em
tate 0-5 Irroi-inacões constantes do
processo.
Zambo?) T •iboratéTios Farmacêuticos 8. nedido de reconsidesacão dr, r.°1'..s-n-cho que indeferiu a
5!9:199). °'
grrarca
rie
' '
Torno '
1^71 (D. O. de 15 de
de abri !
abril de-ma vez raie o pronunciar-- • a 4 1 Proc,, radoria foi
e "e favorável, como ali
aontrá ,-1/2
~siou. 2) Em conindevide- iee-o o pedido de reseqüerrie
consid ere -e n.
(Barnsley)
1'1"
Thoyr
-.-dido de cancelamento
Limited
r.) registro número
Tenor). - Considet9.360
in`.ormação de fls. 10v.
rando r
retine.° ne 1.238-53, nãO
a respeitn
-^ee ecer a data do donos irde e
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11.114G Yoshida - Indeferido, ten.?
do em vista o artigo 89 alinea e do
vigente CPI.
N9 170.400 - Protetores para salda de tubos de escape de gema de
Tratores Fendt S. A. - Indeferido.
provante deverá ser apresentado ao por infringir o artigo 59 do vigente
INPI, dentro do mesmo prazo, a fim CPI..
de permitir a expedição da compe1? 160.030 - Aperfeiçoamentos noa
tente carta patente.
dispositivos de refrigeraçãe por ar
para os motores da combustão inPrivgégio de invenção deferidos
terna de Szaboles Battha - indeferido por infringir o artigo 59 do vi149 157.131 - Processo para converter sulfeto de chumbo em sultafo gente CPI.
de chumbo por oxidação em meio
N9 158.790 - Novos aperfeiçoae
aquoso de Sherritt Gordon Mines mentos introduzidos em bombas a ar
comprimido de Henrique Verpa
Limited.
Luiz Isso Scala - Indeferido, por
157.101
Controle
seguidor
N9
infringir o artigo 59 do vigente CPI.
para recipiente móvel de United StaN9 156.369 - 'Original aparelho
tes Steel Corporation - Deferido com
varedor manual automático portátil
exclusão do ponto 8.
de Niels Erik Hedeager - Indeferi.
N9 156.903 - Processo da fabri- do, por infringir o art. 5° do vigencação de corantes mono azoicos de te CPL.
Sandoz Patentes Ltd.
N9 153.604 - Novo aperfeiçoaN9 155.278 - Processo para fabri- mentos introduzido em sofá cama
car novos azo corantes isentos de beliche de Bellaut Móveis - Indemetal de Farbenfabriken Bayer Akti- ferido, por infringir o artigo 59 do
engesellschaft - Deferido com ex- vigente CPI.
clusão do ponto 5.
N9 149.615 - Catador por peso esN9 153.217 - Processo de estabi pecifico de Máquinas Morelia S. A.
-lizaçãodehirocabuetosclrados - Indeferido tendo em vista o are
de Solvay &
ligo 89 alínea e do vigente CPI.
N9 153.753 - Aperfeiçoamentos em
N9 149.571 - Nevo aparelho de
processo de vulcanização de elasto- tese para corrente elétrica de °live
meros obtidos por copolimerização do Balut - Deferido, por infringir O
isobutileno com isopreno.,
artigo 59 do vigente CPL
N9 147.141 - Processo para a faN9 145.724 - Aperfeiçoamentos em
bricação de novos corantes de antra- interruptor
elétrico bimetálico de
quinona de Ciba Societá Anonyme.
Texas Instruments Incorporated N9 132.751 - Processo para trata- Indeferido, por infringir o art. 59
mento anti corrosivo de superfície e tendo em vista o artigo 89 alinea e
anodizadas de Reynolds Metais Com- do vigente CPI.
pany - Deferido com exclusão de
N9 140.916 - Aperfeiçoamentos em
ponto 15.
instalações de intercomunicação de
N9 165.111 - Banqueta escada de Carlos Sansoldo - Indeferido, ten.
do em vista o artigo 89 alínea e do
Carneiro da Cunha & Cia. Ltda.
vigente CPL
Privilégio d invençdo indeferidos
N9 154.703 - Original processo para
construir residências e similares de
N9 188.988 - Um acionador a pro- João Gallerani - Indeferido, tendo
va de adulteração para recipientes em vista o artigo 89- alínea e do demanuais de Valve Cor poration ot creto-lei n9 1.005 de 21-10-69.
America - Indeferido, tendo em
N9 155.651 - Abajour giratório
vista o artigo 89 alínea a do vigente com
luz direta e indireta de Guaiter
CPI.
Germano Chaves da Cru? - IndeN9 188.931 - Aperfeiçoamentos in- ferido, tendo em v ista o artigo 89
troduzidos em válvulas (IP seguranir alínea e do Decreto-lei n9 1.005 de
para panelas de p:essito de Natal 21-10-69.
de Donato - Indeferidco, teAdo em
N9 159.410 - Dispositivo para misvista o artigo 89 alínea e do vigente.
turar e amassar de J. H. Benecke
N9 185.773 - Unidade iluminação - Indeferido por inf r ingir o art. 59
elétrica - Passini SPA - Indeferi- do Decreto-lei n9 1.005 de 21-10-69.
do tendo em vista , o artigo 89 aliN9 162.402 - Novos aperfeiçoaneit e do vigente CPI.
mentos em amorteeederes de Molas
N9 174.480 - Nova disposição em Mortece Indústria e Comércio Ltda.
automático de voltagem do tipo econômico de Televolt 8. A. Indústrias - Indeferido por infringir o artiElétricas - Indeferido, por intringin go 59 do CPI Decreto-lei n9 1.005
de 21-10-69.,
o artigo 59 do vigente CPI.
1419 172.485 - Mordente gicatoric
N9 155.119 - Apeite co9mentos em
adaptável a qualquer tipo de morsa balanças para pesar cartas de Eva

REVISTA DA PROPROZDADE
INDUSTRIAL
deve ter sido Inutilizado, possivelmente rasgado, naquela ocasião.
Considerando, ainda, que no tocante à alegada ineficácia, o conceituado
autor Gama Cerqueira, em seu Tratado de Propriedade Industrial, volume II, tomo II, parte III, à página 192, assim se manifesta:
"A expressão ineficácia não deve
ser entendida no sentido restrito da
nulidade do ato .nas em sentido amplo, compre..ndendo não só os atos
despidos das formalidades legais, como o instrumento não assinado por
quem podia ou devia fazê-lo, o que
não contiver indicações exatas da
marca, o que infringir a condição do
art. 143, relativa à transferência do
que não ccp tiver declaração referengênero de comércio ou indústria, o
te à transmissão do registro, etc."
Considerando, afinal, que .os documentos de fls. 21 e 27 estão em
ordem, indefiro o presente cedido de
"cancelamento de transfereneeas" em
face da inaplicabilidade do art. 149
do antigo 'odigo da Propriedade Industrial ao caso em apreço.

Unidade de Cominieckee
Em 18 de junho de 1971
Oposições
opoente do
Unilever I,imited
termo de marca n9 839.312.
Iriumph Werke Nurnberg Aktiengezellschaft - opoente do termo de
marca 866.123.
Indústrias Gessy Lever S. A. opoente do termo de marca 868.802.
Artefatos de Metais Hi r e).- Ltda.
- opoente do termo de marca ntemero 871.142.
Sociedade de Empreendimentos
Lo-Ma S. A. Administração Agricultura Indústria e Comércio - opoente
do termo de marca 871.153.
SECRETARIA DE PATENTES
Em 18 de junho de 1911
Notificação

Ficam notificados os Interessados
abaixo relacionados para efetuarem,
dentro de sessenta (60) dias, o recolhimento, no Banco do Brasil S. A.
COM I da retribuição final devida e da reeimer'
jo comistr i ellk petição, uma vez que o mesmo lativa à primeira anuidade, su
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Serão adinzt,das copids em tinta
préta e indelével a critério do
D I IV.
3) As recta inações pertinentes
á matéria retribuída, nos casos de
ou omissão serão eneandnhaerro
tip. por escrito, à Seção de , Redaçao até o quinto dia tit11 subse-

liaça* do pubEcidada
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tj.m .
ctreoae
//14. ?qt..
do Tesoureiro tio Departapyito de .
tia Aàkke,:

imprensa t2i4t0d0 ao
contrato de; Porte ae).-44, •ein favor
da DelegaiA RegiOne
ll a Emprêsa
Brasileira de Correios i Telegni foi
em BrasiVa •
ti

;No çuSo depoiríe, avec) ! para
Sfi rvida .por.; .(sse t
nielç .de 4. rauspqrk, a 'Delegacia=
Regéottal 1a1Enprésa Brasileira de
Correios e , Telégrafos . em Brasília..
se obriga a completar o enca minhamento ao destinatdrío por
• ,Q),

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

isàmdITURAs

qüente à nublicacdo

REPARTIÇÕ,S E PARTICULARES

FUlicumARIOS

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou-anual e se

iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O peludo
Cr$ 22,50 de porte aéreo-poderá ser mensal,
ou anual. O prazo das
Ano
Cr$ 60,00 Ano
Cr$ 45,00 semestral
assinaturas para o Exterior É sóExterior
Exterior
mente anual e não haverd transporte por' via aérea.
Ano
.•••• Cr$ 65,00 L4 00
..... Cr$ 50,00
9) A renovação devera ser soPORTE AEREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal
Cr$' 17.00 I Semestral Cr; 102,00 1 Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NÚMERO AVULSO .
aviso-prévfo
- O preço elo numero avulso figura na Ultima página de cada
51 A remessa t valores para
10) Para receberem os supleexemplar
assinatura, que será acompanhada
mentos às edições dos órgãos ofide esclarecimentos quanto à sua
- O preço do exemplar ai-rasado será acrescido de. Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solici- •
, aplicação, será leita sômente por
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 pOr ano. se de anos anteriores.
td-los no ato da assinatura.
4) AS assinaturas sento tornadas no DIN O transporte por
via aérea seri, conhatado separailtfinente com a Delegacia da Emprêsa Bras'i,tir a de Correios e Telegrafos em Brasília Esta poderá
se enéarregar também de C7/Canlivhar o netrdo de assinatura ao
D I N Neste caso, o assinante dirigirá ao DIN o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspo:idente, na forma do item
seguinte

Seniestre

•

Cr$ 30,00 Semestre •..” .•

•

•

Courant e Ladislau Fartas - incie- nea e, do deereto-lei núcirre 1.00.‘
Cumpra as exigências 4écrucas:
- Prove, a requerente de fls. 23, o
ferido, po: infringir o artigo 59 e de 21-10-69.
•9 176.354 - The Dow Chernica arquivamento na Junta Comercial, da
tendoem vista o art. 8° alínea e ao
Ata da Assembléia Geral . Extraordi' N 9 150.849 - Tornada elétrica bi- Company.
.Decreto-lei n9 1.005 cie. 21-10-69.
nária realizada em 31 de agosto de
polar de primelétrica Ltda. - IdeN 9 156.742 - W. R. Gr?ce a:, Co 1965.
N9 169.731 - Nôvo In; delo de Par- lendo tendo em vista o Irtigo 8 a
ra fixadora conjugada com quebra alínea e do vigente CP1.
'
N9 141.176 - Glaces de 13oussois.
Companhia de Molas No-Sag - no
sol para dianteira d
' eidos coletivos de Cii'éral C'.imerciu Modela de Utilidade - lnaeferiaas
N9 142.658 - Marfinne Produtos pedido de transferência junto ao térmo de patente n° 177.903.
e indústria S. A. - Inferido, tenSintéticos Ltda.
- Proce, a requerente le lis. ao,
do em vista o artigo P' alínea e lo
N9 151.694 - Original Ilispositive
/%1 9 155.914
a qualidade dos signatários do doLynch Corporation,
vigente CPI.
conjugado coai escôva pais -lavagem
173.867 - Luiz Patriota Mello cumento de cessão de fls. 54. perante
N9 170.931 - Apsre!ho para cor- de pisos, ,ianelas de automi:o'eis e ou- Barreto.
a cedente e que os mesmos têm podetar uma colheita ai r-uniada - Mas- troa usos de Takashi Higant
- In
N' 183.162 - Antonio 0,irlos Fia res para alienar o pedida de patente.
sey Ferguson GMBH - Indetericio, deferido tendo em vista
artigo 3 quer da Rocha.
por infringir o artig‘, 5 9 do Decreto- alínea e do .vigente CPI.
Companhia de Molas No-Sag - no
N' 184.874 - Sta ndard Electrica
le, 1.005 de 21-10-59
pedido de transferência junto ao te'rS.A.
N9 152.030 - Tecia acionando inde patente n9 189.446.
N9 185.241
N9 172.332 - Processo paia obtu terruptor com iluminação por transIndustriewerk Schaf, mo
- Prove, a requerente de fls. 58,
çao de tijolos e produto resultante de parência de nome para vários fins fler Ohg.
N° 186.847 - Francesco Steffeninf. o arquivamento, na Junta Comercial,
Verissimo Alves Cardoso. - Inde- de Inelca S.A. Indústrias Eletrônicas.
da Ata da Assembléia Geral ExtraorN9 188.781 - Artur Fischer.
ferido, tendo aio vista o artigo 8 e --, Indeferido tendo em vista o artiN9 189.108 - Dr. Marcelo de Cor- dináriarealizaria em 31 de agôsto de
alínea e do decreto-lei 1.-i05 de 21 go 8 alínea e do decreto-lei 1.005 de
valho Santos.
de outubro de 1969.
21-10-69.
Sandoz Patents Limited - no peN ' 172.500 - Aperfeiçoaira ni os em
N9 189-.228 - Ninic modélo de bloco
dido de transferência junto ao têrmo
rodas de polir de Metalúrgiea Polyi pré-moldado para construção de coSECRETARIA DE INFORMA- de patente n 9 199.481.
tamp S.A. - Indeferido, tendo em
- Apresente nova p rocuração, a revista o artigo 8 alínea e J decreto, luna, muros e estaqueamento em ge- ÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE
querente de fls. 67-68, tendo em vista
ral de Francisco Salles Júnior. Inlei número 1.005 do 21-10-69.
que na de fls. 65 consta 'que a sede
deferido, tendo em vista o artigo 8
TECNOLOGIA
c
rdoa
N9 173.373 - Nôvo chuveiro elétrict alínea e do decreto-lei 1.005 de 21
ntoso
. iedade outorgante é em Tode Metalúrgica Triângulo S A. - In- de outubro de 1969.
Em, 18 de junho de 1971
.
deferido tendo em vista o artigo 8
N9 189.239 Nôve modêlc e bloco
Cia. Comercial de Vidros do Brasil
alínea e do decreto-lei nivrero 1.005
Exigências
pré-moldado para cobertura de te- CVB - no pedido de Transferência
de 21-10 69.
junto à patente n 9 75.898
N 9 174.335 :- Aper f eiçoa die otos in- lhados de Francisco Sanes Júnior. Ercio José Delia Nina no pedido
troduzidos em ventiladores - Ricleri Indeferido por infringir o artigo 5 do de transferência junto ao lêrmo de
1 - prove as alterações de nome
Squassorn Filho. - Indefendo, por do decreto-lei 1.005 de 21-10-69.
de Safety- Glass Indústria e Comércio
patente n9 160.878.
infringir o artigo 5 do vigertr CPI
de Vidros Ltda . para Safety
N9 189.238 - Nôvo tipo de contato
1 - prove a q ualidade do signatá- S.A. Indústria e Comerei,/ e desi a
para ferro elétrico sem fio de Sérgio
N9 174.573 - Aperfeiçoamentos
do documento de cessão, de fls. para Sahara - Administra0o Comérinterruptor elétrico cotaUsio de Sadi Santori. - Indeferido, tendo em vis- rio perantea sociedade cedente e que cio e Indústria S.A.
• Antonio Pezzi e João dos Santos Ne, ta infringir o artigo 59 do vigente 24,
o mesmo tem p oderes para alienar o
CPI.
•
;r es. - Indeferido por infrenir
2 - pague duas retribuieoes relatipedido de patente e
lege 5 do vigente CPI.
N 9 188.488 - Sinalizador Rodoviávas a essas alterações de nome.
1\19 143.616 - Cintas de .noteção a rio e outros usos de 'Indústria 'Metro
2 - apresente procuração.
3 - apre.sente novo doeu dento d.
acabamentos r ema depósitos de ar em Metalurgica.'Dinafloy Ltda. InCompanhia
de Molas No-.5ag cessacão firmado por Sanara - Ad
comp ressores de Cirei S.A - Inde- deferido, por infringir o artigo 5 do pedido de transferência
junto
ao
térministraci'.
o Comércio e Iwdistm. S A .
ferido, tendo em vista o ar ti go 8 ali- vigente CPI.
mo de patente n 177026 •
outorgante da p rocuração cie fls. 27.
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Motorleadb' S.A; Coneércial
dustrial - no pedido de transferêneia junto à carta patente n 9 80.993.
,e
es s
APreseetto; krequerente de fls. 6,
nova procuraeão tendo em vista que
• de fls 8 menciona -o Dee.elei número• 7.903-45.
•
•
s
MARCAS

Societe Arioneme Das 'Plantotioise
Saint James -seri pedido de alteração
da razão . social junto ase registro hl-là
mero 210.982: i--- Pague, a requerente,
de fls. 11, mais uma retribuição 'relativa à mudança de endereço.
Companhia Industrial e Comerciai
Brasileira de Produtos Alimentares no pedido de averbação de contrato
de licença junto ao registro número
216.921. - 1) atenta a alinea b, do
item 1, da Portaria n 9 30, de 17-9-70,
com relação ao contrato de exploração junto do Registro n9 257.474 (fls. 13-19). - 2) declare o número
de inscrição da licenciada no CCiÓ e
9) comp rove o ramo de atividade da
mesma.
Dymo do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - no pedido de transferência junto ao registro 228.113. - 1)
declare o número de inscrição no
COC. - 2) Nume mais duas netri •
buições. tendo em vista que deverão
ser feitas A s seguintes anotações: a) altera rio de nome de Plastograf
'Ind. e Com. de Artefatos Plásticos
el.A. rema Plastograf Ind. e Comércio de Arte fetes Plá,sticos Ltda. (doa fls. 215-30 do reg. n9 228.112);
b) transferência deste para Demo do
Brasil Gravadores Ltda.; e. alteração
de nome desta última para Dymo do
Brasil Trei estria e Comércio Ltda.
(doc. fls. 17-22 do registro 228.112)
Dymo do Brasil Indústria e Comer
cio Ltda. - no redido de transferência junto no registro n9 300.436. 1) apresente a urocuração; 21 declare
o .núreero de Inscrição no CGC; 3'
pague msis duas retribuições. tende
em vista nus deverão ser feitas as
seguintes pe.-lotações: a) alteração de
nome de Plesseeteref Indúst ria e
mércio de Artefatos Plásticos S.A.
para Pl e stmeraf Indústria e Comércio de Artefe fos nle.sticos S.A. (do
cumentos de fls. 26-3(1 do registro número 22, 5 .112): b) transferencia desta para Demo do Brasil Gravadores
tinia. e. eite recão de nome desta última pare Demo do Brasil Indústria
e Comérc i o Teri a. (doc. fie 17-22 'Ir
re-I stro n 9 29,e.112).
(e uerue Craidy S.A. - Indústria e
Comércio - no nedido de toorroga
co
e .iuntn ao reeistro ti9 253.761. -1) reetileriee a nrocuriscãe oe fls. 13
oue n c o está datada: 21 promova a
eetenticreee da fotoc6eia e e fls. 16.
Indestei ns Elétricas Krc S.A. -no ped i ri e ee slteracão do some le
soera isin s o ao reeistro te, 323.565
- Promova.a reouerente na fls. 13
e. eutente resdo das fotocópias
Iha 20-2e.
Recurso interpoo
Sociedade Anonime White Mallen
- No relido de recurso i derposte
que riefe s iu o termo de" barca net.
mero 637.725..
REPUBLed eCie0: D.O. DE 16 DE
ereseTIO DE 1971
Expe e lenOs de 18 de ¡anho
de 1971
Recon-ideração de Despacho
Clemente Scompann - (Na pedido
de recon reeereção de despacho que
indeferiu o . Termos. re 161 455). -Nada a lemonsiderar, mantido o indeferimento.

Wolifiétição
e Decorrido- o prazo. de sessenta
(80) dias, a partir da data deita publicação, e desde que não
haja 'p intlerposieão de I recurso,
fica notificado o interessado
abaixo relacionado para efetuar, dentro de sessenta (601
dias, o recolhimento ,no Banco
do Brasil S.A.,` da retribuição
final devida e da relativa á
primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser apresentado
ao • I.N.P.I., dentro" do mesmo prazo, a fim de permitir 3,
expedição da competente carta patente:
Privilégio de Invenção
Deferido
N9 211.550 - Aperfeiçoamentos em
carrinho infantil para passeio, com
dupla serventia - Attilio Fuser S.A.
Inds. e Com.
NoWicaçclo
Ficam notificados os interessados
abaixo relacionados para efetuarem, dentro de sessenta (60)
dias, o recolhimento, no Banco
do Brasil S.A., da retribuição
final devida e da relativa à
primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser apresentado ao I.N.P.I., dentro do mesmo
prazo a fim de permitir a expedição da competente carta
patente:
Privilégio de Invenção
Deferidos
N9 111.194 - Processo de eroduzir
um produto de massas de minerais
- Blocked Iron Corporation.
N 9 112.839 - Processo de polimerização de dienos conjugados - Shell
Petroleum N. V. - Deferido, com
exclusão do ponto característico n9
19, em fls. 60.
N e 127.890 - Processo para produção de poli-carbonatos de poli-amida - Franz Josef Gattys.
N9 109.642 - Aperfeiçoamento na
fabricação de magnesio Le Magnesium Thermique "Magnetherm".
N9 128.390 - Aperfeiçoamento em
processo para reduzir óxidos metálicos -- Hojalata y Lamina S.A.
N9 166.527 - Aperfeiçoamento em
aparelho de segurança contra roubo
de auto veículos - Olivio Hercules
Veronezi e Alberto La.einskas.
N9 166.673 - Processo para o1tenção de éteres hidroxialcoilicos de
galactomananas - Henkel & Cie. G.
m. b. H.
N9 141.096 - Processo para impedir aparecimento de côr objetável em
uma composição de polímero que
compreende um polímero de, pelo menos uma oiefina, titenio e um composto fenólico, e composição de polímero estabilizada contra aparecimento de côr ene temperaturas elevadas
e que compreende, um polímero de,
pelo menos, Urna olefina, titenio e
um compôsto fenólico - Phillips Petroleum Company.
NO 167.254 - Processo para a oxidação de um di-alcoil-cli-tio-carbonao
correspondente di-sulfeto de tetra-alto de, metal alcalino para formar o
coll-tiuran -- The Goodyear Tire 8z
Rubber Company.
• N9 137.537 --- Célula de combuetivel, compacta, para a geração de
energia elétrica - Leesona Corporation,
N9 133.526 - Compoeição de mateposição catalisadora para reações de
ria apropriada para uso como eomMetelenaeão aplicadas, por exemplo
a têxteis celulósicos, e processo de

metilenaçãá de Material Wien celuMico - • Joseph Bancroft 81 FliPas Co.
I N9 148.563 - Processo -de preparação de intermediários de- silicone Dow Corning Corporation..
N9 169.487 - Método de depósito
de camadas coerentes de material sôbre superfícies de subcamedas - Itt
Industries, Inc..
N9 159.628 - Dispositivo para a
fabricação contínua de corpos (1708
• - Relfenhauser K. G.

N9.1W.4r/0
SuperfíOie Difuaora
Luz - João Jorge. - Indeferido eig
vista » o Art. 89, alínea "e"
Decredo
to-lei' n9 1.005-89.
1
N9 , 108.744 Diapositivo, •para
Transporte de' Carrinho de Comprai'
em AutórnõveLs - José Salvador sie
Castro' Isacerda
Indeferides,
vista o artigo V alínea "e" do De.'
eteto-Lei n9 1.005-69.
N9 169.497 - Elemento Elétrico de
Construção Revestido e Processo para
Revesti-lo' - Siemens Aktiengessellst
chaft - Indeferido, em vista` o are
Modêle Industrial Deferido
tigo
alínea "e" do Decreto-Lei
n9 1.005-69.
N9 209.287 - NOvo modelo de esteei- N?
- Prendedor para Lendedor para papéis, roupas e outros çóis,170.075
Colchas, Cobertores e outros
- Plastifama Ind. e Com. de Plás- para Móveis
Estofados e Similares -;
ticos Ltda.
Armações de Aço Probel S. A. -te
Indeferido, em vista o artigo 8 9 alíPrivilégio de Invenção Indeferidos nea "e" do Decreto-Lei n9 1.005-69.
N9 150.562 - Ejetor de esgotos sa- N9 170.463 --- Processo de Fabricanitários a ar comprimido. - Sérgio ção de Fôrma para Cozimento de Pree Congêneres - Oscar Hohne
Cathiard. - Indeferido em vista o suntos
Indeferido em vista o art. 8 9 alínea
Art. 89 alínea "e" do Decreto-lei r3.9 -"e"
do Decreto-Lei ri: 1.005-69.
1.005-64.
N9 111..760 - Aperfeiçoamentos em
N9 152.539 - Aperfeiçoamentos em ou Relativos a Tomadas Elétricas -e
quadros - Yolanda, Hiemisch. In- João Jorge - Indeferido em vista O
deferido, tendo em vista os Arts. 80, art. 89 alínea "e" do Decreto-Lei
alínea "e", e 12 do Decreto-lei n9 n" 1.005-69.
1.005-60.
N9 174.259 - Nôvo Tipo de SemáN9 155.460 - Um nôvo método para foro - Luiz dos Santos Ruivo - Inconstrução de edifícios - Lowe
deferido em vista o artigo 89 alínea
Bodin. - Indeferido, tendo em vista "e" do Decreto-Lei n9 1.005-69.
o Art. 89, alínea "e", do Dern atoN9 187.106 - Aperfeiçoamentos em
lei 119 1.00549,
Fusíveis Industriais - Walter de Sá
N9 158.988 - Aperfeiçoamentos em Andrade - Indeferido, em vista o
ou relativos a vedação de farois. - artigo 89 alínea "e" do Decreto-Lei
António Ribeiro Filho. - Indeferi- n9 1.005-69.
do em vista o Art. 89, alínea "e" do N9 like.111 - Nôvo Pulverizador Decreto-lei n° 1.005-69.
Indústria Piene ira de Pulvel • izadorea
N9 158.128 - Nervo espelho retro- Limitada - Indeferido em vista o
visor para veículos - Ronami Ind. artigo 8' alínea "e" do Decreto-Lei
de Peças e Acessórios ara Autni
o eeeig 1.005- 69.
veia Ltda. - Indeferido em vista o N9 186.952 - R,ebrigio Eletro-InterArt. 89, alínea "e", do Decreto-lei ruptor Modelo A - José de Almeida
n9 1.005-69.
Filho - Indeferido em - vista o artigo
N9 155.706 - Processo de reforçar 8' alínea "e" do Decreto-Lei 1.005-69,
pisos dê concreto' armado e outras N9 186.953 - Relógio Eletro-Intere
estruturas de concreto substancial- ruptor Mo.delo B - José de Almeida
mente auto-suportadoras e horizcn- Filho - Indeferido face o art. $
talmente estendidas, aperfeiçoamento alínea "e" do Decreto-Lei n9 1.005-69.
em, (pisos de concreto armado e ouN9 1e9.142 - Nova Apresermaeao
tros estruturas de concreto substan- em
Móveis - Dr. Aldo Guide -1
cialmente autosuportadoras e hornon- Indeferido
em face o artigo a°
talmente estendidas) e elemento re- nea "e" do Decreto-Lei n9 1.005-69.
forçador para reforçar a parte supeN9 189.186 - Novos Aperfeiçoa.
rior de pisos de concreto armado e
outras estruturas de' concreto subs- mentos Introduzidos em Vagões 'Fertancialmente autosuportadoras e ho- roviários Dotados de Dispositivo
rizontalmente estendidas - avens Próprios para o Transporte, Carga e
Erik Bjerking. - Indeferido em ,,ista Descarga de Granéis e Outras Caro Art. 89 , alínea "e" do Decreto-lei gas, Que Faz Objeto do Pedido de
Termo n9 176.574 - Coraid de Casno 1.005-89.
tro Pereira - Indeferido em face •
N9 158.135 - Ap erfeiçoamento em art. 89 alínea "e" do Decreto-Lei
hélice - Ayrton Prugoni de Souza. a°1.005-69.
- Indeferido em vista o art. 5 9 do
15e.356 - Recipiente de .EsspuDecreto-lei n° 1.005-69.
ma para Pincel de Barba - Júpiter
163.488 - Ap erfeiçoamentos em Dental Ind. e Com. S. A. - Indoou relativos à fabricação de calçados ferido em face ao art. 8e alínea "e"
- Cia. de Calçados DNB - Ide- do Decreto-Lei n 9 1.005-69.
ferido, em vista o Art. 8 9, alínea "e"' N9 157.497 - Nôvo Modelo de Imo Decreto-le4 n o 1.005-69.
plemento ,Agrícola - Alfredo Soeiro
N° 164.851 - Nôvo e original en- de Souza - Indeferido em face ao
tr eteniment recreativoo - John eter não atendimento ao art. 59 do CPI.
bert Hudson. - Indeferido, em vista N9 160.256 -- Aperfeiçoamentos In»
o Art. 89, alínea "e" - do Decreto-lei troduzidos em Máquina Lixadeira de
nO 1.005-69,
Assoalhas - Irmãos Santarelli
Ne 167.060 - Ap erfeiçoamentos em tada - Indeferido face ao artigo V,
alínea
"e" do Decreto-Lei n° 1.005-69.
tanques para lavar roupas - Hugo
Tavares da Costa. - Indeferida ees ese 162.348 - Aparelho de Barbeise
vista o Art. 80 , alínea "e" do De-ere- Luminoso - Indústria e Comércio de
to-lei n9 1.005-89.
Protetores Luminosos Chock-Light
Limitada. - Indeferido face ao are
N9 167.299 - Processo para fabri- tigo 89 ,alínea "e" do Decreto-L1
car cabides e produto resultante - n9 1.005-09.
Tarsis Octavio Costa. - Indeferido N 9
163.09'7 - Anteparo com Recepo
em vista o Art. 89, alínea "e" do tor-Radio
para Fostões
Mealewgica
Decreto-lei n9 1.005 efi.
Waffig S. A. - ndeferido fe.ce &O
Nd, 168.406 - Instrumento para artigo 89 , alínea "e" do Decreto-Le(
limpesa dental - Fausto Mendes n° L005-69.
Martins - Indeferido em vista o art. N9 165.741 Aperfeiçoamentos eia
89, alínea "e" do Deereto-lei ze 1.005, ou Relativos a Casco de Barcos -ti
de 10.9.
Cuatoin-Craft S. A1/4. Indilettie o Co"

,

'

e. h y

J '`,

;n e('.(

Cl I

. [ Ul11O ele

mareio de Embarcações - Indeferido, Metalúrgica Vicloria Lidá .
lada- raeao anexo ás fls. 13-23 e a alínea
N9 195.746 - Coro Products Comlace ao art. a,linea "e" do De-! ferido face P . art. 89 alínea e tio e - (1 pnrélticji,o , !to de fls. 41-48;
pany.
érato L l'a35. ir ) 1.003-69.
-•
)''
N9 207.5g6„
creto-lei n" 1.005-69.
CoiermIltit -Tractor
a3^ • Promova lea! letlficaaão: 'do ti- Co •
O
.180.634. ta Separa:11m
•
lua O47 - Novo gorro para ba-- tulo da presente patente nos citaN9 198,. 202 -- çhas., aatizer & Co.
Roriaila
nhos, e respectivo túracesso • de Ubá- dos, decurneritns ;tas , 13,-23: e '41-48); 1.c.
ládeferiZIO face ao; ae1go
,
Cação ;Jorrie Bat.rilorn jIndefeil7
N9 198.887 - Eli Lilly and Com- ! do
4 -- Declare. o 5,riftnitp. fie inscrição
dd
:ti ,' 1. '0.
. 05-6a
fape ao- ? nt. 8:uppa Ei do De;
•. ••,;
c,/
:. • sda licenciada brasileira ho'C.G.C. e pany.
N? 14a2.1-)16
varà bx- eralo-lea' 99 1 )05-66 •
l‘t9 199.57 1-_--: ó viera'1/1otois Cor- i
ete, F
Paaição e 'ta:acne/ti çai
c
a
Promova
a;
retificaçao
alo
-doA parfeiçoamentos era
. 182, 160
ta;aliion.' " ' • ' 1 'clati!
, Produtailai
a Ora -,
- picador de forragem me da meiam. na Fontratotde,.exploN9 203.505 --- Rei: , oleum Resaareh
rade' ad aetiga desintegrador
raçao
de
fls.
‘11-48,,
tendo,
em
vista
Atílio Cremasco.
and DevelopMent, Corporation.
Deareta,I.ei n9 Diaaa, -- Guide.
à 'Minta
as fotocópias cle fls. 49-15a•
;
.
,
( N9 203.(i0f -.1..' ciairol Inc
•
de 119aal' 1 7\ - • 1 ,
N 9 179.352 ,-- ;Viga (tubular elevada
N" 205.459 oa ' Hontron - Inc.
Etistribuidora ,Lalekla Comércio e
Cia
Br^silea-a.
de
Projetos
Ia,
, ,
. ;
1- -,
PoiUtos'
'Apt "iacitin
'1463.947 '
Indústria Ltda. -- (No pedido- de alN9 205.532 - Aef Industries Inc.
dustriais
Cabalai.
Sinaliza:Ar -- Equipamentos Autoteração de nome junto ao Têrmo
N9
208.256
Soeleté
des
Forge
á
mobilistieos Bancara Ltda. - lnde-, N9 200.8.:3 Nõvo aparelho de 200.057) - Promova a' autenticação
t At li • d Cr
t.
reriao face ao art. 5- 1 i o Deerata-Lel aquecimento central de água, à gás das fotocópias de fls. 58-63.
N9 208.876 - Phillips Petroieum
ra 1.005-ti).
(CILP) 17or acamulacão - Morganti.
N9 117.3,2 -'Kornel Hegedus e Company.
Apeifeiçcamentoa eia ,,lantovani & Cia. Ltda.
184.10.)
Anton Jacob Mayer - Notificar o reN° 203.654 -- F. Hcflotnann-Lu RoGu.stava
Banagas para. Dtmaricias
N9 213.403 --- Solado para calçados querente para que tome conhecimen- ehe & Cie. S. A.
inAtejandro Obelleiro Caraajal
-Ind.
de
Calçados
Castaldelli
Ltda.
to
do
despacho
da
página
14v.
de
13
N9 203.656 - The Bendix Corpoa;inea "e" do
deferido lace ao ari.
de meio de 1971.
ration.
Daareio-Lei n" 1.005 69.
Desenho ou modelo .indusirial
203.316 - The Goodyear Tire
N" 168.911 -- Theodorico de Souza & N9
Indeferidos
N 9 184.537 - Lonaarina Perfilaaa
Rubber Compa ny.
Pires
- Retire o 3 , ponto caracterísIrapezoioal e Prefabricatia para
/%19 203.818 - Art Metal KnoU
Conetrucâo de Tetos e Paredes - Ins-1 N'• 173.176 -- Novo modêlo de tam- tico o qual não é considerado reivintilai, Fur Stalillacton - Indeferida: pa para ta.laues de gaeolina de vei- dicatório, para posterior publicação Corporation.
N9 203.899 - Bendix Westinghouface o art. 7" idílica "e" do Decreto- calca -- tad. Brasileira de Filtros dos pontos característicos.
se Automotiva Air Brake Company.
Lei n ? 1.075-69.
Irlemp
N9 1.125-71 - F. Hoffmann-La RO-- Indeferido face ao
N9 191,378 - The Flintkote Com.
N 9 184.831 - Novas Disposiçoee art. 89 ;• 111-lea e do Decreto-lei .. che & Cie. S. A. -- Apresente cla- pany.
ramente a finalidade dos derivados
Canstrutivas Levadas a Efeito em In- a9 1.007 , e9.
de benzil imidazolidironas aqui rete pior Eiétrico - Antonio Riben
Exigência
N9 197.41)5
Caixa-estõjo para as- feridos, de acórdo com q art. 13.
- 1nf1efer1clo fa ça; ao art. a pirador
de
pó
Antônio
Amilcar
1 29 letra e do CPI.
a alua "e" do D.ae:- 1.1105
N9 196.378 - The Flintkote Com.
Ribas
Indeferido face ao art. 89
de 1969.
alínea e do Decreto-lei n" 1.005-69. Foram mandados deserguivar os pro- pany - Notifique-se para posterior,
mente pagar as retribuições relatiaa: 134.945 - Processo e alagaina
cessos abaixo ?e/acionados
vas a petição 62.516.
di Banhar Gado -- Mecânica SehMo' ' ' o de II filiclode indeferidos
va r ner Ltda. -- Indeferido em face
N9 195.505 - Christiane H. iSteyer
Diversos
ao art. 8" alinea "e" do Decreto-Lei
N Y 184 047 -- Aparelho a ar com- & Irmão Ltda.
ri 1.005-69.
primido para lubrificação de bombas
N9
152.677
- Buclavox Budapesti
N" 220.316 - Dymo Industries Inc.
Ne' 185.991 - Aperfeiçoado Copt. injetoras de motores a álea diesel Hiradastechnikai Vallalat - Torriô
N9
208.258
Union
Carbide
CorJoão
Batista
Piva
Indeferido
face
para Garrafa de Vácuo - Alladin
sem efeito o numero da patente
Industries Inc.' - Indeferido face ao ao art. 89 alínea e do Decreto-lei poration.
N 9 208.548 - A. H. Robins Com- 83.677 e arquive-se o termo 152.677,
8'
alinea
"e"
do
Decreto-Lei
ri9
1.005-69.
al ig0
por falta de pagamento da retribui=
pany Inc.
O' 1.005-69.
ção final.
N9 186.464 o- Nova disposição consN9
207.772
Deialande
S.
A.
N" 186.430 - Válvula de Serviço e trutiva de lâmpada-piloto - ConRefrigeração Paraná S. A. - NI)
N° 208.045 - Textron Inc.
Stattrança para Gás de Circuito de troles Robertshaw do Brasil S.A. N9 207.989 - Wellman Lord Inc. pedido de transferência junto ao
Rairigeração e Usos Correlatos - Indeferido face ao art. 89 alínea e
N9 197.655 - Calumet & Hee/a térrno 209.215 .-Arquive-se o pedi,
Termatie Ind. de Peças e Acessórios do Decreto-lei n9 1.005-69.
do de anotação de transferência, forpara Refrigeração Limitada - InN9 192.239 - The Gillette Com- mulado com a petição 71.603-70, por
N" 183.434 - Nova e original mola
deferido face ao artigo 8 9 alínea "e"
falta de cumprimento da exigênciá
•
para interruptor elétrico - Acripur pany.
do Decreto-Lei n 9 1.005-69.
publicada no D.O. dê 15-3-71.
S.A. Indústria e Comércio - IndeN9 206.935 - All antic Riehfield
N 9 186.452 - Nova Grade de Se- ferido face ao art. 89 alínea e do Company.
Arquivem - se de acórao com o ara.,
gurança para Janelas e Vãos Simi- Decreto-lei n° 1.005-69.
N
9 206.937 - Societa des Forges go 145, uma vez que a procuração
lares -- Mario Moraes Tavares - Inapresentada não atende ao disposto
N9 189.078 - Um sinalizador-ilu- et Ateliers du Creusot.
deferido face ao art. 8 9 alínea "e"
no art. 162 do CPI
minador portátil desmontável - Mfa ration220.085 - The Bendix Corpo,
do Decreto-Lei n 9 1.005-69.
•
•
N9219. 433 - Borg Warner Ltd,
lenko
Dzakula
e
Tasso
de
Almeida.
N9 220.086 - inc National Cash
N9 186.481 - Acendedor AutomáN9 219.438 - Buekman Laboratico para Fogões Gás - Luiz D'Cairo Magalhães - Indeferido face ao ar- Registar Company.
tories Inc.
tigo
89
alínea
e
do
Decreto-lei
....
- Indeferido face ao art. 8 9 alínea n9
N9
220.549 - W. R. Grace & Co.
1.005-69.
N9 219.468 - Rotim and Haaa
"e" do Decreto-Lei n9 1.005-69.
N9 209.408 - The (3roodyear Tire
Company.
N9
189.083
Novos
modelos
de
&
Rubber
Conapany.
N9 186.519 - Nova Disposição em
N9 219.541 - Laporte Indifstriee
N9 220.961 - S. A. D.A.A.
Carrinho Transportador de Cilindros lixas para calos e calosidades confecN9 219.698 - Ford Motor Com- Limited.
de Oxigênio - Dr. Kentaro Takaoka cionadas em matéria plástica e afins
N 9 219.563 - Union Carbide CorIndeferido face ao art. 8 9 alínea - Roberto Weintein - Indefiro face pany.
ao art. 89 alínea e do Decreto-lei
"e" do Decreto-Lei n9 1.005-69.
N9 219.967 - Jacob Simon Kam- poration.
n9 1.005-69.
N°
219.565 - Vernon Davis ROOM.
borian.
N9 187.176 - Televisor de brinqueN9
192.159
L.
Givaudan
&
Cie.
e
música
Cumpra
as
exigências
técnicas.
Arquivamento
de processos
do e para pedagogia com
N9 '168.653 - Borg Wagner Corpo- S. A.
trosa eletro-mecânica de imagens N9
191.785
Pisolux
Indústria de
N9 195.964 - Pittsburgh Plata
,Afrodisio Orte.ga Ruiz - Indeferido ration.
Revestimento Ltda. - Arquivado por
Glass
Company.
177.536
Mauro
Schultz.
N9
alínea
e
do
Decretoface ao art. 80
N9 196.739 - Elastic Stop Nut não ter pago a retribuição relativa
lei n9 1.005-69.
ao depósito do pedidG.
Corporation of America.
Exigencias
N9 187.352 - Nova e original emI•T 9 195.010 - Fredreico Ribej
CO.
N9
197.138
Chas.
Pfizer
balagem para caixa de sapatos e . siSantos - Arquivado por não
- The Bendix Corpora- Inc.
milares - Evangelos Constanti-no Ha- tion -167.052
N9 197.653 - Owens Corning Fi- pago a retribuição telativa ao de(Preparação de uni relatório
ralambidis - Indeferido em face o mais completo,
pósito do pedido.
bem como os dese- berglas Corporation.
alínea
e
do
Decreto-Sei
1.005
art. 89
nhos).
N9 195.224 .- Erwin Hans Becker
N9
198.335
-*
Mcdowell
Wellman
ae 1989.
- Arquivado por não ter pago 0,
N9 222.604 - Warner-Lambert Engineering Company.
187.403
Aperfeiçoamentos
em
retribuição
relativa ao depósito dó
N9
N9 200.440 - Eli Lilly and ComCompany - (Devem
pedido.
u relativos a chave de facas - Má- Pharmaceutical
pany.
os
requerentes
apresentar
qual
a
fitio Capitard - Indeferido face o ar- nalidade do Cimarina aqui citado, e
N9 202.104 - British American N9 195.279 - Mario M.azetto & Cia.
go r alínea e do Decreto-lei 1.005 estabilizada de acôrdo com a inven- Arquivado por não ter pago a
Tobacco
Company Ltd.
1989.
l
retribuição relativa ao depósito do
ção, acorde com o art. 13 2 9 letra
N9
202.167
National
Lead
ComDispositivo
regulador
187.430
9
N
pedido.
a do C.P.I.).
pany.
' e altura de relógios de parede e ouÉ:ii
N9 202.201 - Rohrn and Haas
N9 195.464 - Bruno Collavini
Yardley of London Brasileira S.A. Company.
- 'Victorino Ferreira da Costa
Arquivado por não te, pago a reor - Indeferido face ao artigo - (No pedido de licença para extribuição relativa ao depósito do peN9 202.516 - Delalande S. A.
alínea e do Decreto-lei n° 1.005 ploração a Pat. 4.952) - Cumpra as
dido.
N9 204 577 - Fine Co: °ration
exigências:
• 1989.
N9 206.379 - Eli Lilly and ComN9 187.785 - Aperfeiçoamentos em
N9 195.467
Raul Oliveira Santos
1 - Apresente nôvo instrumento de
.
relativos a chaves elétricas de fa- procuração sem fazer referencia a le- pany.
N9 206.533 - British Anierlca.n - Arquivado por não ter pago a reduplas - Mário Capitani - In- gislação;
ttlbu.ição
io
relativa co depósito do peTobaceo Compahy Ltd.
erldo face ao art. 80 alínea e do
dd
l_creto-3eI n9 1.005-69
2 - Atenda as alíneas a e b, do N9 206.609 - Foapatbolaget Ab.
9 188.798 - Alça plástica. para item 1, da Portaria 30-70, de 17-9-70,
N9 206.669
ruak ManufactuI's/9 195.468 -- Raul Oliveira Santo
3'ee DlenteS metálicos - Estamparia relativamente ao contrato de expio- ring Compa.ny,
i - Arquivado por não ter pago a re.1

1

.01

.
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•tibuição relativa ao depÓsito do pe- ,Expediente de 18 de junho de 1971
N° 195.471 • — Bruno Collavinf —
IkrquiVado, por não ter pago a retritulçãci relativa ao depósito do pedido.
N° 195.483.Wilson • Gavetti e
Nércio Gavetti. Arquivado por não
'ter pago a retribuição relativa ao c.le;Mito do pedido.
I\r" 195.762 — Nelson Aparecido
.;Qursino de Moura — Arquivado por
1910
, o ter pago a retribuição ,relativa ao
,lepósito do pedido.
N° 188.233
Theodor Groz 6
ohne
Ernst Beckert Nadelfabrik
Goinmanditgellschaft
N '
— Nordmark-Werke
4esellschaft Mit Beschrankter Haftung.
N° 190.172 — International Harvester Company.
1\1 9 192.400 — Triatex International
31.9 Fur Textile Forschung Und Ent-cvicklung.
N° 149.575 — Monsanto Company.
N9 161.505 — Ferodo Ltd. •
N9 197.569 — Antonio de Camargo
1.eme e Orlando Beraldo Palhuvo. —
Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica'.
N° 196.497 — Lionello R.)ss.
ikrquivado por não ter pago a retribuipio relativa à petição 14.435/68.
N° 97.137 — São Paulo Alpargatas
B/A. — Arquivem-se os processos.
Republicado: D. O. de 16-6-1971

Marca., indeferidas
N° 201.344 -- Nôvo Tipo de Piso
para Banheiros, Copas e Cozinhas --Faria Mahfuz
cl. 11.
N9 598.229 — Olé — Restaurante
Olé Ltda. — classe 41. — Indeferido em face do R. 408.782 — Olé —
ci. 41.
Exigências

Quimio-Produtos Quimicos. Com , e
Ind. S/A (No pedido de transferência
junto ao R. 240.134).
1 — Apresente o original do documento de cessão de (fls. 18!24);
2 — Comprove o licenciamento do
produto no S.N.F.M.F.;
3 — Declare o n9 de inscrição da
cessionária no C.G.C.; e
4 — Comprove o ramo de atividade
da mesma,
Laboratórios Silva Araujo Roussel S.
A. (No pedido de averbação do contrato de exploração junto ao R. número 240.134). — Promova a peticionária a comprovação do ramo de atividade.
Quimio-Produtos Quimicos, Com. e
Ind. S/A — (,No pedido de transferência junto ao R. 282.485),
1 — Comprove o licenciamento do
produto no S.N.F.f.I.F.; •
2 — Declare o n° de inscrição da
cessionária no C.G.C.; e
3 — Comprove o ramo de atividade
da mesma.

Laboratórios Silva Araujo Rousse!
S/A — (No pedido de averbação do
contrata de explora junto ao R. P.
282.485). — Promova a peticionária a
comprovação do ramo de atividade da
licenciada.
Quimio — Produtos Qu ímicos, Com.
e Ind. SiA — (No pedido de transferência junto ao R. :e 328.459). —
Cumpra as exigências:
1 — Comprove o licenciamento do
produto no S.N.F.M.F.;
2 — Decalre o n° de inscrição da
.cessionária no C.G.C.; e
3 — Comprove o ramo de atividade
da mesma.
Laboratórios Silva Araujo Roussel
S/A — (No pedido de averbação do
contrato de exploração junto ao R. n°
328.459). — Promova a peticionária a
comprovação do ramo de atividade da
licenciada,
Westinghouse Air Brake Company.
— (No pedido de transferência junto
ao R. n° 228.793) . Apresente nova
procuração, sem referência ao Decretolei n°, 1.005/69.
Westinghouse /Ur Brake Company.
— (No pedido de transferência junto
ao R. n° 241.503) — Apresente nova
procuração, sem referência ao Decretolei n9 1.005/69.
Westinghouse Air Brake Company.
— (No pedido de transferência junto
ao R. n9 244.568) — Apresente nova
procuração, sem referência ao Decretolei n° 1.005/69.

Juliho de 1971 3305 \
WestInghouse Air Brake Company.;
)No pedido de transferência junto
ao R. n° 264.517) Apresente nova
procuração, sem referência ao Decretolei n° 1.005/69.
Westinghou.se ALt Brake Company'.
— (No pedido de transferência junta
ao R. n° 267.423) .-- Apresente nova
proodraçao, sem referência ao Decretolei a" 1.005/69.
Westinghouse Air Brake Company.
— (No pedido de transferência junto
ao R. n° 329.525) — Apresente nova
procuração, sem referência ao Decreto»
leia" 1.005/69.
Westinghouse Air Bralce Company.
— (No pedido de transferência junta
ao R. n9 385.054) — Apresente nova
procuração, sem referência ao Decreto,
lei n° 1.005/69.
Siguar — Soc. Incll. e Comi, Ltda.
(No vedido de transferência junto ao
T. 597.986). — Cumpra as seguintes
exigências:
1 — Promova a autenticação da fox
tocópia de fls. 32/33;
2 — Apresente o contrato de consttx
tuição social de Siguar Sociedade Indl,
de Guarulhos Ltda., cedente de fls. 30i
3 — Pague a retribuição correspons
dente à retificação de nome da deposi.
tante, em face da certidão de fls. 36; o
4 — Declare o n9 de inscrição no
C.G.C.
Arquive-se, tendo em vista o que
dispõe a art, 99 § 2° do C.P.1.
N° 678.452 — Elieme Ind. e Com.:
de Balas e Chocolates Ltda.
N° 679.894 — Gastão Pinto Pires
Filho.

LEGISLAÇÃO FEDERAL
1967
INDICTISt
Por ordem attragIrtest
Por ordem alfabética doa aaautttoa
Da legislação revoga& era 190:
DIVULGAÇÃO N1 043
PREÇO: CrS 8,00
À 'TENDA
Na Guanabara
!ação de Vendas: Av. Rodri,gusa Metall
Agéncia 7 Ministério da Fazenda
.tendes

CR

pedidos pelo Serviço de Reatalrálas Poataí
Era Brasília
Na sede de MN
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
'DE PRIVILÉGIO
444

•

4
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4
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•ei

O
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f

Tuge me L40.568 de 3 do julho da 19f

:

Rr . eren. TBE NU CORFORATION - E.U.A.

4 ' p
1;minas do corpo celular avançado ao Ione° de dito percurso quando O

Privilégio de Invenção -"ACOPLAMNTO"

corpo se move para dentro das laminas reciprocantes.

7

j4IYIND1CACOE§

à requerente reivindica a p rioridade do correspondente cedido

1 Acoplamento pare ligar um io outro um eixo ecionador •
ma eixo acionado compreendendo um par de cubos tendo superfícies ia

depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 30 de abril,
de 1963, sob o n* 276.811

tornes em posição de ire confrontarem e sendo ligavela aos eixos para

Ponto ne 1 do total de ti pontos apresentados.

rodar com eles, os referidos cutos tendo dentes que se estendem em
sentido axiei •

si'à ilrópa;ados

em mantido periférico e ume ¡rede el411

tica transmissora do torque recebida em ranhuras delimitadas entre paredes laterais eontfguas doa dentes, caracterizado por serem

p*

ri distribuição uniforme do p„sfrç o s8bre a seção transversal da gra
de sob tachas as condieben de carga de acoplamento - as paredes lata' o
etais do, dentes cumvados em sentido exial e radial

rinalmente,• depositante reivindica, a prioridade do corroa
mondente pedido depositado na Repartição ,
dos da Menem do Norte, em

aLl

de

Patentes dos /atados Uni

de julho de 1961, sob ne 126.209.

tonto e e 1 do 1.0..71 de . 4 pontos apreeentados,
?ESMO N e la9.5-23 de 2, de saio de 196.
Requererte! GIANCARLO MA1IETT1 - SÃO Pa110
_

Artv244o de InvençÀo: * PILOTO AUTOMÁTICO ?4 5,A RR1ASA~N1O

Ln

f

'1,41

co

FEJM(DICACOR1

1 - Piloto automático para r.fasamene, eanactortated0
poio lato de se apresentar inicialmente por .1/1 r.velador <>encadeai*,
por um eosfimetro ou similar e medidores do emerge., monSesicoe, tioN4
lador ases que fornece a um asrlificador os sinale do aar. or de pe.041
eco Cosetabado.
~PIO Ne t0,617 de

de abril de

Mb

Ponto ne 1 de E corroa arreesneadoe

Nequerente: kbLIMD CREMICAl CORPORATION .
- -• ---- - - .
II
.r

Privilasio de Invenaãe "AFARELHO PARA CORTAR CORVOS R&RIMbSOS 'muni
All4

as àkmiske"
IRCIV1wD1CAçOSS'

1 - aparelno para cortar um corpo de material resinoso oelularexpandido

NO

qual tf.* corpo celular a ser coitsdos:é avançado ao longo

de um pereurso pee-determdneào no sentido para o disposialvo de corte, caract4,4aado bolo fato que ele tem um suporte rimo

(.32)

numa

relação espaçada dera som o curso de movimento do corpo, um pr-loeiro
par de membros de ,suatertação•das (42-, 44.) levados m817elmente pelo suporta em ledo'- .opostos do percurso de movimento, um segun.

•;.;

dc par de reemtreç de .,ustentação das 1:minar . (Lb, 48) levados mOvel.
mente pelo eaoerte om lados o postos do percurso de movememto e nmmeeclatão espaçada p are Gom o Primeiro par de membros de rhastentaoão das leral.nas, uai& pluralidade de finas lamines de corte 1114)

eplabe#0

guravels nos d-itos primeiro e segundo pares de membros de amotentecãe
e um Re4OhaAèntO (gdl,

!,6,

87, 58) pare simultaneamente rOodpro

PERMO kg 1641.639

de

2

de Julho de 1964

Requerente: COMÉRCIO, IWSTRIA, Refir,s.m4. W, l yso)1A,;10 EXPOI
7-n4o."char. LTDI; . SIO PAULO
Pr1e41440 de Invenção "NOVO SODELO DE SUFOkeiE PAilA Rói3OS DE FINTfRà"

cer oa membros de susweeetação das laminas num movimento de eirosiçko.
44

cuia-to etarso, s.endo d'ue nisto durante o use do apar;lho 1mina

auria;

*te **.~00iJ go.44~41-wv ~ate ti g4

s ewL

ItZ1V1NDICAÇOee_

et

j cleed, e 4-4blp4G OU

1 - "NOVO MODELO GE SUPOEIE

PÓ. OS Lr PINTURA" que rie

eag licarize eseencialwente por ser conYttulo per um cebo (1) ci.: •

14adrico provido de um furo (2) nua& e,tr,,!dade • de um fure (3)de

-
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TERNO 09 04.221 de ri da ~bre

41imetro menor, na extremidade oposta, • nesse furo (1-) $e *aceita

'

de ISM

Requereneet IHIPX/CAAYS $/A MUTUAS REUNCDMI OS a4{~11 4. Mole

onde
se anroscs
uma barra(5)
.
.
_ .
ume haste (4) do extremidade rosqueada
.
e furo,
longltudioaa/
(6)
tWsecgrio_Teta n gul ar t provido.do no rasgo

Privilegie àe /evence°.

"910v0 CONTA-00TM

PARA pacubwmag 344 NUL.'

pzzylmoicAÇOU

"Z) de iguale dilmatro a igualmente distribuidoi e i em dois desosssa
':uroe (7) /40 , cO1ocadas duas hastes (8) retOroldas, providas na
re.midadS,iUp8rtOrd reialtos (5) apOs um ,trecho (10 reto horitoe
tal, undete'ancaixe O r2.10 :para pintura a o sue extremidade ericei.
o

auu, Witoft4Weteaák

1 - 1$0v0 CONTA-GOTAS PARA RECIPIENTES

con)unto de poça/ Interligada*, adapteveis soa gorgolo.) das garrafaa
e caracterieado pelo fato de permitir a salda do aluído ateavas do ~4
cemento gravitacionel de duas bilha, interna., e inculta e nosookimenef

ma no furo (7), 4 istialmente provida da-'ressaltoe (.12) que servem do

de garrafa peio deelocamento interno dia ditas 81Lhee.

(7) e'e.Voncaixam no rasto) (6) e e mesa.extremi4
de é provida de tOsca onde Se encaixa uma porca 'bor biolete (13) que
fixa a haste (8) . ; borra (5).
. Ponto o* 1 4o total de 3 pontosupreeentedoe.
•ncOsto no furo

POPÇO no i do

de S pontoe seroa:mudou,

S
.•.4.k
à
Numffloilaiwo

rn 1
I I

1

I

dZesi
te Roo N9

át de novembro de igat

krt.m

Requerente+ t g OarRIA g

COMPtC_IQ RAsGuiNj MATIRia4 54441*ffig Ocogb a a 45

Phmua
artviiegio

44

invenção. °NovAs ouPutiO£a cower purtwu 4g, ma001 Nuk pçã

les • DE ENGOMAR'
ReIvINDICAOE 5 ,
á -

de 29 de novembro de IPA•

TERNO w9

i

Privilegio dé Irsnanoeru "ON NOVO VASO-812 PROVIDO DE C(IIWURINno

00N4R . Oomeraso d endo corpo formado por duas pagas /tabulou de baquelit%

i

Reguei-Bate: AMUA NARBEIHIER FILHO • • 5E0 PAulá

tato do compreenderem corpo de porcelana provido da 4~8 usual' parola*
1

vaso-bidé provido de cheveirinho retratil, que por

*ate esaamoteá-lo sob a aba do vaso sanitário; seque, o con)unto install
atreves o furo do vaso sanitário é . fixado por meio de bucha, porcas e
se conjuga a um
parafusos; G ao que, a extremidade do tubo (fora do vaso)
Conduto d'água, este por sua ver a uma manguesra de abasteolmenrO. P rovada

do de regletro d'egua.
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentadoe-

i

1 *elos

REIVINDICACOCS

nOoo

OR similar, reunidas por parafusos que as atrevessem, fi g ractortaedaa piblli

anTRA.

TIL.

),• Um

mmrs$ OISPOSIÇOEs CONSTRUTIVAS SM PLOC4 PARA REMOO DIC EffiT

1
n

doe pinai do tiseW
entre mi peças de baa

para aiojemento de receptáculos laminares mete/too*

roo corpo ieee dotado de projeção central encaixada

qoeilte e provida se ortflcioe

transversela

cazfela

pondwoo

~91
Ponta n9

4

do total de t pontoe apreeseet"

4Q8 OLeA404

8

9

.222

)ERMO P9

MARIO 0~4.,

(** gto

Jumq4lo de 171,,,

pez-vir por meio da qual é sustentado, Sendo mantido las posiçio pot Senç

174.240 de 38 da ~mbar, CM 1416

se simples na reentráncia do disco Inferior.

;Requerente: RUBBRS ROBEBTO CASELLA .e SAO PAUL1

Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentado*

Seiva/43o de Invencío: "DISPOSITIVO DE SEGURANÇA IARA ITCPADa%Ah.
lEIvINDicAÇÕe

1 - DISPOSITIVO DE SEGURAoÇA esnA AVO 46, caracterizado pl.
to fato de Compreender placa metálica fixada pela face interna de batente
Ne porta, co nível correspondente 4 passagem de lingueta da fevhadura,lin
poeta portadora de orifício junto a extremidade livre, oribtolo isse pazalvel de coinsidáncia coa outro prat i cado na referida plaea e na espesse)a do batente, sendo que o referido pino poderá se Byresenter.disposto em
Corrente articulada à placa e esta portadora de um se g undo orifício para
eimples guarda dr mencionado pino.
Conto n9 1 do total de 2 ponto apresentados

TERMO N9 176.879 de 2 de fevereiro de 1966
Requerente: IRMÃOS BOBADILHA S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO . SAL) PAVIO
Privilégio de Invenção: * NOVO PROCESSO DE MONTAGEM DE LUSTRES OU PENDert

TES.
#ERMO N9 175.986 ce 17 da sesetbro de iseh
REIVINDICAÇÕES

Requerente: ANTONIA MIRANDA comalçA0 n n. BANI;

1 -NOVO PROCESSO DE . MONTAGEM DE LUSTRES OU PENDENTES, catarata

Privilé g io de Invençio: "APERFEIÇOAMENTO DO TECLADO DAT1LOGRAFICO INTERAP

tirado por uma haste . que atravessa dois discos, espaçados entre si, 54B44

CIONAL.

O disco superior, dotado de uma pluralidade de Orifícios, enquanto
MEIVINDICACOlt
1 - O melhoramento constate nO esrescimo de traz grupos vocEIL

coe, Q

se encaixam, respectivamente, nos orifícios e nas reentráncias dos dama

Ponto n9 1 do to t al de 3 pontos epresentadoe.

Os apreço.

4
TAB

+ moto n9 I Mo total de 2 contos apresentados

TAS
SIT

eiR

O TC= W000000E3
0000000030000C3
°C3n0000(30c3Eue32
0 GEX EDECDEOCJD
nn•nnn•••%

WiRmo

PP 06.877 de 2 de fevereiro de 194G

'Requerente: IRMÃOS ~ADUBA S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO . SÃO PAULO
Privilé g io de Invençáo4 "DISPOSITIVO PARÁ A MOOTAGsM DE LUSTRES OU ~Dag

ArIVINDICAV311,
1 -

DISPOSITIVO PARA A MONTAGEM DE LUSTRES OU PENDENTES, carme

aariaado por uma haste, que atravessa dois discos, rade um dos quais

é

T ERMO N9 171.909 de 3 de
feverelio ue arbt

provide de borda circular voltada pare cie, cai 20intrianclas espaçadas

Requerente: Ag ralOan FIAMOS ih MANUFACTURING CO. INC.
m. E.U.A.

sendo as placas ou elementos do conjunto prõpriamente dito, providas

Privilégio de tnvençáo: "PROCESSOS E COMBINAÇÕES DE rEcHos

,blao blAG5E1eill #1 qps

4

constituem o corpo do Conjunto, sio providos de pinos e de saliéncias
qms

O, URU letra alemá, treme, Interrogação invertida, etc...

COM

4416

Inferior, apresenta reentráncias em sua borda, sendo que os gomos que n

de

se anuiu mi fleentyboim coweevoangente do diluo si

RECIPIENTES
pEIVINDICAÇOES

PLAsT4~~11
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Processos e combinaçOes àg fechos plástico.* para reelPieli•
s "te
tes, compreendendo um fecho na parede de um recipiente, moldado de matem,
ria plástica sintética com uma abertura, e um flange

de fechamento UNEM
moldado de-matéria pléstica sintética, reunidos na referida parede do ta*

cipiente, caracterizado pelo fato do flange de fechamentO (1) ter um garee
galo cilíndrico (2) que se prolonga para dentro da abertura na parede do
continente, e pelo fato do referido gargalo (2) sex internamente rompeis
do (9), terminando a parte superior do gargalo (2) num ombro (3) circulat
ampliado sobreposto é face superior (22) da parede do continente, sendo
O

gargalo do -flange (2) provido da anel metélico condutor (25) que circunda o gargaÈo (2) do flange, unindo a snperficie inferior (6) do ombr(
(3) com a face superior (22) da parede do recipiente
Re ivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
na Repartição de Patentes doo Estados Unidos da América em 8 de fevereiro
de 1965 sob n9 431.069
Ponto n9 1 do total de 5 pontos apresentados.
)
4
2,
5

1

ii 8.

..óW?' • • _

Seção

III)

Junho do 1971 349
.-mmegosega

/11à9PD Ne 15).41

de de Calibre de
196.0Wk
Nequerentet [INIBEM NeY.,-Noland. Privilégio de invenção. * munam * nionmO PÁRA
ESCADAN INZIOZ
D/ IMO g AMURAS"

12IVINDICAÇOE5

1. Equipamento • procerteo pare •alampar tabletes dt
• •imilarea, com uma matriz partindo de um bloco de sabão ou
eiailIpIj5
similar tendo ama estruture granular longitudinal cristalina, caratitanZ
sacia por °empreender oe estágio* de colocação de um bloco
empertiga:WS:O
caos a6mente em sua direçã o' I ong
itudinal'entre metade. de matria caus4,
dee, p rojetando-se de ambas as extremidadei dai ditae
metade(' de atatrgã
casadas, a para das extremidades do dito bloco pare corresponder
amo.e
tbrno aos contbrnoe dae ex
tramidadee das dlitie metade. de matriz, 41'49
deformação e configuração do bloco ajustado por meio de metadee de
eléi0

para torna um tablete com um certo volume, asa sube ta

de sabão ou Similar do entre se metadaes da catre
R eivindica-a5 a pri oridade do c
orreepondente pedido ét~)
teclo na Repartição de Paterites, na Inglaterra Sm
7 de outubro de 1" t
s o b o ne 42649/65.
Ponto ee 1

&611

ncialmente exerça*

AO

total de 10 pontos aareeentadoe.'

.o

rERmo NO 177.541 oe

4

de março de 1966.

Requerente: SOCIEDADE INDUSTRIAL SILPA LTDA • • SKO.PAULf

•

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PAINEIS DESARMÁVEIS. PARA Ad
DICAÇÕES EM GERAL
REIVINDICAÇÕES
-

Aperfeiçoamentos em painéis desarmévels, para indicações

tm geral, caracterizados por montantes ou barras verticais, de perfil es
'o" ou outro perfil adequado, tendo na sua face anterior orificios entre
21 espaçados, dotados estes de prolongamentos verticais inferiores formado sulcos, em combinação com pinos das faces posteriores das barras, geralmente horizontais, que suportam as letras ou dizeres ou números indica
tivos, para o fácil encaixe ou retiradas das barras (horizontais) formad9
ras dos painéis
Ponto no

do total ,1e

4

pontos apresentados

1
TERMO N e 183.814 de 20 de outubro de 1966.
' Requerente: THE BENDIX CORPORATION-B.O.A
Privilégio de invenção: " TEDACIO DE RETORNO".
3

REIVINDIÇACOES

Em um motor a fluido, um alojamento de citindro deter*
me um

fure, um pistão deelizávelmente disposto em dite furo para morta
mento é frente em tua direção n plicadorn de freio e movinento
pere
trio em uma direção libertadora de freio, um sulco anular na parede
dite furo e uma borda transvsrsalmente estendida
e a ligando ditas boi
dma axialmente espaçadas usa vedação anular resiliente
d ifluo.% Inh
ao furo, mando o Limite de dita vedação definido por duas facee axidak.
sente espaçadas unidas por uma feche interna e uma face Catem*
da radialmente para fora de E-,tn face interna, sendo que dita
serior de dita vedação faa contato por vedação com dita borda

'Minem

face MU.
de ju2 1,4

cão de oito sulco, aedo que dita face interna de dita vedação
flia 40,1
leio por vedação e deal
leamento com dito pistão, caracterizado pelo e
rato de melo Senos uma
porco te ferie maio é frente de ditas faces

ehm0

&Imenso •*miadas, de dita vedação, meter •epeçaae fla borda moia dieta,

•
'

3à.10 Têrça-folre.
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eepesaura as ~eira que mas suas bordas /lua dtmono *Qat( v,

Iairm és dite. sul004 sendo qui w juntura entre. dita faca meie diantliN

èiu.

.56e dita; faie eetaiiOr de dita vedaçad Tas contato coa a juntura .2 .

avos uniforme • material

'tre dita borda mato diaotoira e dita horda de junção de dite Sulco.
Reivindica-se a prioridede de coTrespondente pedido dopo.

Utrado na Renarticio do Patentes doe E.U.l. *a 22 de outubro de 1966,.
am.e. o m e 501.860.
tonto D e 1 no total da 5 pontoe apresentado:.

16

• 2701.5.

plástica íei ghteiee em eetempiestu que, emas
arlaldi e resfriado, adira fartamente ao papelão
A radialmente reivindica • prioridade os c rrrrr poadoxita
?adido, depositado na Repartiçio de Patentes da ltdlia, sob se ..ç
31.02/65, *a 8 de junho de 196'
Pente ao 1 de total de'2 pontos eurerenleGOG

/6

Jr

4GEND Ni 175.767 de 15 de abril de 1966
léquerentee rusoIsoo LOPES GASTAI. e RAUL DA SILVA VISITAS- Gh
'r• tvildalo de inveacio, * APERFEIÇOAMENTOS 01/00 ILATIVOS À IDWIPT
CAÇXO DE DOCUMENTOS,PARA TRARTPEURCIA Dr
DADOS tg COMPUTADORES
ZAIVIRDICACOlt

Aperfeiçoamentos em /ou relativos a Icentlficaçao de alt
~Me, para traneferencia de dadoe em computadores. caracterizados
016 tato do documento, pot exemplo, um bilhete, ficha, envelope ou /
Wtro, ser provido de um alimento receptor de mignetograma. convenien
&Mente aplicado tramo de sua, face,
Ponto se 1 de 1 pontos apresentados.
-

TIMO P e 18).81 a 20 be outubro de 1956,

Requerentes OATERPILLAB TRACTOR 00.,-R.C.A
Rgivildsio dí invenção, • CONSOLA DE CONTROLA PARA MOTO-NIPTIADORA0.
FIVINDICACOEÇ
1- 0ontr51e do profundidade de lellfte eeduiloweetlie mewk

nado, para um ni v' eladora • motor ou semelhante, caracterizado pelo faosez
de compreender uma alavanoa da oontréle de profundidade da extremidade g
esquerda e una alavanca de oontr5le de profundidade de extremidade atrit
is, reeoLamente poeicionadas, duas alavancas auxiliares contadas ume
ediaoente a cada uma das alavancas remotas, e diapositivo que conecto
elede alavanca auxiliar á eutra das alavanca. remotas.
Ponto n o 1 no total de
pontoe apresentados.

all61 IA 179.971 do 27 de maio ó* 1966
,Olqueraatet UMBIWPO TORDIJITA111.
112'114140o do lavaa4a, MONO Pala A si:anoto Dit PARTIS Dl CM.
DIE ' PRILIo 1.5 RE8PZCM111 NITIUTITUa PORTANT). Se mania PLAim
12te, ema Foimmio os carne i munam ine coam, CRTIDON DIII .
lenomilm Do millupy nono
weemerm
plviadlicsahk

•• Proa!~ para • alltempaa Ia para** fai.eiva? 4á
uptruturaa poraaatia de astwOl ?Viotti% 411~131049
MI, tato te consisti., em prepara, ak men.tla de ~mama Ople tlw
14.4Ne eco "01* m#4111.e."19 090
hpe 400404tdo ~Kr@
•

TROO R e 113.570 de 21 de outubro de 196 8
Óequitrentet POSERTWIlAa CONTROLS COMPANY -E...x

Rptvilésio sid . Rvençãos • CONTROLE DE MOVO
In ROTAÇ1G*
•

COM VKLIII.LA

Terrn

E

FREI()

minwpicAcDE

t. Nua oodelneçao pare oontroIar u'e ativ.:rua carscruar~a

10Mow Ima wUrba rebati,' e dieposi 00000 adiamantea para noveren,rotattv#

-Tgenb • ditada •ah direetOritade por ter.
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'

,

d
.
/ . xepoeitivoe acloaadoree movidos a eécuo que adatí401
MO dieedoe ' dlop oUltléos'aCidiadortl pare
. i"- eda r' e'Pefra4'441
.., adlePositivoe " p erhexeduçãO 'de m Progm
nMa ou t iP 0
. de 04
tistribuiçâo de vácuo tehdd d poaitXvo
WdeqUadee de irenet/I são ' d# •
itecUor,ligeette,eoe citado. eciobedoree e - te tleL
em1414 caixa pare a citada cuba e tendo um
di e pO alt+ve nè
'lampa de miemo, móvel pare poeiçèee :canada e aberta
p are acamo 4
0.ke
fteee exibe roto,.
-um dis p
ositivo de minaie controlador* do vácuo,

&omine

SUMO Me 184.04f de b6 de eueukowo de ledert
n*

Reemorem4m, JghtIttle0.04~1XEMEMBEOtt4a4 Amak;*
34.0 04o

e,

biliTIV111.••

i411111411.4 *OVO MONO , te ~to nata:~ eXaD

r

• -n

-

-

N. ~o modklo de togEtt Seen4m443)

• • A;

41114ffl

1

UMO• dl

oel, oorectorisedo por ee formar da um 0444edroM 1$0* XMOdU eMEM:
emale de perechte duplas (14 tendo ene,' ela. tidat4AMX tel

te (ét

aPT09/044

4,
ete tempos móvel pare ume poeição com a tampa aberta e uma posiçãO coe,

•

Pee-40 01

n ; emordmg~,;
1 MO toam& de t p oom

• re m iu fechada, levando o• citado. di e p
oeitivos de v álvula, Sov Iddie Pe.
144 . 1ampa, oe Citados diapoeltivoa executores do programa
. de trabalho 4 *
~iole que os citados d iepoeitivos
a cionadores a vácuo p
roduzem rOtemSts
Me citada cuba, quando oe eltedoe disp
oeitivoe da tampa Não movidos peva
ase poeição aberta, e p ermitirem que os citado.
d is p ositivos exeautoree,
to programa de trabalho levem os cit‘doe dlep
oaltivoe acionadores • vi •

fli9 4

produzir e rotação da citada cuba quando oe'oltadoe dteffleltérd,

E tempo p atão ele eui posiçao aberta.
/44) 1 V irldieDSP IS prioridade
00 . correapendente

•

POdi 60
eePC4
Eludo ma Repartição de Patenteei doe E.U.A. em 24 de novembro de Uê660,01

)11,1, 802
tonto n g

1

DO

SUMO 10* We.145 de Yi de outubro de 196t
Requerente: TRIISO( DAVIS SOOSA-E.U.A
Pr,ivaleado de invengão,t • REMADOS SARA BOSSA DE anon* communfflo

total de 20 pontoo, epreeentadi

pEIVINDICAÇOk
),.. Uía regulador de contréle de velecidade que tem
Seo regulcdores acionadoe por

LI1118

engrenagem que se edePte Pare ser /tom"'

nade por um eixo de neionamento principal, caracterizado por oompreend
ume pluralidade de rasgos angularmente espaçados que se estendem parei
lamente ao eixo da engrenagem de acionamento ao redor de periferia Pa

4

ri

formarem uma pluralidade de segmentos de engrenagem nume extremidade d:

•

engrenagem , uma tampa que engraza na extremidade segmentada da engren

IllatIO Re 18h.030

de 26 de Outubro de

1

gem para girar com ela, e uma pluralidade de pesos reguladores montado"

1966

Xequerente: MILLITA S/A. XLETRO-INDUSTRIA - 810 PAULO

em pelo mono* alguns dos reages para executarem um movimento de rotaçãO#:

Privilégio

quando varia a velocidade rotação da engrenagem acionada, formando e °lel

de, Invenção * APERFEIÇOAMENTOS EM INURNOPTOAZ8'

toda tampa e a citada engrenagem uma °alta para colocar os pesou regulam:

)1EIVINDIC,CM

1 - A p erfeiçoementios

dorme,
em Interruptores, car acterizados pot

compreenderem inicialmente um rolete eetlalco, provido, #9 nível

mil

dleno de sua extensão l on g
itudinal, de um rebaixo anelar, onde si
&copla o encaixe inferior de uma p
laca plana de

Reivindica...ee e prioridade do correspondente pedido ats
poeitado na departição de Patentes dos E.U.A. em 1 de novembro de 1961

aob o a*

504.840.
Ponto n* 1 no total de 11 pontoe apresentado*.

encOeto,

feita neta
relmente em material Isolante, p laca esta abre
a qual as APIJOet4
v
idente apoiada 'Obre mole helicoidal interna, uma capa

011ietitt,

c&, a qual tem a face •U p erior dotada
centr almente do Um Mutile
f arico , on cénico
Ponto n o 1 do total dl

h

‘N

pontos epreeentados.

et

krfre6 N* 1e4.200 de 31 de outubro de 196(2
Requerente: MOLIN3 MACHINE COMPANY LIMITED_Inglaterrs.

Privilégio de invençict • APt e mr n tumrns Em ób RELATIVOS A MAQUINA:4

MI EMPACOTAS"
REIVINDICAÇÕES
1— Máquina de er,pacotar para ecundionar continuamente
ate& de mercadoria e; r ec. ies,.caroctOrl:A,Ár por compreender dive/
aor ccCuntos da meniwade arruamdos para piscarem es , aequencie conti.
tua por ma eetaÇÃo aue g teceddra i dela racat, erem

.or

mercadorias, e um.

b312 Ta-fefra 2*
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lecinisao enoitados' que tei latrodusindo dentrtdoe feceiptentes os lotei

ift-terno maior no extremo e por ser o referido prolongamento dotado

Eu porções da mercadoria recebida dP , mecániemo formador 'doa lotes. ses...

de orificio rosqueado-

' estas oe conjuntos arranjados para trabalharemea ciclos e
,

.

em

suOessio.

Ponto n a 1 do total de 5 pontos apresentados.

Reivindica-se a prioridade do correspondante pedido:

repositado na Neumrtição de Patentoe'ne Inglaterra em 1 9 da novembro do
96 5. ' aob O 11 9 461l1/65
lonto a i
i

Aer

2è

ao total de 101 pontos apresentados.

P

V

4,
__A •
1111~~1~
O

""naggiO "

#

"eirziegarammdm.

\

.,4211
_

mrwAndirwene,

.1%
ji.mát~anjillprn
e

le Amelia

r
immIIPAImeammene~w~",~0.%403 -

r.

FO.

TERMO ag

1d4.5;0 GO 17 di

p novembro de 1966

Requerente* kETIZBOLAGET KARLSTADS MEKANISKA WERMAD - guEcig
Pr1Viligio de 'avenceis "ARRANJO NUMA NIQUIM& POUEDRINIER PARA PIM°
REIVINDIOACCES

TERMO Ne 184.352 de 7 de novembro de 1966

-Máquina Pourdrinler para papel equipada com um róis,

Requerente: DALE ELECTRONICS, ISC./EE.UU.
frivilógio de Invenção, MEIOS DE NUCLEO DE /USE PARA RESISTSNCIA1
E SIMILARES,

esteira de papel (3) do arame (1), na qual a esteira de papel ( 3 )
; mantida no f;ltro (9) do rOlo de sução da apnha (11) Por in10101

Reivindicações.

1 • Uma resiatencia elétrica caracterizada pelo fat!
nue ela compreende um inicie° idolante alongado composto aubaténci?
Imensa de óxido de berílio, um elemento de ror:liste:leia elétrice
As auperficie de dito núcleo isolante, e elementoe tai'minals
•xtremidade* de dito ndcleo em contato

COO dito

na*

elemento de ruela.

peia ela ter sido apanhada no arame (I), e na qual a esteira de papel'
(3) e o feltro (9) são prensados entre o ralo de sução de apanha(11)
um ralo de prensar (19), caracterizada por um ou diversos arranjod
do desaguamento (23) para o desaguamento controlável do feltro (9)14
ealizado'ao longo do laço de fi l tro(9) no sentido do corrimento do&tino entre a fenda daprensa (17), apes o que a esteira de p a pel (3'

ci

Ponto n9 1 do total de 1 pontos apresentado*.

4 separada do feltro (9) e do ponto (15) onde o feltro (9) contata e rime ,a o a esteira depenei (3) formada no arame (1)
Minto n a 1 do tota l de 6 pontos apresentados

'Xe

Fig.1 •

\\M\1\4\\

25

.26

31

2i

ø teu.379 de si 44 novembro de 1966
tognereotes t. OLDENDORP SiA. REPEESENTAÇOSS 1 C0MEns0 d10 PAULO
Privilegio de Invenção "NOVO TIPO DE PERRO PARA PASSAR NOUPAs DE t.'
4DICIMNETO ê eibA
4AIVINDIc4OR§ I

'

A

dg

sução do apanha (11) localizado num laço de feltro (9) para apnhar

• "NOVO tIPO DE PURO PARA PASSAR ROUPAS, DE

AquecimUllo

OArp oaracterisa-es por mor oonetituldo de uma pega dotada do rt

)it Or40, 669 formato convesaimal. doe fdrrim de passar, som um tubo •
, khatado que só ', ostondos longitudinalmente ao g lacie)* peça,

prolonte

do-se exteriormente pala face posterior do ferro; e por poieuif ,t
Pebordo, na parte posterior inferior, uma reentrAncla ladeada .00r
gola orificioe'rosqueadoes e por possuir no Lado interno 40 Urdo

13

1

4xestro talam:ias tubulares tio* cdifleio vertical oe, " he face atinará,

19.10DS9184.887 . de 28 de novembro de 196b

ner do bordo, ligeiras •levng8es, sim número de duas de Oada ladO

RdqUerenter GENERAL ELECTRIC COMPANY./E.U.À

-Wa guita na' ponta doe sismo.; e por o referido tubo interno aP6194,

Privildzio de Invencãe: APERFEIÇOAMENTOS Eff SUPORTE DE ESCOVA.

•use nas ballInolaw anteriores internas de bordo, isentando o tubo .

Reivindicações

slimm uma pluralidade de Cablls ramids t inclinados para baixo em diagp

1 - Aperfeiçoamentos em suporte de sacOya, para u'e

Per PIT 91Nro4oOlsOtato ,Ktertor, cllindrlet e de 41metro •

44~a dinemoelátrica tendo um comutador, cart.cte:'izadoe por um

Tèrça-felra 29
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t. f' ,
).,
1 •.
-",-. ( 4 4 4.
mbeibk à .rde - itipirtie 'de - eshave 'de * diet ar 1 iind•O` liai 6 'attiici**'" tinia aliiii. xi.. r

YO lougitudinal na dereo go da superfície de comutador, eendewite

•brtUre definida per pl'imaira, '...seg."Und's e terCeire ptIredes eti.truY
, .,
aureamente contínuas em que dita primeira parede é arranjada'nera
proporcionar a atiPerffciÉ dí resição contree qual dita ' aachea

•

4.
disposta quando comprimida em contato operante aos dita auperíl e Jr

Junho de 1971 3313
!

t
Tralo W 2 185.075 de 5 de dezembro de 1966
Roamereneee 500Ite£ DES ACT0M0rIIIÁ'SIX6-rraneai,.
•
•5•
".
%
3 "
Privilégio de invsnçaot " DISPOSITIVO DE FECHO PARA WOWAhani
.;914.a. itiChd
. , 1 .•,.
t :• • # :

_„.
,

cie do Comutador e dita [inunde • dita terceira, parede. orlo *a itv

3I-

#

é•-•1
.

me' akme'

toai.

,1
1 4.4

1 •

para adporNeídft.çpda

m3ormAmmtn

a-p~:~Mta para veículo autom6vsl, achando-se o dito suporte. e'

pLçaeua e liada ao longo de uma dis amas bordas a dita eríaeira'
requerente reivindica os !tiveres, dapoeitade na ffir

bre o goma •stí dtap j.)ta a roda sobressalente, arStmalaall de *saía pane
f.reme. eob o ~rd ou estia de -veículo e disposto, de preferhneda,eob

Estados Unidom de Ámérise do Nortes, em Wft

distilo do sompartimente trawelro,ceracterizado paio teto de, em sua PI

Ilf.0-1,2ça0 de Patente. doa

se ;aneirc ce 1966, sob o ne 519.691.,
fronte O 1 do total de 5 costoe apresentados,

trervidade oposta a seu sino de pirotamentot comportar o suporte 1 um 6£
gío de anganchemento que apresenta Inna mio 20 euseetivel de aer engatada
em, pelo evan0a , moo renda 19, secaltelmente vertical e perpendicular ao "Z
.4
dito ésrgío de en4anchamento, aohando-ao a dita fenda 19 oonformada om,pree
lo memow, mma dam paredes de uma caixa 13, fixada sob a divieío 17 do Ode

1
partimento Sraleetv, una lingueta 21 montada eivotante contra a fiei° de
,
uma mola ég em theme de sm eixo 22, perpendicular á divieio na qual estas,
portada á finda, aprsaestande um alce,amento 23 dirtgido em relação á femw
da 19 e qns coopera em seta atile& pare a eflui:ti:ice° da eia do órgão dem'
é
angenehémeate, eareaentando a dita lingueta , 21 uma dontadura 38, o pos ta 4

FIG

seu alo é szo'ste 2, ia qual sete engatada uma dee •xteeelded•o do um tre041;
31 euemsetAdo x avie de 1111)e. 41:14, t3, vendo a outra extremidade do trine*
tloislada'abbre uma haste 40 montada destila-ante na diri g i° do compartiste:1844
IlM110 Ne if.. c.:.043 de 1 de dezembro de 1966.
Pequerenter CUSPO TORRES,/ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

trameiro e ~ventando ta bote de aperto 42 que ultrapasse e divisío 4
no interior do

Privilégio de Invençàot BALSA VOADORA TIPO HELICOPTERO PÁRA ILAIJAMO.
TO DE PESSOAS.

e

oompurtimento
Ralvin410a-as a prioridade do correspondente pedido depeata

Pado na Refrartiqi0 do Patente, da França, em 10 do dezembro de 1958.aolt em

telvindicaçõee.

n

e 41.823.

1 - Balsa voadora tipo helic6ptero para salvamento de pare

etoste n e 1 ho o total de 2 pontoo apreeentadoe.

ecoe, caracterizado por ser conatatuado de uai base cilíndrica, teet*0
uma carrocerae côncava com janelas e portas e tendo na parte inferior
.duas cantoneiras de borracha para apOio no adlo e na parte superior
doia hélices que são'movimentados por um painel de comando que aciona
os motores, possuindo ainda, junto h porta um pequeno motorliedo

•

tio interno, que controla e impulsiona uma carretilha com um fio de ate
que vai até o této e passa por uma roldana e desce pare o lado de fora
do veículo, ' tendo na evtremidade do fio, uma armadura de ~imo oora
, orpo humano

gq.

Ponto n e 1 do total de 2 pontoe apresentado.,
•

•

041

TÉRNO Ne 185.12. ) de 6 de dezembro de 196e.

(

Roquerente: C.A. V, LIMITED./INGLATERR,
Privi14io da Inveng 7ot REGULADOR PARA CONTROLAR O RViDErEAW
UM

VO

ALTERWOR innIfÁsIco,
teivindictOss.
. um regulador para controlar o condiment0 de tua

ternador polifésico, caracteriadc por ter um rmguiedNriineluinde
retificadores de onda completa pare reeifioar a uol, reute do ciem
nador, cada retificador de onde completa sendo %emaciado e Uma de
falsou do altornador 5. incluindo um ratifioador automático, uma

raaidade da circuitou de ignição para fornecer ~aos da diopem
ro aos retificadores automáticos, re spe ctivamente, uma 144140111.1d*Cia
de condensadores de regulação de ignição associados eoe elroultoi
de ignição, respectivamente, diapositivos para ~mor na momgeme

-1-ti uCdPTE
P 2.0TE TO
PI Pd

sadores de tal modo que quando ocorrer nos oondizosel4ftr4e uma valt1
«em predeterminada, os circuitos de ignição assobiados /grumares

ur.Pcs nts

impuleos de disparo, dispositivos de fixab7io de amplitude para de.
x'
terannar a vol~e4Rws . j meseseorti wilautsglau_o

2-314 Térça-foira 29
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dilsPo'sii'vós para controlar: ditos dispositivos de

¥0

de amplitude, aonde os instantes nos quais devem disparar ou
rN

é

a

,

Junho de 11

'
r
tmareporme me„elmvagIfi , 00m amovas ! rotativas em um atm...longitudinal pai
uma corroale flexivol •es-fie aooplade de ditam prilatimme. X
Segunde è terooiras roda., a segunda poÉção dó dito conjunto de treamperh

Catificadorez autonáticos podem ser variado(' a fim de controlar o

Pendo montada 'para efeito do movimento enbetaneiolmente korimonteLoett,NW

mandimento do alternador
,
Ponto ne 1 do totsi de ! ptntos epreeentadoe.

lação A Alta prime'ira,, um dispositivo sitiador d* dita (torrente a fim da 4h
Mor girar aa ditas terceira. rodas e vs arranjo de conjunto coeunicando,*
• perativamonte aaaaa roda. 4-dita segunda porção do conjunto dm traaoport*

•

f

para atua-ia ao dito movimente eubotanolalmenti horisontol
Reivindie,e'-oo a prioridade dó corréopondemto pedido depooltmamm
ma RdparticIo do ?atontei soo R.U.A. me 29 de descabe° de 1945,cob o itS mi
117.354,

Peat, ze 1 ao_ total de e pontoo aptooeniadAL

1-,

MG"

IIMI11111111111111•1
OMMEMMUMIM

ÉRAW EX 185.145 de 7 do des.mbró do 196i
Mommoronto: ANTONIO SAPIA - SIO PAULO
kivilágio de Invenção "NOVA E ORIGINAL 'IMPADA INQUEBRÁVEL MOVIDA A

#auk.
IV) f(91(hçOs5

1 . "NOVA E ORIGINAL LÂMPADA INQUEBRÁVEL MOVIDA A PILHA, que -

bj tarectoriza essencialmente por ser constituida de um suporte (1))104 pilha • impada com moia() na extremidade a lámpada (5) O a
Mb' (4) í provida de _um contacto (5) sendo o suporte (1) encaixado
Iné redoma i6) de plástico ou similer,translucido e nessa rodou* e
4

ÉPAueada uma onava, de

som pino (8) o uma ta.pa metálica (q)Or:

de mam vontosa (7)
Ponto Unte° apresentado.

TIMO Nd 185.284 do 12 de dezembro de 1966,
!aguaram**. INTIRETABELIA AO./SUICA.
Privildgie de Invenção. RICIPIENTN DE TRANSPOR?! 11 RECIPIENTE PARA
ARMAZENAGEM DE MATERIAL SINTÉTICO, SOB A POMA D! DARRAPA, Main
OU ANAL00013.

hoivindicaçies.
1 - Recipiente sob a forma dó garrafa, barril eu

MIL

loop. olim mas. •ofdricao, caracterizado pelo fato do o funde et
CgMemanbar sob uma forma abaulada. por exemplo em forma de *afere.
4 Requerente reivindica a prioridade do correspondem*

Si pedi" depfaita4o na Repartição de Patentes da Repdblica Pode •
•

Mlomi, em 13 de maio de 1966, sob e me 1 31.661 TIIV814..
Ponto ne › do total de 12 pontoe apreamoadea

‘11 I Ca dozemalo to 1904.
,
; 00 1
WICorezto1 MIARE EQUIPMENT CONWAR/.1,1
0

"

161 41)0

WIP1 1 41$1. .41 lavencIó " BIOPOSJ/Ill jfearict DA APAREM A0414.110 EM AIA
1001),R47,111b4,
.MEIVIRDICAOkk

Dim isees /Vi" 0 od uaVer It *Parelho adaptado Is *At ifeellnaók4
ter.** a* zeataeto de •lovagãe 4, esimim montado em uma MOJCIakede 41 MI,
MN, 417mottrIzal, por Ca Iftnamato Istpmeeporte da serie Canal pliteLIS
tffimada porção* pmlotivamset4 ~Enio ~talem para •levaçãO .9 414t or
K•041., me elemanio motor setanelvol ma emére montante toado em prlwein

if d) :mama olovavele seraçoaao supor/mias le met •xtromidadi e 'Obtive,
R 1% oito em geral Iranever**1 á eensitourira, ume outra rala montada .
catx* da ditam
liar 1~M

primeiras para

cotagic em um m1ao léziltudinal em empllke

C.99$4!!. e' P ral" trol W5 4? 414. tklf Ukag41$ 4.1 •

t

•

Vir Ç a 'f. ei r a .
if

'!..1
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PAIIMOYS . 185,244
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;
*aze:obro de 1966y
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,
t

...•

t

i2•> miri14gio SInvenção, t• CLUX.10-RECTLITAtAPERPEn.OAPO• PAR4 .VIC!fg P5nRIM
:NOM Z .: PROCESSO DE COLOGAOG DIST=

Je, P. rtns19 0 0*

xaç

----"","="9172.1"M e

r+

t
por meio de. ar oomprimice ou ar de kuoção, do leoa@ mia ppo6440114 est
; . •
.
,
y • • t•
.
garrafas para o laca) do enchimento e do fecho mai seamaet
t • (3
• •
A requerente reivindico a prioridade do correspondam.
,
y •
pedido, deaozitado na Reparticio de Patentes dm Reottbiirn •Itedeemt y
ken:"15, em 13 de dezetb?o'de 196,,'b rir E 1t:),65f

." ,EIVINDICÁQDES
O,

lil)
t

$.querentst 31.11? IBRVIST8t121117111018 PROXOTIONS

!

Seção

tleaceaaseme=a.--

1,1 ,) .1

- ••
010,0r29 4*, ". ao, de mm oheixte

tonto ti5 1 do, otit3 de 12 05ptoe atoate.forn reOdo *,
r
CO,

toe comporta: . por em )ado, moo armação de auperte deetinede 4t sor

•

&reorade ao vão..
. por outro lado, um ornato ou alisar acetinado a revoe.

Fig.1

$1r ê armação • fim de constituir o caixão própriamente dito,
. sendo o dito ornato suscetível de ser eolooado, tha re-

P
laça* á dite armação, graça. ao oonexOes reguleiveie, interpostas entre

a armação e &et. ornato, caraoterizado pulo fato de que
ousa primeiro false, se &ecoeis' as canelão* e ar4.194104
numa oegunda fase, ste regulam esta. conexão., em relaqZo á armação, de modo a receber em convenientemente o ornato,
. numa terceira face, ao coloca o ornato no lugar sabre.
La

conexão..

Relvindica-ee e prioridade to correspondente. pedido dope

soltado na Reparticito de Patentes da Franca. em 1.1 de dezeehro de 1965,woh

ft:IMO Ne :55.527 de 13 de dezembro de 1965.
requero: JJNAS PEMPELHOF./GUIÇA

Ot n o 70.911.

Ponto n g 1 no total ou ij pontoe &presenteio°.

Priviléld de In,ençã' o:
IARA (.)

EMBALAGEM DE TEANS~E

E DE APRE8EWUr.10

J R. T 0.5 CEQ : 1lNÇS '21KADOS EM CHAPAS DE 5:11STENTAÇXC •
Re1vIndloações.
I St6aleem de transporte e do apresentação para abs

jeto3 peq . 12;tos rixadoti cun chapas de sustontao, especialmente caba
xas do . papoltio com direres, com aem n abertura de vista liberando uai
para com dizeres das cspns de s'.Ástenta,gto, caracterizada pelo fato

, 1
de que a embnIncem apreaonta uma superfície quadrada do fundo (1)
•
duas paredes laterais trinnEulares opostas entre
pared03 latrais cu. J2 - iratn3

(2, ;),

3i (4,5),

e

duam

cujas diurnas se estendem OM

• ma do' cdr'.in n r:artir da s , ,perfirce do fundo; polo fato do que a co.
bert.urn de vist.n (9) fica disposta em uma das paredes laterais re
tnn.7,1ar. g , e peo Cat.° 10 que a parte contendo a abertura do vista

dn parede (:?), com exce.:30 de t1::1 picaço contígua com a superfície
to ":::-)do, podo ser ,etireda no loro das linhas de rasgar (17, 13)

• A reqnrente reivindica a prloridâde do correspondente
psdido d.ftOsit.Rdo na Repartição de'Eatentes da Suica. em Is de c34
zeffib'ro dê 1965, sob ‘ o no 17.189/65.
Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados.

11U1101 N I 185.253 de 12 de dezembro de 1966.
bequerente: INTERSTADEUA AG./ SUIÇA
Triceilégio de Invencio: PRQCESSO E DISPOSITIVO PARA O ENCHIMENTO NI
(4.AIREA7AE ESTERILIZADAS DE SATERIAI, SINTETICO oqm LIQUIDOS ESTERIg.
21DOS, EM ESPECIAL COM BEMIDAS COMPREENDENDO GÁS CARBONICO
Re3...andion-Us.
1 - Processa para o enchimeat io de gervafes esterilize.
,8 de material sintético cc.4 líquidoe esterilizados, em especial
tabidas compreendendo gIs carbônico, durante o qual a produçÃO
ris garrafas de material eintótico, o enchimento e o facho das mos.
cc.: se realiza nas proximidades imedietas,mas em locai, separados

TERMO Na 185.369 de 14 de dezembro de 1966.

ao espaço, e durante o qual aa garrafa. esterilizadas pela tempera,
1 ...re de conformaço durante a sua produoio sio conduzidas, numa ini

Privilégio de Invene go: TRINCO PARA RECIPIENTE DE LIQUIDO E ARROW

Requerente: THE HOOVER COMPANY./E.U.A.

i!tj açãO estacionéria, para o local de enchimento e de fecho, mantel
—
ac—se no seu estado esterilizado, caracterizado pelo fato de as gel

DE MOMTAGEY PARA MAQUINAS DE TRATWENTO DE PISOS,

rats de material sintético sarem transportadas p neUMWRAM11211 ti°

- Um recipiente para líquidos, oaraeteriiado por u
e- 1
ia parte superior, um membro de trinco tendo uma parte de afixaeam*

DIÁRIO OFICIAL
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a dita porte de afixaçio sendo segura a dita parte suporioi do dita
recipiente, o dito membro de trinco compreendendo uma parte de ala
ça solidária os projetando para cima a para O exterior da dita per'.
td !di ' afixtçãO; proj*IpOes se estendendo para ciaa da dite. Parte de,
alça, a dita perta de alça bando flexionavel pata baixo ' para de'sloo
p ar as ditas projeções para Posições mais baixas mais próximas da
!
!
dita- parte superior do dito recipiente, a Cita parte de alça sendo
passiva' de ser agarrada pela mão de ama pessoa para servir como u•

ao al ta nnrtadora ou transpurtadora para o dito recipiente.
1 equerente reivindica a prioridade do oorreapandentl'
ta.
pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos A'
***rica em 15 de novembro de 1966, sob o f.
Ponto ne 1 do total de 1) pontoe apresentado,.

Junho de 1971

Seção
ressalto eo estendendo para o exterior

e dite parte Inforinr ao.

ditoe dispositivo. propulsora. • atirador., d. eacovp sendo tere
nide ao dito furo com 44 ditaa Protub•rknoiaa •i/ornamento sal

ditae garres e!oeteadendo-_pare o orlarias abatis do dm
parte de re g ata:1U • e'dita face ooatortor de dita parto tremura

escovo tendo diapooitiveo dentado* •0 eí
rondando pare oleie ed;soentee ao dito furo, , os dite. dispositiva'

doe dites diapositivoà de

dentado. ';Oltadoe para eles ma dite face poeteriot aonde eooperé
ditoi diapoeitivo* dentados voltado, pare balsa na 414
to parta •uperior doe ditos diapositivos propulearee 0 atrzadarsb
w414 coa 04

de escova para ecáonar e dl, ta escove quando o alto edza O girado )
pelo, dito. diapositivo. motriz.l.
A requerente rolvindice a prioridade CA serreepeadeate
pedido depositado na Repartição de Patente. ao . lotado. Unido.
*Adrice. ea 15 de no ,,eabro de 1965, aia o a,
Ponto ne i do total de 9 p on te. 0Preeeetzdes

Ii
rim

ao 185.447 de 16 da dezembro de i960

Requerente( NESPON 1NS7RUMENTS
ti

a•—•

8

Privilégio do Ineeno. INSTRUMENTO INDICADOR ELETRICO COMPACTO.
Reivindicações

NIP

I - Instrumento indicador ci.:rica compacto, de bobe

F./.‘t

oone , itoldo por uma phrte enata formada por vetem* 44

•anC Na 185.370 de 14 de dezembro de 1966.
Pecinerentat THE NOOVER COMPAFY./E.0.1
Privilégio de Invenção' DINP^alTIVOS *FIXADORES E PROPULSORES DE
Relvindicaçiele,
Il. Um dispositivo para afixar uma escove de •ncteradel
4a( a uma enceradeira de modo que a escova pousa cear girada por dis
pacitivos de eixo propulsor • de montagem de escova giráveis prO •
attleoramenteltgados coa um motor montado . numa parle 44 corpo 49

divisa caracterizado por dispositivos combinadoa propulsara. e
itixadoree de escova montados no dito eive, os ditee alimpaM,
Mr*pulsorea afinadoras de escova tendo uma parte suporia!' e uca
darto inferior, a dita vali,* ~orlo, mi estendendo acinzente 01
Mo aia, • tando uma variedade de garra* eltstieso •ibi ,* a mem*
* a, estendendo paralelements se libo eira, as ditas garras -ceada
adlormdvele radialmente para ~Aro ao •*atido do dit.* eine • Um*
4

4.0 ressiltoo ae •*tendendo para o anterior na, suas parles estro
*44 Laferieroa, a dita parto superior definindo dlopoolInvee de le
Impa toada diapositivo, dentado' propuleorae voltado, para Mal*
ma dela se projetando, dlopooltivea de *Nova tendo uma parte tira*
**Ira rigida incluindo uma face dianteira e uma face traseira, ap
mula %ruela%

,110

suporte (70), uca bobtua(80

sustentada pelo dito suporte 1 7 0V - cancelo 440 • 62) • COm0 if10$ de

contagem do dito 5.4porte . t701. para lhe •semeturar movimento oin ter.

W4C0VA PARÁ UMA ENCERADEIRA,

4104 através a Iláa

alta persaabilidade magnético (50)

e dito tara tamde ' dms parte

no do um eixo-pive4 geraamonte diapoato da sosiçio normal à

part. enate 150), caracterizado poios re&intos detalho., por
dito «uporte 170) espaçado da dica parte inste (50) . que OO
do geralmente. de modo tranevereai *O dito eito-pivô. sendo e
bobina 100) espaçada radialmente do dico eixo-pivô. • poeauindo eu,

0011the 1191. num plano subatancialmente paralelo ao dito •ito-pv.44
ter um 'man 142) espaçado transversalmente . do dito •ldo-pivô.

por

• com os polo. definindo un eixo magndtido substancialment* pare .
11110 CA dite eito - pivô. sendo cal íman (42) alongado 'aguado as pl,
ao kranovoreei ao dito eixo-pivh. • estendendo-se atrevi* ia dita
cabina MI sendo que o dito Iman (42) O espaçado da dita
parte
aa
e
eatendando
li
voltas
da
dita
Olaia (SO).
bobina (RO)
atreva*
ao •ape;o alle1ents entra o dito (man (42) a e dita parte cnete(50)
Reivindicam-se os direito, de prioidode depositado
na Repartio de Pa:antes 00. Estado. Orados is amdrlso de Ndr:c
*et ne 5)1,23) 4a 29 de dezembro do 1965.
Nata ne 1 do total de 9 pontos apressais-10e.
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Processo de fater Ligaçãos elétricas permanentes ente

uma pluralidade de oondutorea elétricos estreitamente eopacadoe,carrege..
. the na superfície de uma estrutura de suporte eletricamente não condutive
e condutores elétricos similarmente espaçados carregados na superfície (14
Outro eetrutura de suporte eletricamente não nondutiva, caracterizado pi
Io fato de aplicar um adesivo de resina viscosa, elétrioamente não (sonda.
tive, e pelo menos uma de ditas estruturas de suporte, de modo que dito .
adesivo sobrepée-se aos condutores elétricos naquela estrutura de suporte
trazendo conjuntamente ambas as ditas estruturas de suporte com pressão
surioiente para fazer com que oe itondutorea elétricos em uma estrutura de
suporte foçam contato com ditos condutores elétrico. na outra estrutura d
suporte e forcem dito adesivo de resina entre ditos , condutores elétricos.
e ourando dito adesivo de resina a fim de formar uma união forte entre dl
tos estruturas de suporte para reter ditos condutores elétricos em conta.
to entre si.
neivindica-se e prioridade co correspondente pedido deposill

888110 g* 185.726 de 27 da dolvoübro de 19664

co na Nepartiv4o de Patentes doa E.U.A. em 10 de janeiro (a 1966.sob o ne

Antlbrontet ALOU MELVILIZ
1114tolligio de inverso:os ° 044147ZRSOR Troorkearoo DZ ENERGIA Z PROCESSO
01,~0o DZ ENERGIA TEMO& EM ZUTRIC•.

Dit

519.748.

Ponto ne 1 no total de' 3 pontos apresentadoo.

FIG. Ia

PIVINDIOAC003

L. Oonversor tera pelétrico

FIG I b

do

a

6. •nergil Co um ai oiro:salte,

pura converter • p alor e a onergivinéties en energia elétrica, em um
*tele •letro-termodlnámloo " do tipo de Oaroot, caracterizado por compro*,
Mer4 ama fonte quanto; um primeiro ~ g uiador de calor, para receber o •
molar da fonte quente; =a quantidade de liquido eób pr *** i o co primeires
1~Putador de °niers uma fonte d* gdz, ligada ao primeiro pormutader
reler • passando através do ~mo; VIR Meia de bomba, poro feroz • 14.

4

:

men Ne 185.877 de 3 de janeiro de 1961

~avós do primeiro permutador de °olor; um primar. diepooitive formo..

Requerentes SOCIETE ANONYME ANDRE CITROEN-rrança

ear e ~regador de aaaaa ol, ligado ao liquido e mo gás mo primar* peio

Privtlázio

motodor do calor e oometibiindo fiai/Maio de expansão iootermioa do
4,140$

UM

G/4

REIVINDICAC0E3

primeiro eletrodo *netos, **pagado do dispositivo formador e o,

ror,. dotada de um levantedor de vidro. caracterizado pele

roo/odor de aerosol, pare reoeber e extrair • carga lelétrioa de ferosoll
o
wo *eia paro coletar e retirar o liquido no acresci, mo atravessar O pra-

de ini;ençaot • LEVANTADOR DE VIDRO PARA 'PORTA DESLIZAM*.

raso uni

o mecanismo do leventador de vidro compreender. por 10 lado, um a

oiro eletrodo ooletor um meio para retornar o liquide do prizeiro •lo./

setor dentado, montado pivotente sébre um elemento de fixação e que é 11.

toode coletor ao primeiro permutador de colori um s egundo die Pooltivo o
Poreador e oarregedor de acroma, ligado-ao liquido no prim invO ~gale
dar do calor, e o 'gfe que estravem o primeiro eletrodo coletor, consti.

gado ao vidro, podenlo este conjunto ser assim facilmente introduzido no.
painel da porta, c. por outro lado, ume placa independente sehre e qual
o manivela de c:tomando 4 montada pivotante e qu pode eer. fixada sébre o

%siado amam o estágio de espanai° &diabético& do ciclo; um segundo eleir2

painel da porta, de preferenola, pelos mesmos meios que aqueles que assem

ele °noto?, *apagado do segundo diapositivo formador e corrugados de as-/

gutas a manutenção do elemento de fixação no interior, do painel, ~rega,

coleai, paro receber e extrair a carga do

11 um meio pare p olotar erevirar e liquide no ~mel, quando iate atra 00000 e segundo eletrodo •2

do a manivela os pinhão que, por ocasião da fixação de placa, vem se en-é!
gronar oos o setor dentado.
Reivindica-os a prioridade do correspondente pedido depOeitalll

1.410r; me .meist para diri gir e liquide do nevado elotrode . coletor a um ~prossor odiabátios, - iestinado • receber e liquide do amuado eletrodo«
.soloter, um oompreaaor isotérmioo, para reoeber o gáo que atravessa o se..
mundo eletrodo coletor; um segundo permutador 4. *olor, ligado ao compre.

na Repartição de Patentes da ?rosna, em 6 de janeiro de 1966,sob o ne
5.254 (MO)
Ponto entoo apreeentaao,

lootermloot uma fonte de liquido sob pr aaa o se segundo permutados ..
Od •alori um meie para dirigir o gle, procedente do *Deprimes leolérmie.,
40 •omproseor adiabítioot e meio. para dirigir o aí* e e liqUlde do tona
de e oomprossor adiobátioo ao primeiro pormutador de calei
Ponto me 1 ae total de 17 pentee apresentado.,

FIG. I
1/À

mamo S e

185.810 de 30 de dezembro de 1964

liogmerentes TRE NATIONAL CASE MISTER COMPANT-E.U.A.
$00/14gle

40

iavengãot • PROCESSO DE PAZER LIGACOES ELETRICAS DE AU;

WOIDAD1*.
8EIVIEDICACCE3

•

5 .!

1 !

!
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*IRMO NO 189311 de 4 de janeiro ,de 1.94r.t r ;
e

e
...

.4

;

•

•••t•••

,

t 4 t

s

AáWNDICAdthií

Me atiereitliat 'MEV. COMPANIIII DE ESTUDOS. PAtENIKS E EMFMEENDIMER
e

MOS DE CONCRWO S/A./ESTADO DA GUANABAAA
roa

Crivilégio de InvencTio: APEREEIC6AMENI6S EM ESTouTUR1 PARA LINH'

1- tperfeiçoamento e em cnuveirlaboe deevindoree de ohued141
que ditoonuveirinho desviado, •
,NaçosdRrea, létrtCO 4414 gørDl, ris
4

5

É'

I, ÉÉ

É-7

'alceio com cruzetas canadenses, cdracterli:ados pelo fato de que

ou de velai
se sosettIul : dia err$. donetnolonel en0.91(10 , no.• corpo pellee
essencialmente
polo
foto
do
trouveirinbo
deeviador
ter,
e, J,aracterlzo d on
4 4. • .
11•1
.
sompreselvel,
dotado
de
furo
lnIe, rpamcnts, mrn eiemonto %,, •dante de material ,
1
e dito elemento vedante tr§
vazante axial contínuo mangnielrisbe adutor..
balhando eo *enraio de Meu furo, por comprem& e elIernedemente, contra .

dada uma doa referidas or ; utel,N 4 provida de um enel de moc4agem r

as paredso internem do chuveirinno, ora vedando, oro abrindo n crivo ecoa.

3

' OE TRAkSWISSIC.COM'CRCEELAS1(É.AD'ENSES':
t
Reivindicsioes,
.1
1 - Aperfeiçoamento3 em . estrutuia para linha de trone
.

r

.

mem o qual se acha solidária, dotado um furo circulex som o dam.ne
' Ciro ntorno maior que e diagonal da ettççito do poete, no 1uger

(

rramedor

Conto ne 1 no total de 3 pontoo aPresen*I14...

gplioaitio, ficando Iate anel apoiado sóbre um anel éíxe, convoniot
84avinte chumbado ou de outro ma .do solidário ao peste, pelo que
depois da montagem completa de linha de tranemiasio. aa cruzeta*
Iransmitem ao poete todos os esforços exceto o. de toro, sendo
1stes oompensadoe pela rotacio das cruetite giratdrine em tórno do
Moo

Ponto ne 1 do total de 3 pontos ap^oeentadoe.

..TERm0

N9186.272 de 17 da janeiro de 1967

Requerente; Ni BUNKER-RAIM CORPORATION - 2E.UU.
Crivilimio de Invençio

"ELZMENTO DE REs/TENCIA E RESISTOR VARIÁVEL*

REIVINDICACOES

IMMO N* 186.146 de 13 do Janeiro de 19..
Mequarmatet ELIO BARIONI -Sio Paulo
•
Privilégio de invemoiel • DISPOSITIVO MáBOLOOR Dl TEmPO Dx e2T40IcomAXENTO
PARA RIMOS,

1 - Um e1 ,3mento de reaistência compreendendo uma base
isolante revestida com uma de renistencia elétrica caracterizado por consistir 3s3encia1mon , e. de níquel, crónico a ferro tendo um
revestimen to em película sóbre o medrio de um metal nobre selecionado

ILLW—Riardt¥

do grupo consictin40 de platina, rddlo e írldit,

eiapoeitive marcador de tempo de estutoionasadts para voá-

eonto n* 1 de 10 pontoo anresentadoe

oareoteriLa do por oomprerrter inioialmente uma placa plana,retanguler em dia outro formato qualquer, e feita ele vidro ou outro material adt guado, placa seta provida de um ou mais elementos, do tipo ventosa ou aqui
•

Talento , Para a sua plioaoio estável, porém de maneira no rigida, contra• face interna do parabriese do veiculo.
Ponto n e 1 no total. J. 3 pontoattpresentadoe.

Tzrim0 N* 186.304 de ld de janeiro de 1967.
Requerente' LENIS TYREE,
ÁPrivilógio de invenção: • BOMBA AYTEPAATIVA'.
REIVINDICAOES

n

1- Bomba alternativa ou reciproca da deslocamento p ositivo para transferir líquidos sob p rees3ee aup eretattaférleas, caracterizada por compreender um corpo de bomba tendo a,. 4imara de bombitemento no.
oon interior, .um pistilo de bomba amovível oalelmente no dito corpo de .
bomba, um reservatório formado no recamo corpo de bomba e adaptado paro .
•o comunicar oom ume fonte de líquido a premeio •uperetsioefdrioa, ood TERMO N* 1E96-.176 de 16 de janeiW , do 1967
Requerente: ALVARO COELHO DA SILVA

Paulo.

Privilégio de invenção: it APERIEIÇOAMENTe8 ak CEUVAIRINROS DESVIADORES DE
CEUVEIROS_ AQUECEDORES EM TENS%

válvula de admieeio entro o dito reeervatório er dita acare de bombeamen
lote UMO v álvula de deeoeráa entre a dito 'i gara de boabeemente e uva .

Terça-feira 24In
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MEM° N 5 186. 129
eadte te doer/e rga oujo reservatarios t aparato as ~e
~aspe eme porqão do dita pisa*. e• nide o liquido co dito reser-vetado-

OiWaVe por D411

.

. ! .

!
' vira floreei* Una força *abre o dito oiatio cuin eeeee 41raio axial de asg
.',
, • •
~bento da g esso pietiO durante o seu curso da dacerga. o dite pletãci
t, •
I
)•
•
,de bomba sendo proporoionade de torg a que • ;fala ara transversal de.
2 •
111411•90 contra a qual o liquide no dito reaerataric vem atuar re g ula sa:"
.•
••
astancleilmente atter do que a área transversal da dite adiara de itabea.

mona, da asneira que a rbrqa exercida abre o mamo pistão p ele liga.
do co dito reeervat6rio soma-se materialmente á

1140

do como de dosar.

ea de 'latão. disse modo reduzindo eubetaneialsente o trabalho que de ela.

O; de janeiro de 1196v.

Requaente . THE BUDD OOMPAPY. 11.0
Privilógis de inverwia • ter APARELHO IMEUMATICO PAR/, UM CORPO DE CARRO
' nolo
ItElvIPPICACN1

1. ~ariano pneunétice pare a usr .p. " oaiu cçnjunto.
de truque incluindo ta amortecedor. oaraterlado pelo foto de compra:
der dito combinação . aia de aio de er soando co amortecedor de dito
~jante do truque • catando coa dite corpo do arre pare •ustenter o
adequados ' preaterminadoe aia do amortecedor em raboste a emana de premeio dentro de dito ceie de sola de ar meio de mo.

armes a

uivei.

tal tema seria ~saio para aciona o soemo pinto co Jou dito oura.
de dosearia e de arranjo operativo para acionar de Toras reoiproea e das

le •uploantar montado em dito . amortaedor e adaptado Peru °atuar los -

to piela* da Opaba.
.psisindiga-ee e prioridade do dorrewpandente Wide **peai%

~

de *a Eeparticiia de Pascal.* dee E.U.A. es 18 de maio de 1.886.aeh • ee

de mole de ar, ala móvel* ligados a dito meio de mole a/pi gmentar e a

1141.0110.

tonto a t 1 as total de 26 pentes epreeentadee

lia corpo de earro,eende dito seio de mola citado por Sitia° oapaz de tentar independenlimente dito eorp- de g arra a ditos afale adequada

predeterelnada acima do amorteoedor por perde de premeio em dito selo

rapais a adaga de prealo dentro de dito selo de mole a ar eendoditos mela avele a mas posição e sa ~poete a um estado. li preaão
dadt operantes para prd-comprimir dite aio de mole suplementar fora deanato co. dito corpo de oarro de torna que dito meio de sola de ar a-

ma% ouporte de cargas vertical. de dito arpo de narro e sondo em ume
poolçâo'diferente correspondente a ua ceado de premeio diferente dontr,
de dita g ols de ar'primáris operante. para permitir lu* dato moio de ma
le suplementar costa co, dite corpo de 4erre pare suportar ao odre'',
artlosio do corpo de carro em lugar de dito melo de sola do ar
-

Reivindica-se • prioridade do oorrospondena podido

g o no Repertiplo de Patentes nos B.V.& se li de janela de 1966~ e o
3E1.296.

Ponte O 1 no total de

pontoe aprorenteda

/ERMO I I 186.120 de 48 de janeiro de 190.
Requerente' RA2Oft TALE

Townr 11(0., -E.U.A.

Privilégio de Invenção. • UM MEOAEISMO DE CONTROLE*
9EIVINDICACW

1- Um acantoa de oontrUe para ue veiculo caraoterizado
polo fato de que um escoro rotativo é provisto • adaptado para ser agir
eado a uma veloadade angular proporcional a welooldede angular Oe una
roda do veioulo. da volante rotativo meia para efetuar rotação do volag

TERM. M í 186 ta ds 19 de janeiro de 196,'
Requerente. 1611.011 CORPORAP/ON. E C.A
Privilégio de invenção " sPARRLHO 8 I:ocassw PAU $EPARA6 ouTnTruot,
EMPE AO ?ARTICULA: Dl UMA 8U8PENSAC PLCIDA"'
L11:29222J1.
EIVII

Incluindo waW concrio de alonamento deellgável entre o volante e o -

O aparelho para separas centrzfuganenee se particular da

eruebro rotativa
Reivindica-5e • prioridade do correepondente pedido dopem!.

Ume suspensão fluido e. ale particularmente para ~oves Be ao sua

tildo na Eepartipio de Patentes dos LUA.. em 21 de janeiro de 1966

apreeentade pelai fibras de polpa. ma comprando umo oleara *agrade

sob o nt 822.21e.
Ponto c* 1 co total de is pontoe apresentados

n receber e suspenso fluido o ser pwMficada. Jia aia de desonram".

pensão do polpa impurezas ame quaae e mesma reação á re p rce oeitrirude
ra ,ds configuruplo obica docas de ira entrada tangencial, destiade
na extremidade meio '..arga do clamara caulim,. pare remover ume fragão
da euoponsão, o as salda 4a , deeoarme alo atreita, no extremidoie .
menor do câmera pare remover outro fração à. 9,epauseo oareeterizad,
-pele rato de que e prevista

U1116

orlar neilooldal u au. sulco ao,1

onidaI arranjada no interior de câmara tome diepoelite aspirciseNte.
helicoidal para dirigir una das fraçaec da . euepeusen no sentido as
safa extreme menor no aireçào de oireuIação is
.amara para propoin,onai • ramoçar nesta mole

--
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(Seçko

awn.1.19 cit
•11.10.11.

••

,„„ , fq1X1MAIG8 98,, 41, 80,05'1. (11148.4o,qoytoo p widwI lelna l ue leePollg--1.

-'11ffido* (e tt3-6: rH t4à1w no . 4.-

lado me Re p artição de Patente* doe W.U.A. et 19 de imne g ro de 1966, em

g eou * realle anon? CORPORATION-SAL&

t n* 521.685

° r1v1 1 O 01 1 .0 ft* invenolOt1iEMISMO'rErÉIRidrugg

g ti

*1

Ponto

g•

f

•

t

n g f no cot n••,

.

R.ÉI4V.INDICACiE4.
:

àà

1. Mecanismo p enetrado? ' , ara Penetrar material fibroma

1. e

.

tt•,,

1

g, pc•••,e,g, spres.gtad,,..
• d,

••••••••.•

-

itó

. 1

,,

•t.

:

• f

8•111138•1R0 em liquido. compreendendo um Coroo +rovidO de várias -aberturas

ei • f

g

OU P constituem uma Cini3Oe entrada s 'arteceber reteria] e numerosas cai.

dae e p rimeira suprindo o componente 18881680 10 material • na outree
deepejando rs componentee to desejados do leteriel. caracterizado pelo
rA10 de uma peça de filtro cillndirco dis p osta oonoentricamente centro.

do corpo ter 11118 pema filtrante de tela in:erna e uma p ece riltrante te
tala externa se p aradae teme de ouro em sentido radiai. do -laneire u fon
sarem entre si uma câmara Ice g m Jomuilloação com um n'lixeiro gtoaco
forma 1e evolvente dienato den:ra do corpo virtualmente oorice e çrtec cot
J mesmo e tendo uma abertura formando e p rimeira eaida, eetendendo-ee
Ilt•081 em eentloo per g ainenculuf ,g ,e, +1,10 /1
ra fora do corvo e
,ma»21,,
am• lado do meemo, e pelo fato be primei/1% p 'e Ama&
poetam

rodar por um Mecan:e2G e g ign g lor g ovItelae 1. nua:

dentro do corpo. junto Ia iel gg e rWruntee .r g ,ren

.1m•-•,8' ma •01,

r g .Af g dade imsedir a Obstrução In g reteri g eo eJ.uc..g1,,,/g1Ce
delvindica-ee a p rioridade 10 .orressonuen , .e • J 1•de .1488
TRRffi0 / g 186.)76 I., 2(

g 18881TO .18 1,6,

citado Os Reoartição do Pntentea dos .U.

Reluerente, OMBERTO SOSGIOVAMRI-São Paulo
(cinto
P g ivilog;0 te , nvenciot • UM MOVO)ISROSIIVO PARA ale g a* OPERA?RI

00 1 ie

ie

b, 605

i22.60
ne

. no total fp 4 ao to

ifiresentado4

E RE:iPE=VO PROCES0 OPERAOION11
REITINDICAOE

dm novo dis p neitivo para maquine operstriz e raspe*:
1;vo :,-Jcseso operncional, conatituido de um disco-manoa. -chassis (11 •
tom flenges p are lilases na máquina operatriz e onrnoterizado p or ter fl.'
lL10

sólidamente .mireilei um autrei dieloo-manoel,. teima: por Me10 de ;11,--

g or g oe p inos distencia1onts14-5-4a-Se-46-7) os vaie servem também de ..
via d g UM8 cárie de garram (6.6a-6a-) (obradas eabre oinoe - elioe(6 - 9.101.
que servem sambam de distanoiaderes e p1-apuleores de dois discos-maneei@ .

(11-1 2 ) providos de magoo (2?) e deslizeintes dartro dos discob (l-2-ieca
ti-anelação predeterminada 'abre UM setor circulai noa dote sentidos; por.
ame alevanom. limitador de crueo (13) com moine (26) que ooesue nume da, •

extremidades ame fende pare o deslizamento de um pino(?); no outro extra.
cidade, encaixa um doe pinos-etxos (8) no furo perfilado poligonal que .
juntamente com IR outrb p inos-elitos(9-10-) le.a; vaa MA% perfilada bre.
oue.embreegem f241 labre. ó qual agem os contaotos de uma frtccio (2511 o.
almiteow. d. ,g ure g ;14) bode ver também a p lioadO sabre oe outros miro. tlie

lecoleso r ee

Rl

-

TEMO /2

18timó de 1 0 d e lanifiro de ;96
e aquereatelt THOMAS TRYWIF LINné
EE In,
PvIvIlaglo de in,amÂ• I
tROSPORTE DE POROS

Aa

'tinto e 1 , 0 10111 d. *

REIviNDICAÇOEE
100145 e-2relser/ggdoé

to navio 0, 11,1 tranaporte morou caracterizado por
dispOsltivoe flutuantes d ' efinndo am recinto alagado íendo uma superfl

ele da eumuntmo2c submarina olmila e Incluindo ama somporte, s parte
Inferior da dita comporta estancu situado abaixo da linha d'iiva baixe
a bordo eu p erior da dita comporta estando acima da Linha d'água alta.
leivindida-ee prio r idade do correspondente pedido, depol
g
citado na Ropartiçào Ia patenteà a g s Estados Unidoe. em R de fevereiro
dm 1966, sob n v 526.640
0

.onto.g ,AoreaRrtmaoo

fia

Térçá-feira 29

DIÀRIO OFICIAL

aaRMO N8 186.827 de 3 de fevereiro do 1967

Privilagio de invenção? BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL laial MOTORES

1
bi-est4veis de uma palavra selecionada, incle . elo a citado diepositla
a vo alimentador um dinpositivo de alimen:açáo le linha de palavra °m-

aeivindicaçõeq

paz de aplicar alimentação a uma linha de palavra selecionada' um 1

Romba injetora de combustfarel pare um meto*

coa

ecezbuetão interne de variou cilindros, aals particularmente pare

diepleitovo formador de oares de corda., em série acoplado ao citado
dispositivo operativo de medo a formar uma pluralidade de pares do

am moto? Diese, de alte rotação, e bomba sendo do tipo que tuolui

do ed elemento de bombeio acionado por um camo com vários rase@
no

aplicák

alimentação de pelo menos uma grandeza prelieterainada moa *lamento.

flIk COMBUSTIO iN'TERNA Da vARIOS CILINDROS.

eoe e Gelos para converter

Junho de 1971 3321

ma linha de palavra; um diepoeitivc de alimentaçie oapaz de

Requerente* PIA? SOCIETA PER aZIONIJITILIA.

1

Seção III)

cordões em eérde, acoplando cada core:lá- o ou elementos bi-eatíveie o*%.
reepondentes ao mesmo algarismo respectivo de diferentes palavnas em

movimentoe oacilatdrioa derivados da

referido camo em um movimenta retilineo alternativo ep traia:Imitir o
eito movimente alternativo ao elemento de bambam*. caracterizada '4

diferentes linhas de palavra enquanto que cada cordão de um par aoo+
pla os elementos bi-est4veis correspondentes ao mesmo algarieao rena

eelo fato de que o$ ditoe meios são desprovido. de aolas sonde tui

pectivo e à mesma liCA reepectiea; um diapositivo de detecção
de
calda para cada algeriemo; e um dispositivo de aaoplamento capaz de

e referido movimento alternativo do dito elemento de bombeio am

acoplar,

tualquer direção 6 positivo e coas t antemente - marolade pela retem

diapositivo de detecção de saída

em

elo do dito cano.
A

relação de oposição, cada par de cordóes ao respectivo
Reivindica-ee prioridade do correspondente pedido,o1

depositante reivindica e prioridade do oerraapWnfilN

positado

na

Repartiçã 'o de patentes dos astadee Onedoe da Amériee do

ae podido, depositado na RepartIção de Patente. 4e ttttia, *3 4 de

Morte, em 25 de fevereiru de a966, sob na 530.042

fevereiro de 1966, sob o tz. 32.112

•

Pinto n8 1 de 18 pontoe apresentados.

Ponto ne 1 do total de 15 prtoe apresentado..

Ffill
TERMO N P 11,7.082 de 16 de fevereiro de 1.961
TERMO Ne 18§.63t de 'o ma janeiro da lase.

Requerente: OUNTER LEHMINC e GERHARD KUPPERS

FRANÇA
Privilégio de levenção "P R CE ERO 8,ARA PeCOR ael nIÇAO POROSAS, PARTICl/

Requerente* TI!! NATIONAL CACH P •aISTZR COMPANY - MEU.
Frevildgio de Invenção* " MEMORIA. DE COMPUTADOR 001
Ul

ELEMWO POR "BIT" t

LIMAZ/NAMMUO 011
CaOtWatta

LAMENTE ARTIGOS CERAMICOS, BEM COMO DECALCOMANIA, APROPRIADA PARA a
EECaTAR O PROCESSO'

ELEKENTOe POR "BI?"

REIVINDICACOEA

Procesjo pira decorar penas fardaaz pa_kicularmente arta
P.nivrencáçtlr

•

eos cerámices, por meio'-de ume ' decalcomanie, 'Asada por, pelo menos,
um revestimento de verniz e feita com tintas eer;micasacaracterizade

1 - Um elepolitávo de

a% las pede ser agem%
aada ama pluralidade de palavras aultialtale ea forma biadrla é ea
aediet:ia

que Imac, palavra pode ser ailel armazenada ou trile pode ser

lida, Ging(

terisado por coapreendert uma grande pluralidade de elemento* 151-miNt
veie, correepondendo oada elemento a ma algarisao (dístto) binaria* da
uma palavra no citado diepositivo de

Regeria e

sendo ooautdvel de Ra

estado para o outro em resposta a uma alimentação aplicada de pele
atenos mia grndosa predetermirrida ou diapositivo operativo acopla*

do a cada elemento oi-eltávell ua diepoeitire formador de linha do'
ealaare acopoado ao cIeade despositivo operativo de Rodo

a torga,

ame pluralidade de iln!ue de palavra, acoplando oada linha de paia •
ara oe elemerrroa Ol-ebtával. que correspondem a uma plura/idade
eaLavraa

de

estanae cada algariemo de usa palavra 4, aak

pelo fato de que a peça é pulverizada ou borrifada com um dissolvente
• a
que dissolve o reveetimento de ve a niz, eeedo em seguida, colocada ei

4esca1comania sabre a superfície assim umedecida pela pulverização
ou borrifa
-

- Finalmente, á depositante reivindice e prioridade do correi

pondente pedido depositado na Repartição de Patentee da Alemanha, em
.
19 4e setembro de 1966, sob o n a D 51.130 V1b/75b
tonto n a 1 do total de 13 pontos apresentados
DIRMO ' Ne 186.982 de 14 de fevereiro de 1967
Requerente* GEN'ERAL ELECTRIC COMPANY./E.O.A.
arivilégio de /nvenção. APERFaiÇailMENTOS EM BARRAS CONDUTORAS ELE
;RICAS. REFRIGERADAS INTERNAMENTE, PARA MÁQUINAS DINAIMELETRICAS
. Reiviedireções.
1 a Aperfeiçoamentos em barras aonemoree eoecrieole,re,

3322 Térça-feira
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,i,•gf

g.j-

•

•N n
"

'.`

ignrg e r ades internamente para maquinas dlLamoelétt 4ia. caracter,
modos pelo fato de que compreendem pelo menos duas po'ções de na

•n ••••••••

.•

.

cti

•!'Á e

de

mórIzAda 1466. sob o a9 543.853.
>0
co :otal de ó pow-ce kneesentanos
Ponto na

i • . ..

,3

1

n

1.,

••,

de realizar a fdig

,,,,,

,

,

,

verginele radial dinâmica no ritmo d's frequAriold 4.'eemné;'ée,'-pe/0
,, ;
.. :
. ,, ,
, 4 r , Ç . t : ) .,, ,•: , .i, .•
W.nos,

%través de dita berre nordutora
é requerente reivindica os faverrs depositado na Repor).

1, , - r

1971

•••_. .•,

-

4

41 uio em receptores do televisão. com a finalidade

principais e separando-as e formando uma passagem de resfriamento e.

de Amórica dn Norte, em 20

t

,

T,,•_.•

ejustadae, ao fio espnçador interposto tntre ditas porções le bar.

' tscío de Patentes dos Estados Unidos

junho-de

Seção III)

dolz feixes eletroniros

do

uri tubis

do

IMOtieM! "ooMpeildiandey.

. pelo Ommoz . duas bobinas de converg nela. cada qual tnfluin n albve','

me dos feixes eletrónicOs, ' uma Primes 'e :, 'i'ente iii; n'orrnJitO'P'èab611!04
01
diapotiti vor destinados • fazer v ariar essa corrente parabélica ~1
•
coeva através das duas bobinas de convergáncia, uma segunda fonte Umentadore de corrente em forma da dente-de-serro, dispositivos
ilnadOs a faeiev variar esse corrente em dente-de-serra através
does bobinas de convergenclé em comum, caracterizados pelo fato

,e -

vir usada apenas 1198 única fonte comum te alimentação da eorrente
tonix de dente- ,1 e-serra, pelo fato do dispositivo de variação decrkl
Servente em dente-de-serra compreender dois re g /atores ligados em ta
raleio, cada qual dotado de um tap variável ou cursor, sendo tais g4
Sores mecânlcamente acoplados entre al, do sorte que, mediante Reit
gio do elemento regulador correspondente, os Cursores posemm des14
ear-se em sentidos relativamente opostos ao longo dos respeotiboe ÇR
eistores e, alem disto, um terceiro resistoree e, além disto, um IS
melro resisto' dotado de tap variável ou cursor, ligado entre os 4(
Is primeiros cursores e em paralelo com a fonte aliMentadora de eide4
rente em deràe-de-serre e pelo rate da primeira bobina de oonverglni
eia, os resistores ligados em paralelo e o segunda bobina de oon.14
dncia serem ligados em série, na sequencia Indicada, enquanto 414
es outras extremidades da bobinas são interligadas, com a InterpOld4

5ERIA0 Ne 2111.074 do 16 ie fevereiro os 4961
s. E.C.r
Requerente: CM SCHOU *PG. CO. DIRC
Privilégio de Invencaot • PROOSSSd PARA PAZER ESPUMAS SELÁVEIS a QUENTE'
REIVINDICAÇOW

Proneaso de fazer_om produto de espuma de baixa densidadd,
earecte' rizado per oompreender a procriei° de ama eapump estável . que contél
~e resine termoplastice • proporçOes tais qr9 e com
um plastirloant
binação ias d01 welizável a venta, adiça° as partículas de teipitma de
resine 0-int4ties é dita espuma. entao queoimento da mistura resultante,

gâo de pelo menos um quarto resistor e o cursor do terceiro resista
som ligado a um ponto fixo do quarto resistor. ao °mal d! ap licada é,
tensão parabólica ajustável.
a prioridade do correspondente nen
'
. a requerente reivindica
do depositado na Repartição de Patentes da Rolando em 19 de revezados,
to de 1966 sob o n e 6602181.

routo n 5 1 do

LOW d e

ofaufoS

apresentado...

pare emanar a oelização oth oomeinação le resina termoplástica e pleáltifl
cante, é resfriamento da oompor l oie reaultante. para fazer a massa sou.
dance
Reivindioa-se • ›rioridade do porrelpondente pedido depositado
is Alemanha es 15 lei fevereiro de 1966 eob n t Sob 38481 'Met'
Ponto n t do total 4a e pontoo aweeentadoo

TERMO W4

, 187.041 de

tó de fevereiro de 196'

Requerente, N.,U PHILIPS . GLObILAMPENFA&mISKE N

TEEm0 N9 18 1 163 de .2a dr fP , crelro ,i
ROLANDO

CATERPIUAN TRACTOR COJE.0 A

o rlvileglo de invençáo"APERFEIÇOAMENTO S iam OU RELATIVOS A CIRCUITOS

Privilégio de Inveleiw, DISPOSITIVO DE SANGRAMENTO AU g emiTIet

DESTINADOS . USO EM RECEPTORES Mi TELEVISO COM à FINALIDADE DE REA

ACUMULADORES.

oE

*AZAR A CONVERGCNCIA RADIAL ' 1 1NIMICA NO RITMC DA FREWZNC1A 00 CAM
PO

lm Slaturia nidráulace. O,
0E3VINDICAtUZ:

aperfeiçoAmentos em ou relativos a , sircuato: destfnadc

ecUMUlaliOr que

é

,eICU.1.. Llic1,1 ,) ,au em

d , rmelaent.., pree:0 , .1 . 1-.2edu durUnCe a

)PVt

Co

•

..
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vgfculc, , caractarizado por cOmprsender- um diapositivo pere san946
O pressil y do acumuladcr, diapositivo êste que compreend4 dUnd
normalmonti fazátlidt16 64
usine em Wie, um
, dispositivo que mantdm
01tados válvulaa
a operação do veiculo, um ((tapas/eive p.a.
„ durante
,
e
abrir
uma
dos
citadas
válvulas Windo o motor do Medd pare .
p
outra válvula em resposta a ume Nue
4111 dispositivo para abrir G
1aGam manuS1 normalmente feita quando o veículo I tirado de orarei
0,11.

'Relvindica,ae e prioridade do pedida aorraapCOU41144
dWasitado no RepartiçU de Patentes doe Estado* ~dee á4 110.M4
SA, em

2 da março de 1966, sob (19 531.21(
' Ponto

nO

1 do total de 5 pontos apres*atados,

%ao " NO

Jobó

de 1971 3323.

/IMMO MO 187.214 de 21 de fevmmaito as láll
Caquarentat WALLACE R. COULTER m m 11.11.A
e rivildgin de Invençaias • APARtLe0 PAAA ANALISAI PULSACOge•
1 - Um aparilho aperfeiçoado para analisar puIalaçUsi para en,
montra: a Amplitude da pulsação no centro da pulsação ao esmero da pulsas
pão, caracterizado pelo fato que ile tom: circuitos (94, 78, 02) para co/
parar dita pulsação com a sua própria integral ajustada para puser atras
p ie da amplitude da centro da pultepão, uma chave (120). elemento,
(104 z

106. 114; 114') aooplados entre dito circuito de comparação e dita ehaVg
para acionar dita chave durante uma duração fixa, oomeçando no tampo n(
qual dita pulsaçio e integral obtem dita amplitude do centro no dito oirg,
culto de comparação; um sinal (52, 90') tendo dita amplitede do centro lk
cada coa dita chave, e dita chave em condições para passar dito sinal sI2
tante na dita duração fixa, a esfria da dita chave (122) compreendendo 4

salda de dito aparelho de encontrar o centr4
Reivindica-ao a prioridade dos oorreopondantos pedidos Mepolzie
&Mon coe Estados unidos da Amárica em 23 de fevereiro de 1964 sob o ne
$29.40142 e em 7 de fevereiro de 1967 sob o n9 614.494
Ponto no 1 do total de 19 pontos ap ***** trade*
FIGA
c)

11111111Egal
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1-J1

10447067R
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tk*NO ax 199.214 de 34 de fevereiro de 1961
?AMOR
434w/ente : COMMISSARIAT A WENERGIE AT07410DE
9A 'Peba PI os
"PROCESSO
E
DISPOSITIVO
PE
MEDIDA
etivilApio de Invanio,

Oé UMA MISTURA eIaSICA SM ESCOAMPCO
MEIVINDICAOES

1 • Procea po de medida da taxa ce qas numa maitura biela-14a e,
**amamento, eonstitulda por um liquido no qual o dito gàs está p

em estado de bólhas, que se caracteriza cor compreendei-a detarminaeào da'
'mio:idade do som na dita mistura, sob duas pressões estáticas ditezantea,
do onde se deduz o [41.0 médio das bólhas de cilia e a taxa dos casas
Reivindica-se • prioridade do correspoadenue pedido depositado
2.4 remo.

em 22 de fevereiro de 1966 sob n9 $0.464
Ponto n9 1 do

total de

Priv114gio de Invenção n mxcANisro gLIMENTADOW
•

7 pontos apresentados,

BE vi

Citc 0E4

I Mecanismo alimentador para espaçar de maneira inadatares

nada uma pluralidade de artigos que movem em serie, um atrás do Oq
Lro, • para adiantar os a ' rtlgos se longe dum predeterminado trajeto,
caracterizado por compreender um contínuo alimentader transportador,

riGt
P. bo,s
P. I

1000

TKRNO Nd 187.266 de 23 de fevereiro de 1967
Requerente, THE MEAD CORPORATION -

re0:0-5Mm
I”, /O

-4 /PIA •

possuindo um () p aio atimentador estendido entre um par de elemento
'rotativos e arran2ados e g relação paralela ao trajeto de movimento •

dos artigos4 um, pluralidade de atretas alimentadoras articuladamen.
te montadas em relação espaçada no referido tran '
sportalor, as alpeta
estando arranjada, p ar;sobressairem entre artigos adjacentes; um n.

guidor de cama em cada alheta; e um came disposto na extremidade de.
entrad6 do braço alimentador do transportador, e case sendo, engatá
vel em sequenDia pelos referidos seguidoras de came e sendo conflu
rado e arranjado ao transportador de modo a transmitir rotaçSo

as

/imitas inicialmente sUre suas montagens articuladas e para transes.
tar Moviaento

Se mo•tmento
A

Corporal transversal is c.45sm.:,s em relação ao trajeto

diiho

artigos

requerente

rei v.lndlna s-

pi

do correspondente PPdidN

." 3324 Têrça-feira 29
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Junho de 197/1
nemin

depositado na Repartição de Patentes nos Ratados Unidos da ameriea de
' de contrõle sensivela, ainda, a remoçao continua oa totórIna energla ooR

Porte em 25 de FevereirO de 1966 sob o n* 530.150

rente um período aubotanclalmente mais longo que a Sua referida remogal

Ponto n* 1 da total de 11 pontos apresentades.

.momentânea. para controlar oe referidos maios comutadores de maneira
seam sensíveis aos referldoa meios reguladores em vez de aos refarider%
2
meios alternados

.nn44.,"+,,,4nnn

( Ci cr c l
tleXe

a

22!

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
nos Estados Unidos da América era 28 de fevereiro de .04 5 sob no 53 0 Fot.
conto n9 i do total de ti pontos aproe.

fKi 1
T£4910 N9 187,286 cle 24 de fevereiro de 1961

FIG

• r*

Requerente: UKNERAL SUCTRIC COMPANY •
P-' - '1ígio de invonção: "APERFSIÇOANSNTO EM INYOLUCRO DE CAPAC1TOR Da làGA OS SINC01

mIsnooacnecs
1 - AperfeiçoamentOi em Invaluoró de capacitar de liga de sia
co, caracterizado por compreender um invólucro selado resistente

à correrão contendo ema seçAo de capacito:. dito Invdlucro selado incluindo uma

ii

liga de zango, uma parte teK,alment• tubular . tendo una extremidade fechar},

I

formada Integralmente e um membro de tampa de liga ferrosa resistente

à

oorrosão selada à extremidade aberta da dita parte tubular
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deporitedo
aos Estados Unidos da America em 8 de março de 1966 sob

n9

36-690-2890.

Ponto n9 1 do total de 6 pontos apresentados

TAPUIO 59 187.311 de 27 de fevereiro de 194'
Requerente: VIEIT Ul. 11IA11CO

SA0 PAULO

Privilégio de znven010: ,mulvlemon
REIVINDICACOES

1

MULTIVIBRADDR,

constituído por um ctrculto tieueistoriaadó.

aperfeiçoado ou, configura um multivibraduz, caracterizado pelo fato da

circuito se iniciar no negativo da fonte de energia, passar por um Ir:terra&
tor conveniente e pela lâmpada ligada na carga do coletor de um transista
adequado; pelo fato de ter uma resistência polarisadora da base do dite

transistor e um condensador acoplado entre o coletor do citado transistO
sh a base de outro transistor conveniente; pelo fato de ter uma resisti/an
eia polarisando a base do segundo transistor e outra resistência de carga
poro o Valetas diste Ultimo; pelo tato de haver um condensador

acoplado

entre o coletor do segundo transistor e a base do primeiro, enquanto que
O positivo da fonte de energia alimenta o emissor dos transistores T • TN.
Ponto 11.2 1 do total de pontoe apresentados

liRMO Ne lal.344 de IN de tem:miro as
Requerente.

OSNRRAE SIONAL CORPORATION •E.0

Itiviliedo de taveinção; "8IST5NA PARA CONTROLAR airibuli De ~saem.

oNnimoicadm
lo fato

1 -eirsesam para 000trolar *inala de ' erillego. earac ****** do Pe
de compicender, set combinaçãot um controlador de sinais 4, dditto-

, que inclui meios comutadores de condições múltiplas, operáveis rim **da
condição com o fim de excitar uma combinação selecionada de lámpadea de
sinal: meios regulado*** destinados a operar os referidos meios comutaderes de uma coadiçio para a seguinte, em intervalos pré-determinadoe:
meloa alternados destinados a operar os referidos meios comutadores Mo al

TERMO Na 187.467 de 2 de marco de 1967

rervalea dess)ados, compreenderálo os referidos

Requerente; GLAVERDEL

M4104

alternados

selo. -

trananiscorea de aéldigo conectados aparentemente ao referido controlador

8£1,GIC)

.rivllegio de Invencão- "PROCESSO t vi.,aujS

por ~remédio de um eirmuito de comunicações: e meios de conta:dr',

no
zeferido coatrolador, seri/aveia referida excitação estacioniria do safa

ea.nn

areNumt A LUZ"

REIVINDICAÇÕES

• Processo para atenuar a lua e para refletia simultaneamero

rido oescultro de oomunieriefies, para controlar os referidos meios comutada

te de

de modo qua ae)aa adadhuhls aos referidca meios alternados em vez de
coa referidoe meto* reguladorer, e sendo tamiso sensíveis ã remoção momaa

com o qual se reflete uma parte da radlaçip calorifica e luminoso por u.
ma cobertura depositada sabre uma das folhas de material transparente

clivai. da referida exeitarr,r •stacionàrla de maneira a operar os referidos

tal como o vidro, caracterizado pelo fato que se faz passar e luz atriga*.

meio, de comutação de uma condição para a da etapa seguinte num período,

de uma camada fina transparente única, cOnStlrulds essencialmente por ot

te álaan,ft a ceda 43 da• referidas remoções, sendo os referida, ~101

lo menos um composto dielétrico

Çt,C

MUCLU

sensivelmente uniforme em todo eS eapedtrO visível, de acóres

lítr9a-feíra
pr~mes====2~:,,,

DIARIO OIFICAL

aelvindica-.e a prioridade do correspondente pedo depoeitm4M
Ja RepaPtiçâo de Patentes da Luxemburgo ma AO de mago 4* A964 eob dá
50.614

Junho d 1971 3328
"êênremadeinfio ' laia

saldada de peça p elar 4 usa culatra tenda prf
rido da,nola etroultoirds de lecçaajnagniticoa-anda ua tendèlua
fo24":
trafarrd)te longo do,qued & trilheN. 4 . dealatcadaNianquantd• Qat
Wed
conparedão entre 48 aoltagens induzidas em cade;una da g beinas 04e

Ponto nO I do botai de II vante.. epameendadoe

aaciannwe'con oiNircuitceOptereoa uma indicaçio da poaiçie da en;
4referris'Itl1 coa re sp eltWeixo geométrico do ainetria dt trilha
oara oteriaido.polOtato i. as pelo nenoa usa peça polar
aar dialdida
as direçÃo de , Osalocasento de portador, an duas partes aegmétioacet
te isolada% cada parte sendo Usada por uma culatra separada pro:'
vida de usa bobina coa a parte (associada) da pecaporar *peou,:
da Circuito resultante tonaando um circuito detectas

boí

& requerente reivindica a prioridade de oarreepoodenÀi
pedido depositado na Rpsrtlçaie da Patentes na Rolawse , ax 9 da coroe
de 1966 sob co 6.603.051
mnico)pozto
•

Fidji

apresentado.
5

'ERMO 82 187.5'9 oe o de maroto de 1967
Requerente: , KATSURAGAWA

KABUSHIKI KAISHA JAPEO

Privilégio de Invenção "ELEMENTO. , POTOSENSNEL E PROCESSO BLETOony4
PICO PARA SUA UTILIZAÇIO"
(1EIVINDICACCE5
-

Um eiemento_fotosensixel p ara aplicação em eletrogratie

caracterizado por compreender uma adotada delgada foto-condutora cu,i,
reaistivioade especifica volumétrica decresce *ara p elo menos 1/10m*
diante o irradiação com raios Luminosos 4 pelo menos um lado da dita.

ttRMO No 187-71S de tO de março 41.4 1.961

camada fotocondutore sendo Integralmente ligado ' com uma camada do
captura fotosensível contendo um grande número de hívels de impureza

#.0

Requerente! EASTMAN MODAS COMPANY

•

Privilégio de Invenção: ^Itere=

rorocalrico strisivaL A Lua

que funcionam para capturar •ortadones de carga tn,yetados do exterl.

WEIV7NOICAÇOED

or em níveis de captura eutIcienlemente *rotundos o malciente *arme
assegurar anão d.beração termIcamente das ditos oortadores de .carge

1 - VM elemento fotogrâíico eensivel e lus, caraoterisedo Pcd
compreender um su porte -polinârico orgânico contemdo coao um material eeN

p ara

cante velo menos um doe compostos: 1,4-dimesidkno-antraquinona.

desse modo formar ama camada fotosensível, uma delgada camada

altamente isolante Integralmente ligada com a superfície da dita oá

-(para-toluidina1-4,8-dildroxi-antraquInona,

cada de ca p tura num lado da dita ommade fotosensivel, e um eletrodO,
•
condutor elétrico Integralmente ligado com a dita camada fotosensí

•altro-antraquinone, 5-ani1ino-4- ami no-1.1,-dlidrox1-anttaquinona. À, 4-bis
* 12 . 4-dietil anllino)-antraquinoma, •. l - beta - hidroxi.tjjanjiino, - i .i - di
droxi-S-nitro-antraquimone; e-t4-teete-bidroxieti1anilino)-1.13-dildrosi-Of.

v+/I no Lado oposto ao ba dita camada altamente' Isolante,

memeno-antraquinona,

• requerente reivindica e prioridade do correspondente per)/
1 0 66 sob o o g 1/4303/196e

Ponto n g 1 co total de

p-ebeta-mid1'ox1-etox1etoxietox11-feall

ao-e.t-dudroxs-antraquinona. e uma camada de emulsão letogrifica aderida'
M pelo menos uma superflW do dito suporte

do depositado na Repartição de Patentes do iaeão em ? de março de

Reivindica-ee.a prioridade do Correspondente pedido:Adapoaltai4C.
Moa datados Vnidoe da AmIrica em 29 de 'unho de 1966 acé ne 561.432

8 p ontos apresentados.

Monto trO 1 do total de 4 pontoo Apresentados

FIG

AMIDA DE V4144,40
FO TO GRA', /CA
SuPORMPOLIMEHico
Catn0005MiCOMAirri
41/71MCW141114(1

5

TERMO NI

167.566 do 6

de março de 1967.

Roquerenre) R. V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN./HOLARDA.
Privilégio te Invenção) APERFEIÇOAMENTOS

EM OU RELATIVOS 1 CABIÇOTES M1GNITIO03 DO TIPO COMPRZENDLNDO 1)013 CIRCUITOS DE RIMINC10 1144

elmo ao 4.V.el5

RUO./ 1491.4)

LUISA OS Escamasse ~OHM *AROR. PRIOS PM*,
-LAS 6t9VIR, rasada, COMO *ACOIMAS CA corransae%
~hW

Weivindiomçeea

magnético pira gramar. repreouatr • /
aagnducas *Une els portador apro

eu apuem trilhe, a* IgraaaçOed

p'rlado - pare dealocar-)se r n lativemente ao cabeçote, o eito cabego$,

da ossçe da IRO

lovençgker • A~PEIÇOARIENCOS t/4 iatPOSIMO ADAPIMMI 1111 effn

!MICOS PARA CORRETA ORIR72410 EM MACIO à UMA 'NUMA,
2 - Um cabeçote

de te

orwmaan.e COMPANHIA iMPOSTIUAL *OMITA MOVI-P.~0S tor captara&
sio PAUS4

AZIVINDICACft
-

Aperfeiçoamentoa eis eiibpolotivu 4captivel

em

&Açaimas 4Y

escrever de qualquer marca, pare kazi-laa geervis tamoold. ~4,5411.N.14"

•

▪

CH Á Rí O OFICIAL (60.04111

3326 Tktpi-low ao
tex~ffso'

da coatablildado, oacaaaadáadadma pala Inted dm, em donemmiebro motmdei ~Mio
0404 acoitai Ou aluaras' o peeem-metmea, se me" a barba ésemeaft., dm" 4
Maio* nonstfautdoe porm&l.tadoo immaememet , diesesieo immenta~. e gim me
Me sequimoie'de parem de moie~ pamelalee dm atra livne mamadas no hadt4
.ao a010 Que o pombo de ombtahab0 doe moemos me dimma oublisammem
4W,
A4
e parte Inferior de ~ma ot coe v#1 ~meada a ' ateas ~nem.,
aempetheaào doe colmada ao orlladro Oaaaaa por arao da nolor
.0elivel, aluatevina nos dicas oragos
0.4.4 40 e OO total 04 44 ~~04

'
Wig2~ • awarmaieRaasrawinande~."13gx
reá"'
1
19"
442
4
0~,Aitif~ Ge 44 do 5w~ as
$445,01 pamall apremmetembe.,

amm's maa

1111111111111111

4~40.a0.4.

4~0 Nd te1.9am da 24 84 Marte de
Seguira:Mas teuromarneormeet . l. 1 abiL024% -amásio.
Itivtleigio da ~ai:444* • "IMO Paia L831111/1 3 bieákk* EterOare‘hedete
11 IMMORIA 08 and 18140f4d Dl PRMISakMONTO AI EMAG4'.

2KM~
arranjo ,pare inserir • .retrair infoomeçame ai mamário
me une máquitm ao proommennonco Me ' dadoe, estando esta ~dela dividido.
um vários bl000e 4. °empoo diferentme, cada qual (matando casto ~ara.
'do para Caterat
ta palavras. de moda cum cada campa do dados estd
, aaa, tipo de dados. mompreendmedo loto arranjo • (moita • memória .
#ambria dr inatruo3oe. ume Unidado lógioa. ume unidade da °onerai,, v4
atoe registro. e vários oirouitoe croatrolados . ligando as mamara:me, a 104
lede ;Água, a unidade de ooatrikle o oe registros. oareotorlsado pelo fg
, Oe de qua a aomórte foi oonetreida oon ume tabele fixa da •mberioeue ou .
.Ofeabolos oomme a todee oe blocos de °arpo, amime endereço eu 'imbele de.
»bolo constituindo • parte mmenoial do eaddriço ou 'Libelo básico de •
mm bl000 de Gomem e estando inoluide temo perto da lotormapao amam pala.
,vra qua toolul. da rua parte final, taformagio abre o* alauonava 44.WIP
%rampa* por empo da dados pare todoe oe campos de dados taeluidoe no
•looe do esmoo pertanoonte 94 endereço eu símbolo befatoo.le sendo o enksi
me doe •lemento@ do tutoria/4a° por campo de dadoa om ma bloco do campe .
a • gama
equivalente. • 24 , ondeei é um deu algarismo* O. 1. 2. )
Os oirouitoe de ligaoio, de:aolrdo oom te inetruodee formicida, pela me.
mdmotia de instrui:4mb estae_arranjadoe em prinoero lugar pare trauma*
a um primeiro regietrM;un namoro Me sane pare e °empo GUR dados Mentem
do bl000 de *empo, em segundo lugar para trareemitir a um segunde regue*/

a palavra oondeguide da tabela fixa. em terceira lugar —'soe roforolueiem
Me oonemlde de primetro 560 segundo registros, teto o ~aro de série,.
• a LafOrMapiO gibi.* a quantidade de eltmensoc, ,de iu.formaole per oampe de
na mudada 16glea, por comutepao *antro do Clame st. oub
Medo.
pe gaM(mbieLe da palavra derrsapeodoote ousa palavra oorraapondents da
pampo de d#doo t a oaloular, por a4igke-0 afobolórou *Mor:go da pelavre,
mmegiaile o oeloular, por comutaçao. ee‘sioempo d. lado. incluir opino)
mee parta do 41.4a pateava, o olabolo do campe 'de dedoo dentro Oeste p,
&dors, demita:ta que em terna poeefvel Inserir ou extrair do campo deihedweaminforneaaear-atravás do &imbele ou ander:GO de palavra emmauce
• 4# a(eeleoló 44 Garapa da aia%
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~MO MO hOS.020 de 32 de mann, de 14,64
Requdeenee: ?RE WINGWR COMPARY • • E.C.,
'11,C444iMânic de Invenção. 'LANÇADEIRA DE

movem)" ~MAR- PidtA mosemt

00ETMA
r4EllaNDW.40042$

Ume lançadeira de movimento ~errai poma amameamm de ~tura, omordsteriaaria por compieuunded um portador eareummummeta moved, °Se-

nowatéVOs para montar rotatiVemente o

dito portados

Mb

relaçáo

ao ~amen

pc de uma máquina de ~Mura, lneluando um pino *So-rotatevo Parade ~se
o dato aoembouço da máquina de comtura e se estendeado coammaCmente do d4
bo portador, uma peça inserta fixada e0 dito portados e forma*s aos ume
sepeeac-ie de apóio plana e com pelo menos um bico cokfleoor oe laçada me

IMaina de agulha, uma caixa de bobina tomada com um flange tOplajaaCie a d4
L. euperflcie de apóio plana, dispositavos detentores de caixa de toLkei

_

n

4414d0 da 1054.119

de Março de IS'M

Requeoeese: " A1L/10 CHERICA1 DORTORSTIGW-I.U.A
,friveIdec.o de inve,n9ão: " PROS1"550 PARA 40~ d iRAWSC AM4St0f,

44 POLIMADMOUMUMA WITOS MOLDAdDOZ POR 1111 RROWOMO

mio-rotativos se /estendendo no interior do portsclor circularmente morei e

$WYJX0,10*4Ng
práteSso

restringindo a dita caixa de moblna tanto radial comm axialmente com respeito ao dito portador, os ditos dispositivos reeenadnes ma
na compreendendo uma plataforma estacionírma Lixada

no

coaxa'oe ocoi

dist, Pino mãe

oos4

para dotou: a-resine otjeeoa . soo*

4.5

poli.

k

4apreleetmoe, °esse/criando per compreender 6,5 teSeS de, (1) i.nlvedudOn
em um molde metálioe, de Uns cargo líquida donstatuide de eowllon-cupree;

de um catalisador anlônlco de dite /ecteme,

44 promotor da

sustentar os dispositivos memenboxem 4k5 calma
de bobina em relação ao dito arcabouço da maquiá: de costura, a dita pede

' flecte:me,

inserta, a caixa de bobina, e os dispositivos retentores os ~ma de bobi
na sendo dispostos para entrarem em contacto com e manipuiarem as laçadas

4140 1 e 180 1 0, na 05661a0 as Tãe dentem do molde se Las damos/era imertm.:
e Siem: o oarea selado soustitulde per ~à cdmTorleão que, quando poises-.

de linha de agulna completamente livre de acopiamento com o dito portador

rasada a sme temperstore em tárao de 140 1 a 180 41 C sofre um aumento de

arrcularmcnte móvel na formação de pesponto,

viscosidade, em pelo menos um m-inuto mee em não mnis de 4 mlaseos, de YIN

tivo, e dispositivos

para

Reivindica-se a prioridade do corresponcente pecado depositadt
na Repartiçao de Patentes aos Estados Unidos áa America em 44 ne março dl

4,4,,

n9 `.n

Se

date pollmerlsaCão, a carfa sendo aquecida • anA, tempereLure,

.oestipoleee para 100 ceirtepoisee, • que assente novamente de vaseeevdadt
em 1A4o memoa 1 mxrwto mas se mio meia os

m,mul.ot, de 100 eenelpoleati"

para 1000 cestapcmees, 4, que aumentd pema 150 4 -1304U, ca

37 . 065

ec~ nC,do -total át

contos apresenuaa0C.

em 045rno ee

*de 411M54 Ot

*enates, de 4000 ceartapeoare a 10000 dentipoiose; c ,A0tiLISOf se eata eamís
/e líquada saeado baseasse para formar ume CCM84Is emmaitstm eéslea, em pesdk

Mese. 0,4$ em
dekde ;

moa

464 15.5 004155415415

:dee 1 sem

m, *Ur* a meme~eme amearms
de mão amue *texe 2,5ea

Seeõessadte ee moa de a ~toei.° ao W4XAO, •nweeeee eram menet

4

assua espeesdaeadst, e ama wead ycleede 4wesler mãe

ao smaMf que 20 cím,:

nedau*

Contleer.OU da *Ao 1,4~40 410 40:0

de, até tida a emmea dm lfgaldo tal aedo dletreosede Abra a superfína0.,

esteiro" do molda. 2-740 sande rea1J.wado assa,:ote e raseeszoade da carga

mie é me.ide (iate }.~0 eenanpeiSeei e4) asseeemewro ao molde a 1,0e-17,49
depois do oompIeliamaato da Paes (3) . até o polímero sabre a parede 00 f.
melde ter-me orlstalisado de pelo MGAQs 2e$ de ~a oapereadede, medias mi
bo exame de ralo-1, o tempo de aquecimento sendo as pelo

2165508

3

mlnuee

t nAo maior que 3 0 si.euteg ; (. 5: Remoção so recuso de aell4r0 ao molde,'"

mates ou depois de fase
•

1,4), proporei-toa:aedo,

lido de polímero crieteliMo produzida pela
',3

,

tre carpe líquida compreendendo ti epeilmm-oarprolactema, o 'catalisador-1
2.L pciiaerisa,o eáiZnieO;
o
e* see aldesftedw
inerte S;CA ao dâ •KO kwn

FIQ.I

dentro do ámo ' de Camada elgí

fase 44), pelo Menos 1,155 elb.5)

~U..1,44'4Os"ItelÁPe, 4,0 tenPelg

•

DIÁRIO OFICIAL (Co.
144
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.r* e do taxe de aumente de elecosidade deste outro sare* lidaida ,
modo do mola' como eapeciflogdo na fsue (2). ate e dito carga posta.

.

nOin

41~1S,Nt. N.1k-W.~

/5-

de ;cutia° completamen t e- distrinuide sôbro es peredee tnternaF do mo
. e ter'.eido pOlintritaad para ame viecosidade . de pelo menos 10000,oce
w6I Oompietamento da solidificação • cristalização

cht

17

X r." Wr. :3: • Z1
-4~~.1111/ kfM0111~Mie,
Affiànr,,_~..V0' 'là: UM.

RkifflE~

5

pare pe.

25

peno. 200 de ersetalibidade , da cameck do eojimero. formada e partir
,s..ta Desteci°,
ileivtnoios-eo e rioridade no corres p ondente pedido deoon
.44 1100 !.D.o ' em Ze os marco de 1961.so p e o § 50.s0
ba+

'coto e*

no

40Vel

00 , scritos epresentanaa

TÊ1040 N ot 168.211 se 31
Requarentei BADISCHE ANILIN-A SODA-PABRIX AKTIENCESELLSCRAPT-Alemanba.
Privilégio de lnveriçiioi " PORTAS 114TI-iNFLAALIv5rs.
11EIVINDIGAGOE3

FIG

/- Portas anti-inflamáveis, com tiras de um •dterial espana
*toe/ ao calor aplicadas nos lados, oaracterizadoe pelo fato de seroe os

lados e/ou a junta do caixilho revestidos com tiras oonetituidoe, pelo .r
menos, de uma camada de silicatoe alcalinos com teor de fibra e égua e e
de serem as tirete dispostas verticalmente á placa de cobertura da porte.,
oitivindice-ao a prioridade da correspondente pedido depoeitã
do na Repartição de Patentes da Alemanha, em 1* de abril de 196 -6, i sob Da
o*a 86 482
Ponto n o 1 no total de 2 pontos apresentados.

100

TÊRMO N9 188.404 de 10 de abril de 1967
Requerente: ESTEVAO PAULO RUSSAK./ESTADO

Privilegio de Invençío: UM INSTRUMENTO

DA GUANABARA.

DE OESENNO.MULTinSCADOR

et

Reivindicações

416

2

fiO440 Cl o

1 910111213 14

188202 de 3) se mane oe 196'1

woeverantet TKR 8. f 00004UCb CCMPAA •
5.
levolegio de

Liwanolo

"UM PNEU'

AXIV1MDICAOLI

terizado por compreender um suporte, um primeiro dispoeitive
oador conduzido pelo dito suporte numa posição de trabalho nor

mal, um segundo dispositivo riscador conduzido pelo dito Empene
e deelossece/ de uma posição de trabalho para uma posição inatl •

OM pneu inflecti até ao, formoto geralmente torolda441
.aiierizado por compreender um per de contas entufares eseaçadas latg

,ca, dispositivos orientando os ditos segundos dispositivos ris -

*Mente e uma carcaça flexível anular de tecido revestido as elasti
oco com uma região Co banda Oo rodagem circunferencial e regiões de

dito suporte para deslocar os ditos segundos dispositivos risca-

40mee lateral ~eus entre dita rea,lo de banda rodagem e cada 0011

reemO116

•

,

RR.

4. tendo pelo manos ama região de parede lateral uma doara flexível
me
Oiresanenteriente ajo-atada no região ee parede lateral,estendendo-se e
;odre circtinferenotalmente es carcaça em um canal reentrante conting
*Perto pêra a superreie externa de parede lateral na Cendlcao ee
toaaada oo pneu e adaptado para se deadadrer e aasumir um formato gg

~ante ttoridal quando O Pneu é Cheio, e melo no superfície cingira ás dita região da parede laters/ dobrada pare encialicar -se e Sag
matar a margem da regLão ao banda O* roessem contr ., o reviramento
• derea interior quando dito pneu d Geoatiadx
requerente reivindica a priorieade do correspondente pl
.-

1. - Um instrumento de desenhos multi-riscadoe eeeXec -

889 sopesado

Re

Repartictto,de Patantoss nos aetadoe On1dOs dr, Ame-

tighe os O de abril de 1966 sob r.O 504.112
twento a1 E Oo toW da 4 pontos earesentsdna

oadorea para uma das ditas posiçOec, e dispoaltivos atuadores no
dor., pare a Outra das dt.tas posições para acão intermitente dos
POnco nO 1 do total de 4 pontoe apresentados

-~eira-29
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TERÃO'N 0 1 4. 58.4713d111 de abril de 1961

III

4uAxso_reis

411AS FACES SUBSfITUIVEIS:VERTICA~E"'

7

de 1971 323

Dm damadA os, O t . tr9U.Q,O. e iam MOlí01 4;.' &Atm' 40Me g na eubsedneas
enehemento a. tie sealSee aonduti v ao eiderieemadas ar10 e1594 , A484 aos
graoe, sm,qmo, :sem: se ebtekr dlectoemede de eteg taltdo. Leapaaa grama
clUtimai elebeloamente boas, coe reates, enWrei de

Privildgio)ie,invenbão:',COMANDO EAETRONIONDO MOt TIMENTODE 0E4106

,

-.Junho
_

gnReó,..oón .À/..PtÀ.Pei 4 d/

Reouarente: "WALTER RUOSS E HANS JENNY-Suta&

CORPOS VOLUMOSOS, FDCIALMENTE

(Seção IN)

v
.,,EIVINDICAÇOEt '

ComagdeeIetrOstico do momirsentb de árgOós de cospotg
wolumosos, especialmente para quedroe-negroe escolares COM salriaa
ces subatituiveis verticalmente, caractertaado pela autsAttuídd dom::
pontos de eentacto por a possibilidade do contento dm unidade, de Oda,
tecto de um comprimento conveniente de manedra que ae usa para o em
fflorte dos contactes uma "rtpa 'de contacto", fabricada de um material.,
taolante de alta qualidade, e sendo *ata flpe calcoado dentre do 0114
to e sendo de um comprimento conveniente pare podar emotionar dal:44am-

mente, ofendo colocado dentro da mesma a unidade do contacto que com .1
State a duas cintas to:Lanem: de um metal mo arldavel, de MADA2ra tal

gão me cintas metálicas :Iodam ser ligadas em q ualquer Usar da lidlid201

prevede óe uma:eamadefe.r.eletroilwoemdutima boletmAttsMrupte.,0eareei,
:Ude o que ' per44oa ae:camad4g 0, ar4etSodo nos grtoe,weametrebrgoanee
dadvidae, eareeeartmeche maGo,teso ave 447U:brame:aio, aa ,5914:94G,f9 Porgr: 111.
Um* camada /ranulavr, me que . -mambeato.44 44 enotámonre f4.94994,Gm,84491
Iam ume •epeadruse que 4 Dozonderallfinimbe MIMO WAM e 10~4 da Smatil
Ude* dm forma que pevle men0a 414 ue lado a 446,44 4,041411U4 41414 4IMAUWW
comp "rem o* grace e peem fato de que et dtt0 EAPP • datei emanolor
ceetatitoo por uma OMMOdm ekeekvódo comómee/45 aom ekatearmasotel sada e
pai -Cresío es *amada granular os dato bade admette pet4aa 4114 41aaada
4W/ION 21x41 61404 .40 0.0000~ ~ias a atatmeemeediae emes em 4ripe,
4.4,4-00iO41 .0. a prfloridadt da ecr-reaRoudente Ra4ado'dapo4
GA, er l4 de ebsta 4. IR" Ort o 40
%abo 01 & ma 00404 di-la ~mo mkseveetbsdOM

de contacto por meie de um dedo humano através da reeistadoia da galam
do dedo, :sendo giraeo ' dentro dos , aramee de conexió UMS adrreome multo

pequena que após passar por um amplificador da corrente elatraca Prg
vida de um compensador da temperatura aeiona um reld que Ma114,14 4 nas,
4
de uma aliava de interrupcao, proceaeo que pode ser tereCioado a119 abata,
de retirar o dedo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deto4M
estado na Suíça, sob o n 2

5521/66 aos 15 de abril ds 1966,

Ponto at 4 go total de 3 oonios abraseotadow

FIG •

DELI
tekl g19 113e-3842 &e 13 de abrEl de 107';
Re4likr3neti ARTIENOESELLSCMAY/ BROWN, bonin A On.Esit
ittvtlégie de itteendoe • PN0000

VlAI3IE0 Ra DMA P,:444 P#

ogung

•NIVIE A BABE DD METAM, 1 OXIGEW -

W---91,23M
.
711
e. leródmódo Ge irstelta 4% uma Vette 4G emattiaawel
bea& 4b Geadmol e :atalaia. get,pelo mono* Gement, *Ge para* de at
40 ere,003,b0, tu004000 e eempeveuese mnter•oree 4 4 rn,caroeterlaa
01 0 tett de 00 0 ranovaçÃo Ge aietura Ocesammadalml aleGra1l 044 Irr4959) R

3c: 3

TERMO N9 188.422 de 11 de abril da 1967.
Requerente.: ?MO CORPORATION-E.U.A..

etaaet no tn(010 deste °tolo de trabalho pamodml • que lb porte do 4

Privilégio de invenção:" UM CORPO 'NORMALMENTE SOLIDO, MOLDADO, V
REVESTIMENTO AUTO - ADERENTE

DE PELO MENOS UMA POROX0 DD CORpOq

.NEIVINDICAÇOES

auto-aderente em pelo mAnps uma porção do 00r1/0, 4erme l/eriZ41111 Rackla 4
PeVROtimento compreende um sal de Colaiénio Insoliivel em

déRis

Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depaaltt,
do no E.U.A. em 27 de meio de 1966,eob o n 2 553.295
Ponto n o 1 se total de 6 pontos apresentados
—
188.530 de 12 de abril de 1967

Requerente: P.V. PHILIPS'01,0EILAMPENPARRIEREN-N015nde.
Privilégio de inven,40: " UM PROCESSO DE

praduii0a Wuplementsree de metandt•
.
,„..,
leivindiee-ee a prioridade do warraaPdatehlt tiaid:
44bstte rue Roportio3o de Patentes na Bufou, sob o

1- Um corpo toldado, norMalmente soiide, e um reveatImenta • •

TERMO N 2

!data/rol na miatura renovada tionatabe, além 4* metaodl, 41, StMEEWINI i

PRODUZIR PM SISTEMA DE EVETRa

DO .W O SISTEMA DE ELETRODO PRODUZIDO"
REIVINDICAÇOES

1- Um processo de produzir um sistema de eletrodd, oaa
preendendo ume cameGa granular, por exemplo uma camada granular ~I 4

vondutora tendo suismonadelmenia e espeadira aa grac t eendo - oe eriço
sendo a camada grom
MIEWIN~ ak enchimento tselamme,

-"butidud eu uru
Mudar revestida pot pelo menos uma camada de eletrodo ó 00111404p c. m cy

ai

R..737 40 wo dd

delo ae
fon te O* 1 rio 'total de ±1.,

7001

Zy021 tale aRritMCM15 .„N,

~EM
~EM

m:merg

Ammeirmili
HENNEWO
MMENUM
MÊMEUE
?ifX) in A J00

1012

ref44
PERMO P 9 188.546 d* 14 de atn421 de W.C.
ftequeemote WNE 010 DA444 tOWANY,W,U.A.

Rml yotegwo oe 4oveue4a4 • APARELHO OENWEIWIDOM PE axmlpsli E¥

3338

émewo Oki 14,911

DIÁRIO OF/C;AL (Solte 1,0)

Tan gi-Nu 20

i

CSI.V.FRD1faCerk
D. Ga

Piíri
-1,:mCwla i

aparelho oeatelhador e O* cOntarle de - descarga cari°.

4arizado por compreender uma pluralidade de eletrodo* c"Catelba.dOreS'e

3

r
LIEN,
" PLeme4 Ir

Me dispositivos ¡rada1bro4 Para'llas, sendo os citados eletrodO: cante.

6 n Ihme14%

dbadores 0 , 0e' bltadtreaereelMvee gradadores donstituidiis como:uà

.:Jue,...4.0
,,ea

oalidade de estágios, em ligaçio .uert., estio por estágio, de elaaentos ligados em paralelo, compreendendo cada estágio dois eletrodoa
goe constituem um centelnador principal, um primeiro dispositivo irada.

%NO A

•

Fig.

âor resistir° em paraielo com or centeinador principal, :sendo as tensões

1

TERMO N e 155.569 de 13 de abril de 1967.

Álvididas entre os eetégioa pelo citado primeiro dispositivo gradador
„eeelstivo doo citados diversos •stdgioa, e um aentelhador comutador e .

'sus resistor comutador em série ligados em paralelo com o centelhador •
!principal, tendo o pentelhador comutador dm oada eatolgio eletrodos colo
çadbe adjacentes aos eietrodos de centelhador principal associado e co.
azunicando-se com o . centelbador principal para oonstituirem um prdionia,

Requerentes MOVIELAB,
Privilégio de invenção: " PROCESSO DE IMPRESSO DE IMAGENS MbinP1111
SOBRE mATERIA PRIMA DE FILME FoTAGR1FICO A PARTIR DE Chid 60)Ftla írgt,,
FILME NEGATIVO"
REIVINDICAÇOES
1- Um processo de imprimir imagens maltiplat abli Min

dor para ile, sendo a rastatiacia do resietor comutador e do centelha
Léria prima de filme fotográfico a partir de uma ed fito da MO, ~Ui

0

4or comutador em aérie desiguais noa divaraos estágios para constitul-/

vo, sendo a matéria prima pelo menos duas vizee tio larga coma Iteisnoida,
Tem um segundo disposiusve gradador Se tensão para disparar preferiu- x#
nado negativmaracterizado pelo fato à que o método compreenda aluno a:
nialmente o °entalhador principal de um doa estágioe . antee doe oenteter a matéria prima e a fita de filme negativo continuadiente pescando pai
badorea prinoipate doa estágioe reetantaa
uma multiplicidade de estaçães de impreseio separadas, trazer 4i matéria •
Reivindica-a* a prioridade do oorrespondanta pedido deooaiprima e a fite de filme negativo em justa posição dm uma primeira

ad. no* E.U.A. rei 11 de outubro de 1966,eob O ic e 555.546

cionadas *e-inatas e imprimir e imagem do negativo abre O matdria

to,m1 de 10 pontos aprasentedoa.
efetuar subsequentemente uma mudança de posiçio transversal antro
ria prima e a fita de filme negativo para trazer a fita de filme nom:tive
e uma área não exposta da matéria prima em registro em ume direção longe.
tudinal, e depois trazer a matéria prima . * a fita de filme negativo em
justapots .ição em uma segunda das mencionadas estaqies e imprimir e images.
negativa abre a mencionada área nio exposta da matdria prhat.
Netvindica-se a prioridade do correepondente peitoo tt.-.
oositado nos E.U.A. em 20 de março da 1967.
Ponto n s 1 no total de 43 pontoe apreeentado5.

fla. ir
No 185,174 de 13 da aoril de 1967.
quarenta t UNEM AKTIeWGENILLSONAPT- Adsastnda.
RMO

lvilégio de invençios "GONJUNTO DE ?CRIVEIS iltTRICOS DE Pa0TECÃO

LINHA, P ARA

NOMINalSt.

111PERErTES AMPEReaRlii

2,WIERL2lal
1- Conjanle

fi¡X*

Set

diforente$ amparavas Rer04W.e,

tom se um bloco .

rta-fusível, ma um cartucho euafmal, bk uma arruela 0011 releu, assim
em drog o& oalibredorea no carSushe e rio

'e *apago

22

fUelVel* elilooe
de protação da liana,.
át

blocar, ~psit/momento,

de um cortutht fastio* /POP 0Fr pt cortado*

6 pa0 a1 M0

TERMO N b 186.573 de 13 de abril de 1967,
Requerente, SIEMENS AETIERGESELLSCHAFT -Alemantu

reiviligio de invenção: " CONJUNTO DE FUSIVEIS ELETR1COR DE PROTEÇA0

em •
ea LINHA, PARA DIFERENTES AMPERACENS NOMINAIS".

doa extremidades do sou • dueto ou canal, da uma lapa da apisto green
ri,* para prender m

16

condutor tuaíval

corrida uaa sapa

eu toamo

contato elitrtoW Nom a tire

tonta
M%

¡ufanei'

:1, oaracterizadg pelo fe le° de qut,4

'

8 tio

1*

utae

Ao 14111teaktie

que

aboa

.

som 141ffle ~abolsai/

44nula

rulf-rual.

parei:uns, conetituidos por um bloco porte-fusível, um cartucho fugire,/
moa capa ou tampa com reieca, assim como por drgãos calibradoret ou de

t4 Uld4t

íyel sorvo

' de contato O °ornes Obri uo gavolo ' da.ocipla de aPl e ee, O OtilittFOO
[-#
katerne do loa/ iudueido ia ralaolo O porta que forma o drges ca1(
ador, onde g dlta vala ou tampa Os %untada fome ao aceno temos otosa
-- tampa obturadorth

Ralvitilloa4are a

A- Conjunto de fuefveie eldtricoa para diforamtsa am-

GaIllerakir ma ~tuba

a dita oapi G* &;41!O, ad Pa g a* (11S1 ~O *NA*
r no bl000 porte-fusível f testo ume Macho metOrboarw laporls44 serb
olamonto dentro Oleie ált1is, • pele rota :a ttuoo ChWo erga o 14ff.^

r

pEIVINDICAÇOES

auto) ao bloco poria-fusível e no cartucho fusível,sendo que, como Or
MI Calibrador do bloco porta-fuefvel, serve um corpo metdlico que, a.
POla-se, na direção axial do cartucho fusível, no corpo isolador IQ

alote porta-fueg vel, ao passo que, como drgio calibrador do oartucho
fueLve/, sorve o superficie cilíndrica de uma oapa ou tampa metalioa
corrida Obre o dito cartucho, caracterizado pelo fato de VI* o corpo.
mot4lico, que serve como drgão calibrador no bloco porte-fusival, acha,

arlofiedoelO do eorretpandécio podido dopa

M51,7,44 a% aleatantes ,e a 16 de abril de 1966,so1 o n e S 103 VILIk/Ple.

%%ta O 1 ao total do 6 pon t oe avasootadot,

se apoiado, fora da região que no bloco porta-fusível ocupa e ouperfi •
oto de ajuste do drgão calibrador do cartucho fusive/, no lado que Rot"'

volOado entrá e tira inferior de contato do bloco porta-fus~„,

(

•

.

,

.14

• À

611.

4 4.4 4

r(
4,

$

^

rwivA,

•

4

1 .,Yg.

111,)

a

4

4
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_
Weivindica-se a priqr dadadO correSpOneente pedido de
eibsátodo na Alemanha, -nn 16 de abril e' "I)U,00b o n 9 . 6 103 223 VIIIb/21,
•
,
Ponto n 95 pontos apresentados.

=

T£RMO N 9 138.590 de 14 de abril
I

I

'

Requerente: WELMUT PF EIFFEB-Alemanhi

t

Privilégio de invenção: " CEPO,DO,FUNDQ PE 4368 1:444144f4AA MOMO;
dN
ORMA R ?C., , PIANOS DE t CAUpA
,..rw.aybrENTos 4/04061C4,4EMalatall44

k*1
IIIVINDICaÇOES
,

L
6 211

,,,.

,1,

, ,

,,,

,.

,,.,, •.

das conduzida, por sebra o cepo, caracterizado pelo Cato de qii. hada,
4
corda 4 conduzida por sebre a cabeça de dois pianos, embutida*
no Oddi

gel

po e estendidos perpendicularmente ao fundo de ressonencia no plano <1
vertical que contém e respectiva, corda e, ainda, pelo fato de que,

Fig. 1
se 13 de abril de 1967,

entre as cabeça dos pinos, a corda

é afastada do seu trajeto retilr
I
i.
no seu plano vertical por uma barra de pressão essencialmente oonhada

elequerente: N.V. PHILIPS.GLOEILAMPENFABRIKKEN-Holanda.
Trivilég 4 0 de invenç,lo: ". UM DISPOSITIV n.

n 1 , ..,

11

próprio para obter ama obliquidade (obliqua eetting) aertioal Gen ol

to-ne .1% 5
191P,r, 1

'UNO s n

.

1- Cepo do fundo de ressonando pare pliabob oe armiritu
¡iatios'cie Caudi+ é instrumentos d 'e '. ItiàsiC :a s emelhantes, COM um Oàata '11

mI-CONnUTCW*.

da com o auxílio de uma nervura existente no lado

REI VINDICAÇOES

inferior deeta,

4
a4

a necessária tensão.

I- Um dispositivo semi-condutor compreendendo um cor._

Ponto n 9 1 mo total de la pontos apresentadas,

To semi-condutor co interior de um envólucro no qual pelo menos tres •

,3
_.5

4

Tinos de conexão são passados através a parede do envOlucro, o corpo •

2. ---

eemi-tondutor provido de eletrodos sendo ligados, através um de seus •

Ct.

§11N1

aletrodosa com uma parte extrema de um dos ditos \ pinos de conexão, su12

'

aequent„"ente designado pino de conexão de apelo, dois outros eletro o
doo do corpo semi-condutor sendo ligados, através condutores de cone.o

Le-~

aão. dom os dois outros pinos de conexão que se estendem na proximidaderdo corpo semi-condutor, um dos . dois pinos de conexão compreendendo
ima farte que é localizada entre a parte extrema do pino de " conexão de

apeiot de uma parte do outro pino de conexão,caracterizado pelo fato.
de •diconalmente é parte intermediária já mencionada que tem efeito Ce
ffilindagem elétrica, uma segue& parte ser associada com o pino de tont

ARMO N 9 188.656 de 18 de abril de 1967
Requerente: KIYOSHI LNOUE-Japão
frivilégio do invenção: " MITOMO / AURELHO ELETROQUIMICO PARA aSidia',

4R&MENTO.
CILIVINDICOÇOES

mão eidiconal, cuja segunda parte é localizada oposta á parte intermeek
íria ao lado da parte extrema do pino de conexão de apeio e com

a qual

í ligado o condutor de conexão que liga o pino de conexão adicional ddi
ua Tetro eletrodo do corpo semi-condutor, as ditas dues,partes aent10
'reunidas no interior do envólucro.

Reivi ndica-se

a

prioridade do correspondente pedido ide*

Tosstado na Holanda em 14 de abril de 1966,sob o n 9 6604964 e 660496.5W
e, em

le de março de,1967 sob o n e 6704097
Ponto n 9 1 no total de 21 pontos apresentados.

I- Método eletroquimico Tara esmerilhamento de wha
dOndutora 5 em que um eletrddio rotativo do aparelho e um eletrdditi a
Conatituldo pela peça de obra sio postos em conjunto na presença da a
.
iam eietrdlito, pelo menos na interface entre os ditos eletrddlos, t

ume corrente elétrica ó passada entre co ditos aletródios para trodij,
eletroquimicamente a dita peça-eletródio, caracterizado pelo fato a
que e .aplicado um eletr611to a uma superficie de usinagem do dito e
trddio do aparelho, e a ' preoisão do esmerilhamento eletroquimica
asa peça-eletródio 4 aumentada pela modificação da natureza do filma
do eletrólito diretamente aebre a dita superficie da usinagem dp Mi
Ãetródio

do aparelha

Vs."

ve-

leivindiee-se a prioridade do 06rrespohAinte pellb 44
positado no Japão , em 7/5/66 e 24/9/66 e 5/12/66, sob OR 41,4310 •
wespectivaments
Ponto II* 1 no total de

ri

FIG.2

FIG.1

FIG.1

Of

pontos apretentadO/a

4"."*""4_"..""""...'
.
"'":~;"~"

.1.40m04 4.4A'

Junho de 1971

MAMO OirteiAt tesçlie

3332 ilowleira
_

4"

7

• 4w...,),7,"

•

OL S NACIONAIS
•
1

LEI 5.443, DE 28 DE MAIO DE 1968
Desenho da Bandeira Nacional, em cõres
Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondencia das Estreas e Estados
Hino Nacional
— Parte para plano
Partitura para orquestra, em SI 8 Maior
Partitura para orquestra e . canto4 em Fá Maios
Música para Banda
... Poema
I"

Desenho das Armas Nacionais, em cores

, et Desenho das Convenções Heráldicas das Armas Nacionais

12eseaho do Sélo Nacional

DIVULGAÇÃO N.° 1.050
I
•

PREÇO: NCr$ 4,00

#à. VENDA
8114 Guemaabaes
Seaõ ge Nnad664 Av. Rodrigues Aves.!
Agência k Ministézio da Fazend4
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