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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETOR GERAI.

CAPITAI. FEDER ti.

QUARTA-FEIRA. l6 DF. SETE:UDU:O TbE 117.

REVISTA DA PROPF7IEDADE
INDUSTRIAL -

N 9 182.292 - Original modelo de
porta-notas - Indústria e Comércio
de Couros Regina Ltda.
N" 207.506 - Modelo de recipiente
para suco de frutas - Sela

Modèlo de utilidade
moldada - Société lndustrielle Du
N" le8a721 Nas° e original moindeferido
Caoulehoue Regenere.
delo de tapeie - irdex S. A. Unia°
Sul Americana de Produtos PlástiN° 147.740 - Um nõvo modelo de
Modelo iiidastiial deferido
cos.
-7-'er1ex Produtoa Plásticos Ltda. (na
estojo para pó compacto - Cia. PaN 9 .149.852 - laivo modelo de caliceonsideração do despacho que deN" 168.7:22 NMo e original suo- lerrnont Indústria de Perfumes e Aranu o termo 100.811 priv. inveação). çado - Sabap Sociedade Anónima ciclo
de tapete - FiexS. A. União tigos de -Toucador.
- Reconsidero o despacho publicado brasileira de Arieíatos Plásticos.
Na 152.345 - Nóvo modelo de sal- Americana de Produtos Plásticos.
eia 6 de fevereiro de 190 que conN".169.837 - Ntivo modelo de globo
(edeu a patente para o fim de de- to para calçados - Pucci S.A. Ar- para
iluminação - Indústria
Divisão 'Juritlicit
tefatos de Sorriacha.
. - •
negá-la. •
nadora Lida.
Meridional. S. A. .Comercio e InN9 153.907 - Nóvo modelo de soM' 13 1
- Uni ruivo na:idéio ' de
caistria (na reconsideração do despa- lado para calcados - São Paulo A l tampa pl1.395
Sec.:ão de Trans f.r
ástica pais garralas , e sinanto que Indeferiu , o termo 117.099
-pargtsS.Á lares - Vittorio Macellari,
r
• e Licença
u n od. industrial). - Reconsidero o
•\ •
N 9 183.893 - • alóvo solado para
N9 173.418 Original modelo de
despacho publicado em 4 de outubro calcados - São. Paulo Alpatgatas
Em 11 de setembro de 1970
cruzeta para tornehas - Tinsley &
de 1962, que indeferiu o pedido para S.A.
Filhos S. A. Indústria de Artefatos riansleréocias e alterações de nome
o fim de conceder a patente.
N o tifIcal Ça 0
de Chtintao e Metalúrgica.
de titular dos processos
Diversos
•
N9 149.891 - Ozaginal modelo de
a lca ni os requerentes abaixo
Coper
Cosméticos e Perfumaria Lipaaa
aamsanaália
infantil,Sabap
Socieu
Tendo sido coMprovado
mencionados, notificados para
mitada (no pedido de transferência
In tempestivo das anuidades. tora.°
com leseccr a este Deis-latia-len- dade Ananima Brasileira de Artefa- do reg. 267.811 - marca: Dibel).
Plásticos.
•
em efetio a publicação do dia 19 de
to:a fim de efea l arem o ') " ;a' tosNt
Pepro Société• Pour Le Develop151.6aa - Original modelo de
aaóato de 1970, tão saniseni.e <manto á
alento da taxa tinal e da Pia
ment Et La 'Vente Specialités Chi;adente n9 53.747.
-ieranu«dt°op- tampa paraaarrata.s térmicas - In- rinques (no pedido de alteração de
Mislaia e Comércio Sobral S. A.
Tendo sido comprovado o pagazo- de PÁ) clia.s:
N9 164.541 - Modelo de solado de nome do termo 217.654 - P. I.).
mento tempestivo das anuidades, torPtivileftg u de invençáo
calçado - Antonio Barbosa Pereira
no sem efeito a publicava° do dia 19
Esigáncias
•
deferido
Júnior.
de aglasto de 1970, tão sôniente 01190PPG
Industries
Inc. (no pedido de
53.763.
ti à patente n9
N" 124.470 - Peça angular para alN 9 166.533 UM nõvo modelo de alteração de * nome do termo 88.240
tas
rotações,
eventualmente
com
hassapatilhas
Indústria
de
Calçados
Tendo sido comprovado o paainnan- Privilégio de Invenção)
to tempestivo das anuidades. torno ate aco t ovelada, própria para fins Brieltte Ltda.
Atlante S. A.- Indústrias Medico
oclonloleaicasyKaltenbacti
Volat.
N9
168.773
-Nõvo
e
original
mo.
,a-in efeito a publicação do dia 19 de
Odantolóalcas (no pedido de transdelo
de
boneco
representativo
de
vaaaasto de 1970, tão somente quanto a •
ferência do termo 142.202 - P. I.
Modelo industrial de.terido
queiro .--Plasticas Veyka Ltda. Inlatente na 61.957.
The Geenral Fireproofing Company
.Nta.o modelo de Irasco para per- aústria e Comércio.
(no pedido de transferência do termo
fi la e - ValerY Perfumes do Brasil
1613. - '1 Ne3vo modélo de bo n° 154.490 - P. 1.). •
S.. À.
The National Casei' Reaister ComDIVISÃO DE PATENTES
neco representativo de soldado em
Prtr i le.pro de inve80,,
embate - Plásticos Venita Ltda. In- pany (no recado de transferência do
termo 159.033 - P. 1.).
imte.terdõ
ch:ata-ia e Comércio.
Em 11 de setembin de 1970
Abrahain Salomon- Politanski (no
N" 14z1.7a1 - Aperfeiçoamernos ein
Na 168.823 - Nõso e original moea,cdo para beton - Companhia (leio de iSoneco representativo de pedido de transferência,clo Oram núPalennont Industrial de Perfumes e guen casa índio - Plásticos Veyka mero 1i18.174 - D. on al. 1.).
Dapois de decorrido ci tiram' de
rtieos clt Toucador.
Ltda. 'Indústria e Comércio.
•d Kitano S. A. Inclúatria. Comércio
60 dias, a partir *da presente!
N° 168.324 - Ociainal *ornamenta- e Importação mo pedido de alterana
N"
134.0a:
Apc.lataczenentoa
data, para recurso ou initaratut-1
cão
aplicável
etn
sandalia.a
e
chinelos
icseau de d. casas. varredores, pinçâo do termo 172.324 - P. Ia).
cão, e se nenhani irderessaclo •
- Madalena Maria Vianello.
Anton i o &inches mio pedido de
do mesmo se valer, ficam no-.1 cais e nu:duais, de Material plástico 169.782
Original
modelo
de
N"
transferência • do termo 174.213 tiiicados os requereatea ubaixo Arter andúatria e Comarcio Lidaetiqueta
para
calça
Moda
Juvenil
Nõao brinquedo 1-16.a-t9
P. I.).
mencionados pura camaalece r a
oz. BJICCS San Jorge Ltda. Ernesto Borger S. A. •
este Depiirt emento. a • tini de .r.(lte
Boe/u'inger alannheini GMBH (no
1;39.791
Uni
raivo
nodelo
de
9
N
N" 1.33.Stla - fecho de seguranca
efetuarem o pagamento
nialliot - Indústria Pralasport S. A. pedido de allersçao de nome do tera
()atros
recipientes
uirats
P
taxa tina', denta) do priaa. Cie!
N 9 170.397 - Nova configuração mo 195.532 - P. II.).
(10 dias, coutado a da data em •• cei .Zriatian rrach.
ornamental aplicada a alças para sanToray Industries Inc. (no
que tiver expirado retiele tiram: • s7" cii•azo.,ições dálias.- Nasir Branco Justtnn
de alteração de noive do pat. 76.a38
de recurso:
•oiisa• atiaaa aplicáveis cio embala- T/1PS.
Privilégio de 1nvencão), •
: e a • e- an - acme nte Seo ll ata Boi• g Warner Coreoration (no peN'' 170.961 - Or.ginal modelo de
de
1 1"
eructa para tornehaa - ainsley a: dido de transfera ncia do 1 timu núdejerid:,...
nd!:Niv,tft
intlefrr;(1 ,. •
mero 1.95.1a7 - Pra-Ui-aia de Inve.n•
.1!cdaaa i
Filiaas . S. A.
•
N , 144.339 - Nova losa,a,•,: clairira
172.826 - Nato modelo de rodo !tão.
.S •-- .15a, (1-.• :cai' o de lenda
nalio, Touminso.
alaejante.
•- 1 tri . 111 CGIliéreit` e Indústria S. A. - .I nsé
aarersos
172.80' - N,a conlieuraeao
toadguraçao de
Ns 117.229
ApericiiamaLatda em
til use N.
V.
ainsterdionaci.e
Liaearatoialadó
de
ealeittlaa
-Ancora
In1,1-It
A.
(mii
ielacionedos caiu itera rJ.;r105
3aozaano S .
' i.
a a: to ta-. ra '.c
laintsje' Der 'anca Luvas
I kerij
it!i.0 de artteos de diaanaaeaa
i'taa-1 l m . or:pcloi a . ata ft; a e Comércio 'Lt da. •
na
! rias (ima lascado dv (trair-ata de esGlacia- c-enlato:.
- -- ;sarai medeio de ar- • .7a" 17e.ea' - afia() e wi('aal
Arqui :e! pi ora *o da Pal.
N" 130.176 - Calçado de araatiaira, mario pi Ir ;),t1,4irit() - iii10119(-0n0 de: u de ceránitea para, pisos em
:-e o pedido.
- Cerautica Ware° Ltda.
rui borracha • ou mataria plastica & Ciii. Ltda.
. •

Em 14 de setembro de 1970

Reconsideraçdo de destituiu,
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cheque ou vale postaij em,./avo?
...•...9.i N.,
1) 0,eg,pediptg das ígj,>artiç'pe,s . 1.1nr-s .•1
do 2'esourgiro do Departamento ffa
...2:N. 1:
PD E'. D 1 à1---.
públieds, destinado it' pnbficasá,p, ,:t(, r . ; '
i. i •i Imprensa, ,Nacional.. Çlgantó ao;
• . • .. i ,
.t:
i • . ••; , :
i
.
, í:
será mcebido.na Seção de Coma- ,
elicaOes até, as 17 horas. O ateri-• i DEPARTAMENTO DE triPRENtA NACIONAL , i contrato de porte aéreo, gni. ,tavor..
'da Delegacia Regional da •Emprêsté
dimento,do público pela Seção de t
t t .
Brasileira de Correios e Telégrafos
t
.
Redação será de 12 às 18 horus.. o.&&f.' ETUR-Cri . AA, ,
leni Brasília.
ALPF.k•TO bE BK1)10 PEkEIPA
2) Os originais par.tr
e) No ca g o de parte aérea perdi
devidamente atitenticacio g , an'erãO
localidade não servida por ene
Ser datilografados diretamente, em C441• 54 • r5e& -4, 14v o co e a
oo. miá cÃO
ACISES
_ 06 aroAcio meio de transporte, a Delegacia
espaço dois, eia papel acetinado
da Emprésa Brasileira de
ou apergaminhacto, medindo 22.r3i
L r2RIANO GUIMARAES Regional
Via él.N.L.-.IDA ctr( E IKO
Correios e telégrafo* em Bralilia
centímetros, sem emendas oti rase obriga a completar O enc(tmisuras que dificultem a sua cownhamento ao destinatário por
preensão. em esincial. quando con01AF410
outras vias, independentemente de
tiverem tabelas.
sec, À-) II'
acréscimo no preço.
Serão admitidas copias en: tinta
da Ir walec.a.d• 0* d....n 416“•aSe tio atilb.,4•••••0,.•
7) A Delegacia Regional da
preta e indelével,- a critério do
• a./ .11..nn••1*
as da Nan ••• ta.
..•
Empresa Brasileira de Correios e
D 1 N.
e., CO,. Creio
•-• en n-• n • n •:a
f Wen.. , -

tror«cci

3), As reelaina .:()es pertinentes

I» I

rd CAL, I

• matétia retribuida, nus easOs

érro ou omissão, serão encaminhados, pet escrita. à Secdó de RedaCão até o quinto dia itil subseqüente á publiedgdO.

le

nll, O! .151-5.rtméb Np(If

ASil IA

Telégrafo, em Drasilia nume!~
o direito de reajustar os seus preços no caso de eletaçãO de tarifa
ro . lerciais a' éreas. mediante avisei-

preetõ aot asstnanteá.

Sr Os prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser sentai
trai Ou anual e se iniciarão sempre
41 As assinaturas seráci toma-.
' 3'
-Semestre
Cr$ 22.50 no primeiro dia útil do me,4 Subsedas no D.I.N. O transpone por dem ira
Cr$ 4 avo gilenie O prazo das assinaturas
via aérea será contratado separa- ' Anu
er$ 60.6(1 Ano
,,,
' para o Exterior á 36merate ema? t
dameizte co** a Delegacia da Emnfio haverá transporte por etir
prêsa Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
I aérea.
légrafos em Brasilia: ESta poderá
C •$, 6 .1.0 Ana
se encarregar também dé encarna Arte
d•••.•..,•..• Cr$ 50 .00
nhat to: pedidti de assinatura ad
Y)4 renovação deverd ser Oilcitada com antecedência de
D 1 N Neste caso. o aSsintinte diPORTE 44t1tk.'0
rigirá ao DIN o pedido de assidias do vencimento da vim-Notara,
natura e o pagamento do valor Sementre
za4 .00.
da parte aéreo Vencidos, Sers
á
102,0(1, Ano
Cr$
suspensos independentemente de
correspondente, na jorna do item
aviso-prente
seguinte.
A't1/11Eff0 AVULSO
- O 11r1.0 do nuniero avulso nora na ultima 'página- de cada
10i Para receberem Os' sliplea
5) A . remessa de valtires para
eevi piar.
mentos às edições dos orados elk
assinatura, que se/á ttcómpailhada
0,01,
h preço do exemp!ar atrasado seri; acrescido ae Cr$
cites, os assinantes devertIO SOHcie
de esclarecimentos quanto à sua
3é tia Mesmo ano, e de Cr3 0,01 por ano, se de anos anteriores.
aplicaçãO, seta feita sôménte por
td-los no utO da assinatura.
Re.nAtti-rettS t 1-',;tetrcto'fielo,

7'ransle;iiicias e clleiações de nome, Pires Carneiro Ltda. e Cimentos do
Bresit S.. A. (Ciirresa) (no pedido de
de titular (Ze oroéessos
de nome do têrmo 70:1.424
..Casa Windser Modas e Confecções' Atetação
- marca Bufalo).
Ltda. (no ; pedido de alteração de
Intral S. A. Inditstrla de Materiais
nome tio ,reg. 171.592 marca' Elétricos
(no pedido de alteração de
Windsort .
socia/ do térmo 711.605 - marGlitz É. A. Industria ilsporfação e rartitt.
Intrortacâti (no pedido de alteração ca: TV-Sul).
Comércio de Automóveis
dr nome cio rec. 238.730 • marca S.Itapu/
A.
(no
pedido de alteração de
A ! rcelinho•P
nbme do têm° '730.053 - marca:
F'. M. Veiozo (no pedido de trans- Itanuãi,
fc ....ncia do reg. 280.620 - marca:
Itapuã Comércio de Automóveis
cio Ouro).
A. (no pedido de alteração de
E. M. Veloz° no pedido de trans- S.
nome dO térino 730.060 - marca: naferência do. reg. 287.824 - marca: nai).
Tara de Oáro).
Itapul Comércio de Automóveis
Alberto Báuer S. A. Indústria e S. A. (no pedido de alteração de
Comércio (no pedido de transferência nome do termo 830.062 - marca: Redo ree:. 292.608 - marca: Bauer). ptil).
José Potiguar Sampaio (no pedido
Ford Willys do Brasil S. A. (no
de trans'erênc i a do reg. 356.764 - pedid6 de alteração de nome do tèrm • rca: Leonam).
mo 751.265 - marca: Emblemática).
E. M. Velb:0 (no pedido de trensFord Willys do Érasif S. A. (no
feencia do reg. 379.441 titulo: pedido de alteração de nome do tèrFábrica de Bebidas Teça de Ouro). fno 751.266 - Merca: Effibletriática).
Dentsply International Inc. (no peFord Willys do Brasil S. A. (no
cid't de transferência do Urino tiú- pedido de alteração de nome do tèrtpr o 65. ` 0
Airotor).
mo 751.26/ - marca: Chapéu de
Kar;ro C^rero Importadora tt
COuro).
trie: , :r s cra É. A. (no p edido de alieFord tvitlys do . Drasfl S. A. (no
• Lo de nome do Urino 645.132 - pedido de alteração
de nome do têrmarc-: Kartro 64).
mo 751.268 - marca: ChaPéu de
Comércio e Indústria Retrair Die- Couro).
sel Ltda. (no 1:1Cdido de alteração de
RuttaSa Indústria Brasileira de
nome do térnio 650.908 - marca; Zipper de Nyloti Itt,ba Éi. A. (no PeEniblene;.tica).
dido de transferênCla dó tertno núa
Meyer Cbtata, Moghrabt (no pedido mero 753.352 -- mates: neto Invlde transferérida do tèrmo 658.238
sive/ Lynsa).
• marca: Dylor).
/npetral B. A. Indústria e ComérProduq Produtos QuirnIcos Indústria e Comércio Ltda. (no pedido de cio (nd pedido de ititeraçáo de nome
dd tkrnao 367.781 - marca: Impetrai).
transferência, do têrmo 668.686
marca: Coal-Poxy).
•
LabotatúrlaS ilosbon S. A. Produtok
• do Breai' ã.
Química; Farmac êuticos (no Pedido
Fora Willys
A. (no •de
tranderèneiá do têrrtio 427.975 pedido de alteração de nome do' ter-

FuNcioNtitIOs

alterações cie nomes do têrmo nti• Exigências
mero 565.758 -- marca: Sonave).
British
Schering
Limitéd 4no PeJolimode Roupas S. A. (no pedido dido
de contrato de exploração do rede transferência do têrrno 031.764 . gistro
198.460).
- marca: Matinal).
Colgate Paini9live Company (no
Indústria de Café Danubio Ltda. ! pedido
4 contrato de exploração do
(nti pedido de transferência do tèrQ18.185) .
mo 632.909 - marca: Café Mamei . reg.
Flanai S. A. Indústria e Comércio
~multi Mantpreard & CM. Lida.
(no pedido de transferéricia do regia(no pedido de transférêntial do ter- Iro
228 1521.
mo 655.707 - marca: Thermelee).
Iroerte &meti Spirftu Sociedad
WilIys 8. A. Produtos de Petróleo
(no pedido de alteração de nome do, P.rtórilma Industrial 5 Cortiertial (ho
de transferêncla do registro
Urino 662.691 - marca: L. V. M.). ped)do
223.702). •
Tecidos Maytair .S. A. (no pedido
de transferência do térmo 665.034 Ivo Tonérío Filhos Ind. e Com.
inaréa: Maytair).
(no pedido de transterêncik do rei.
.
Lanifício Varam É. A.' (no Pedido
de trensferência do térmo 699.301 Comércio e fildá:(rla Cornava LitriarCa: Figurino).
mitada (no pedido cie transferêncla e
Plásticos Polyfilm O. A. (no pedido alteraeão de mime do reg, 269.535).
de alteração de nome do têrmo nú?Mies Labaratories Inc. (no pedido
mero 726.013 marca: Policapa). de licença de uso e tratisferancia dos
Valõres.
Cruza/dor Administração de
reg. 325.840 - 369.830 - 369.831 Mobiliários Ltda. (no pedido de 332.902).
transferência do têrmo 747.174 Col .ute Paltriollve Company (no pémarca: Cruzvalor),
dide, (it- alteração de nome dó regiSCafé E). F. indústria e Comércio ro 327.892 • .
Ltda. (no pedido de transferência j
Koninklijke Machinefabrielt gtorlt
do tértno 750 236 - marca: Cafe ta.
V. Iro pedido de • alteração de
D. F.).
•nome do reg. 329,365).
Melas Centauro S. A. Indústria e,
koninkiiike Macittnefabriek Stork
Comércio (no pedido de alteraç ã o de
V. 'no ped i do . de Alt eraç ão- de
nome do térnio 761.365 mai ea: tN.
N olne do leg. 52 4.035( .
Amourette).
Riepe Werk (nos pedidos de trensMelas Centauro S. A. Indústria e
Coméeélo (no pedido de alteração de teréneia dos têrmos 629.503 - 629.504
fp!~ do térmo 761.366 - marca: j - 692.619 - 751./65 - 8 li&.'1057. Centauro Itamarati).
Cumpra c . xis'encla e eornplete
•
Procienx S. A. Instituto Farmacêu- taxa.
tico de Produtos Científicos Xavier
Riepe Werk (no pedido de fra((no pedido de alteração de nome do' ferêncIa. ds pat., 75.640 -- P.
ténno 443,196 - marca: Plurifugan).
Marca:
Hogbón).
pfdidO de.
Fa,;4t(k Alves Maz'a,
Cruzvalor Administração de Valores
mo 691.759 - marca: COicóvado).
•
Ford !files dd Brasil Et. A. (no
Sociedade Auxiliar da Indústria Mobiliários Ltda. (no pedido de ''tcr‘attèréncia do 'reg. 349.54,2).
Raja & Cia. (no .pedido
pedidd de bit!~ .de fome do Alilrà rialad. Centre El. A. e Sonave S. A. transferência do térino 746.111 OIJi. ç,
Ceç
A(.) de (I rina( d9 téru
mo 094,762
~gaio e inddittia
Paid95 de werea: • CrUzvalor) -

•__; •
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Setembro' de:1.970,

DIARb 0 FICIAL (Secão. III) . -

N o . 838.788 - Soberana Mandolei- N 9 837.261 e-t-- Lanifício- Pirituba - de 1970; • eetateleeid° : nis iiidade;* ei0„
te --- Henrique ,Bsirgell S.A( Indus- Dra. `setuernis M. õrieta , -k- disse 36 , Rio de'- Janeirb: I
) • id • •
trie. de Balas Soberana --Classe clichê publicado em 26 de ageesto -de N9 . g 38:242.1 'Cisne -2 Ciene
41,
clichê
publicado
em
9
de
setem1970.
,
I ; s i,- I
'•
til S..1V2 i s- • Classe 23, clichê -.1-eit.dica-'
t. 60
elichã publicado em '9 de
N9 857.26
3 • - Agência de Nave- do em 10 de setembro cir.? 1970'.
setembro de 1970 ----) estabelecido em bro' de 1970.
gação
"Bússola"
S.A.
-Cla,sae
e3
/49 • 838.770 - Soberana Cisaso
, N° 832350
111equirri Carioca
S. .Pauto.
' •
"
. Henrique Bargel S.A. In-' clichê. publicado em 26 de agô .to de Antônio Larga - Claues 33. -41, cliProfarqUimica 8.• A. (no pedido de Bahia
dfuitria
da
Balas
Soberana
Cies1970. chê publicado, ,sru , 10 le setembro
-alteração de nome cl,, termo número
se 41. clichê publicado em 9 de se-, N9 837.315 - Itaucheck - Banco de 1970.
467.613).. •
ternbro de 1970. • FederaL Itau Sul Americano S.A. Nip han Limited (no pedido de N9 858.771 - Soberana Menta - Classe 38, clichê • publicado em 28 de N9 858.3ei
Terrabind
•Ifizzotti - Classe 1, cliché puo!lco.do
transferência do. termo 481.432). •
Henrique
Bergel
•
S.A.
Indústria
de
agi:isto
de
1970.
Símbolo
S.A.
N9 859.371 em 10 de setembro de 1070.
cl. 32 - cli- Balas Soberana - Clasese 41, clichê
Indústrias •Ciráf1cas
N9 837.333 - Emblemática Toyo
Cirio
Marcelira
N9 853.384
publicado
em
9
de
setembro
de
1970.
ch& publicado em • 9 de setembro de •N° 858.852 - Pentatlex Pente:- Engenheiros e Consultores Ltda. - Paulo Fanei.Classe 35. cliché im.
1970. e
Indústria e Comércio de Plásticos Classe 50. clichê publicado em 26 de blicado ein 10 de...setemero ee 1970.
N 9 859.383 - Miorrelax - Labora a flex
Ltda.
• - Classe 49, clichê publicado ageisto de 1970.
149 858.399 -- Cara , das Sece-,s
CL
3
tad° Farmaker S. A. .
em
9
de
setembro de 1970.
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clichê publicado em 9 de setembro de
/49 858.920 - Damix Intiestria e Pinto do Rego - Classe 42, clichê Cia. -. Classes 22, 23, 24, 32, 83.
1970 - estabelecido em -Belo HoriComércio de Artigos Mecânico. - publicado em -28 de agósto de 1970. 37 e 38
Clichê publicado em 10 de
zonte.
-•e
•
Quartzocal - Quest- Luiz Damasceim de Oliveira -a Clas- W- 857.502 - Contecred Con- seeembro de 1970: estabelecido no
N 9 859.442
zolite S. A. Materiais de Construçáo se 21 • e 50. clichê puelicade em 9 tecred Distribuidora de Títulos e Va- Rio •Grande do •Sul.
setembro de 1970.
-N9 858.702 - Encontro com o
- cl. 16 - clichê publicado em 9 de deN°
859.041 -e- Trema - Lanarei-ó- lê:ires Mobiliários Ltda. -- Classe 50 ando Tercia Produções Ieda -setembro' de 1970.
Clichê
publicado
em
26
de
agOsai
de
rio de Emetrónica Trema Ltda.
Classe 32, clichê publicado em 10 da
1' 9 856.020 - Alteza -e-- Alteza Co'
33, clichê • publicado em 9 de 1970.
setembro de 1970.
mercial de Automóveis Ltda. - el. 21 Classe
de 1970.
N° 837.520 se- Eivieco Bermah N9 858.703 - Quianatex Indús- clichê publicado em 9 de setembro setembro
14? 850.109' FI-Cel Scircoinie Oil Trading Limited - Classe 6, clide 1970.
- Classe 28, cliché publicado publicado em 26 de agôsto de 1970. tria'e Comércio Taurus Ltda. - Clas•• N 9 856.079 - Boiler - Aquecedores S.A.
se 36, clichê publicado om • 10 de se-,
Boiler Ltda.: - cl. 8 - clichê pu- em 9 de setembro de 1070. -. •
IV 854.253 Seeurit Tecnogeral tembro •de 1970.
859.209
Agente
Edite:ira
de
149
blicado em 9 de- setembro de 1970.
S.A. Comércio Indústrie .- Classe 149 836.981 - . GrUnase
Ch-unase
icosa - Icosa. In- Imprensa -.Rádio, • Televise° e Plane- 23. clichê publicado em 26 .de agôeto
- 149 e956,337.
jamento Telepam S.A. - Classe 32,
- Grupo Na,cional, de Serviços Ltda.
dústria Caxiense • de Optica S. A.
;
.;
de
1970.
•
- Classe 5d, clichê publicado em 10
8 - clichê publicado em 9 do se- Clichê publicado em 5 • de setembro
de 1970.
N9 854.258 e- Securit Tecnoge- de setembro de 1970. •
tembro de 1970.
N9 - $56.345 - Ourope - Calçados N9 059.248 - Nobeltur Nobei- tal S.A. Comércio . ..indústria --- Clas- N9 -864.805 - Barra Limpa '- Erni0i-tope S. A. -Indústria e Comércio' tio Transportes e Turismo Limi- se 22, cliché publicadó em 2E de agôs- lio-Digne da Costa - Classes .41, 42
- cl. 36 - clichê publicado em 9 de tada. - Classe 50, 'clichê anelicado to de 1970. •
e 43, cliché -publicado' era -10 de sesetembro de 1970.
••
em 9 de setembro de 1970.
N" 833.232 - ASA - Accumula- tembro de 1970. .
•
Empreza
Titula
eN9 856.352
teurs • Tudor Ste. Ame •-; Classe 8,
829.199
Transportes
Meti
IV
864.911
•
Radiánt
Renato
Fluminense de Pinturas e Construclichê publicado em 10 de setembro N9
cl. 16 - clichê publicado em Jacento Peres •- Clases 33, citche de
Torres de Melo - Classe -17. clichê
ções
1970.
publicado em 9 de setembro (te 1970.
publicado em 10 de setembro de 1970.
9 de setembro de 1970.
N° 833.389 - Rozea
Leão RoN9 856.442 - Mini Opilem, --- 'Mini N9 844.503 - Brasilate - Compa• Enablematica - InOptica Ltda. - cl. 8 - clichê pu- nhia Brasileira de Embalagens Me- zemberg - Classe 41, clichê publi- N9 857.475
confidência 8.A. - Crédito Finan- -' blicado em 9 de setembro de 1970. tálicas Brasilata Classe 11.; clichê cado em 10 de setembro de 1970, .
N9 835.562 - Sinal de Propaganda ciamento 'e Investi m entos - Classes
N9 866.430 Titulo - Corel . Co- publicado em 9 de setembro de 1970.
mercial Importadora Ltda. - 'classes •al9 856.831 Cota se Engenharia - Igarata S.A. - Veículos e Mola- 25, 33, • 38 e 50 - clichê publicado
ro de 1970.
5 - 8 a- 11 --e- 35 --a- 39 - clichê e •Construçáo - Cota Engenharia e res Classes 8 e 21, clichê publi- em .10 de setemb
publicado em 9 de setembro de 1970. Construção Ltda. • - Classe 33. cli- cado em 10 de setembro de 1970.
149 864.913 - Clradil Publicidade
N 9 866.438 - O Timoneiro - Ti- chê publicado em , 9 ele setembro de • N ç' 853.592 - Hidrlar L. N. /d. Carlos Jorge Guimarães Alhadas -.
moneiro Editôra Ltda. - cl. 32 - Larninação Nacional de Metais Classe 50, clichê publicado em 10
clichê publicado em 9 de setembro NV: 850.851 - CinoNca
.•
Cinótica S.A. -a- Classe 8, cliche publicado era de setembro-de 1970. •
de 1970.
S.A: de Artigos .Fotogreficos Comér- 10 de setembro de 1970.
864.915
Parque
Progresso
•
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856.460
Café
Dandoca
BreN9
Claese 8. clichê
cio • e' Indústria
olin Tagliari & Cia. Ltda. - 'cl. 41 publicado em 4 de setemb so • cie• 1970.
N° 853.509 *- F. M. V. -- Fendo Dra. Ana Irene de • Mello Frenco
Mútuo Vigoroso Empresa ' Admi- Silva - Classe 33, clichê publicado
- cliché publicado em 9 'de setembro
M.
N° 835.889,- Yumoto
nistradora de Bens Móveis S/C - em 10 • de setembro de 1970.
1970.
856.490 -, Lizon 'Laboratório moto a - Classe 41, clichê Publicado Classe 30, clichê publicado em 10 de -. 149 865.0+33 - Angola - Industria
Regius Ltda. - cl. 3 - clichê pu- em 26 de agósto de' 197e. setembro de •1970.
Reunidas Irmãos Seine S.A..-- Clasblicado em 9 de setembro de 1970.
se 38, clichê publicado em 10 de seN9 • 836.01e DVB Distribui853.356
-Pitarelic
-•
sidt
uma
856.529
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CarroN9
Brasileira de' Valôres Laultacla de Móveis Pitarello Ltda. - -- C/asse tembro de 1970.
eerias_Nicola S.; A. a f a isit f a tura Me- • -dora
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bro de 1970.
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N9 856.554 - Trainesol -- Labora- • IV 836.042
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.
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.
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Alitlezigesellschaf - élesse • e,. cliché Valdlr .
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Classe .50t elas' é anietee-de
em 9_ de.-- aetembre eie 1970. 1•• e ubdcado em ;26 de •ees,to cie 1970.
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No 666.968 - Matinata
-Aiito Valores Mubiliarios Ltda. - Classe Walter Rodrigues Fernarldett ;F." Clafia
lir:a:sous
,lik0tifigta Ltda. •-- , C/asSe ri9 50;
5é32.
,
21.
N9 663.489
Lipax
SERVIÇOS e kilitCCIT:53
/41°
6$1.060
Cine,
unonfr Ciák8
Quiriiica 'intercontinental Parmacew
N9 673.099 - Almeida, ,Terra
Classe 32.
.D.O. de 2, 3, • 4, e e 9 de , seternbto Almeida Terra Impostação
eu/ter- fica Ltda. - Classe 3
de 1,970
Ne 649.80
Tratkace
elo de Peças para Auto Ltda. -- 1V 636.782 - rbs em ReVis.de -Jorge Abi Rached - Classe 43.
Classe 21 - Com exclusão de ca- Eduardo
!4aqt
Classe
22.
Ern 1/ de •setembro de '1f1`10
.
01RÉPPOR-GERAL

Notificação
Depois de decOrtido o praso
60 dias, a partir da presente data
para recurso OU impugnação e st
nenhum Interessado tio- mesmo Fe

valei licarn notilleados es reqUeren,
tes abaixo mencionados para comparecer a êstê Departainentõ, a
fim de efetuar ó pagamento da
taxa fmndi, dentro do práso de CO
dias, contádos da data eni nue tiver expirado an-délii ptazo' le recurso;
Mascas Deferidas

N" 623':.155 - Viria 'ralear:1c, exfti Hurtatlê
JOst
Zavala
Classe 42:
Nega Freitaa -a- AuN 9 030.939
to Rego Freitas Ltda. - Classe, 23.
Ind. de
Pepita
1\1 9 650.240
Me!as Atirilena Ltda. - ClAkSé 36:
N" d1.130 - /vIPA Material Pretin Aprovado - .Protin Com1;isries LiClasSe 10,
mitada
Mario tat
Minth
N" 644.fl49
Nai ava e Ta.kasi Basliitheto Classe 17 (Com . eNclusão de fichas para
arquivos).
- Ivo l'efiótln
645.C.0
de. Albuçuerque - C/assa S2.

'Prima 'ElePrinat
645.184
Classe 25. •
• tro DO/test:tos S.A.
N 9 10'3.549 - Indústria de.
Pi‘o:lotos Alitnenticlos Confiança S.A.
- Classe 41.
N" 1; 09.030 - Tipiea b'tialis Classe 59.
Nilo santos Pinto
Kilion . A.
Kibon
N 612.133
(Inds, Alimenticias) - Classe 43.
Alba Mar ,aa 'Restam,.• N9 028.209
ClaSS,4 41.
santas •Alba Mar Ltda.
a
cui
Usina
Pai• N? 623,797 - rui-

querê Ltda. a:a- Classe 41.
N9 628.942 -o- Café Imanai
Jose
Peri. eira de 56uza - Classe 41 .

N9 1330.446 -L Liderança Revista -==
Mauro ilubenS de Barros'
0,1asse
32.
N 9 649.775
Chester
Bebidas
Marumby S.A. Ind. e Comércio

Classe 42.
N 9 706.617
Éluriform
Platform Laminados Pltirsticos Ltda.
Classe 28.
•-,L,

N9 719.757 Pasteur - Martins
Irmão Indústria, e COrilètelt) Á- Classe 1.

N9 581.173 --- Intervalo
Fabrica
de . Cigarros tudan S.A. a.- Clasée
44.
N9 609.074
Cita:alegra los Porte:
phos am, Nilo Santos Pinta
Classe
60.
N9

631.866 - Barra Funda
Auto
Barra Olinda Ltda.
Classe 21.
N 9 688.181 - Lenkurt
Lenkurt
... (com
- plétriett Ltda.
Classe

indicação exporites, peta seção).
N9 648.373
Estilo -a Produções
Musicais Lena Ltda. - Classe 8.
N9 862.141 -a, ErnbleMátlea - Tele
7;Stereo Ind. Eletriblica Ltda. Cise-e 8 (com exclusão dos artigos intliCiados pela Seção).
• ),T 652.291 -- Itag40a ata "redatora
Anti ~lhos Rag-Jos Ltda.. ..aa3 CRU& 8.
N9 852.805 =7. Renal = Renal
Itepreaentações Inatale0a Z,41031,
alhoLIN Orifte

naletas.
Ne 567.778 Defumados Reiea,N 9 6aa.a41
Uh/1M bastido - Raimundo Amerei43 BabeLubrifil
Lubrificantes Ltda."
Classe 47
l° - Classe 2. .
Com eitchisão da artigo indlca ,lo pela
N9 517.324 --- Bisniusitcirb•Laseção.
,
borattirlos gato ~naco S. A.
No` 694.053 --ss Wa1.21 - Wa/zi Me-, Classe 9.
clinica Indústria e Conterei° Ltda.
N9 651.367 - Campineira a- Ais
Classe 31.
godoeira Campineira' , Ltda. - Clasaeleriao
Titulo
de
estabelecimento
se 4.
•

N9 586.690 a-a Denuncia 4.n• Zdado
ra Josnalistica Denuncia Ltda. 1.3
Classe 31).
No 586.151 'Triângulo -zt TrlAre•
guio ItepretentaçÕea Ltda. aar Cita'a
se 38.
No 622.860 - S. Marcos - Inapta
S. Marcos fada.
Classe 8.
NÓ sal.f.los - Moderna -a- Caetano
Capanó - Classe 41.
No 391.826 - Lojas Maracaná
149 654.158
Fotroacustio
•
Lojas Maracana S. A. *Utilidades Cates S.A, IndúStria e Contéacio
N9 650.078 - Ofir-Flaine -----: Ala
urra o Lar -- Classes 6. 8. 9, n. 14, Ciassé 19. • •
besto Nafta Jr. Comércio, Irldústrit,
IS, 17 21, 25, 34 96, 59, 49 e 49.
1V 641.757 - Deusa Datasa e Lairkortaçãci B. A. - ClaaSo 44.
N9 598.940 - Chie Ouro Branco utilidades S. A. Comérela e Indlisa N9 508.142 - Santiatit - era.
Emprêsa Paulista de Cisema Li- tria - Classe 14.
Santista de Papel - Ciaate 2.
mitada - Classe 33.
Ne 952.068 --a Palheiras
Arellid
1V 508.271 -,aa DuraPlaat a-, Duma
N 9 60a.804 - Incubadora _Mondia- Sante, Valsecchi e João Valsectbi
com* S. A. -Indústria e COMérekr a"
le
Cliovani Conrado Penzeta
Classe
41
Ciaste 28.
Classe 19,
N9 535.129
Super -a Ilelmág N9 521.369 - Aneinobion - .lasé
S. A, Máquinas Comerciais e
Farras Teixeira - Classe 3.
Mortas Indeferidas
ficas - Classe 38,
•
No 100.399 - DI-Tatiiptt -- 34e,/-;
N 9 42)3.180
Mitsui Bossa?)
N 9 605.114'- Erribleillátlea
Aataa man Nagy PlastiCos liniVerad ,aa "ta
Mitsui tz Co. Limited - Classe 2.
,
Pinos Piratiiii 8. • A. Ao-Classe 32.
se 28.
N9 61.800 - TrarisVidro
`fraris
Ne 699.734 - Flamulas Calendk- 1 No MIO. 325 - Rodaferro
Rodasd- . sr-nalortadora de Vidros 1,1 ria - Êlson Barliaffitti -- Classe 25.
' ferro Comércio deMatesiais de CoraisCase 21.
sse 18.
1V 897.789 - Turismo para Pro- trucao Ltda. - Cia
140 616.863 - Vestido e l'aille.urs fissionais (Professional Totrtaa - No 603.236 - S. José do 13ekaa
. 10 A SetiSação Modas S. A. -"- José Asno Fischer
V
Classe 32.
José do 13eiénY
AMOClasse 30.
1V 842.163 - Madri gal - S. Pau- r !o Ta' sdada Rel a nd são de Pettek
1 9 636.371 - China Shoe3 e Aço Ltda. -L'a Classe 5,
lo Alpargatas S. A. - Classe' 37.
dústria e Comércio China. Shoes LiN9 909.679 - Moldecopia - 7- Costa N9 613.929 -a- Metalasi
mitada - Classe 35.
lasi Comércio e Indústria de Metais
• • Centesimal Ltda. -a: Classe 35.
11f3 848.284 -A,- Lutece - Lutece
Ltda. -a- Classe 11.
1V 932.9/3
t.ingSb Lar . -- tiepa
Joalheira§ É. A. - Classe 13.
N9 693.024 a- Inc rtic liaeresito deMaterlaiS pára " rst uçA mentos
de Negódos Ltda. aa. Clame
N9 054.949 - Matis -a- Moias Jóias Nosso
Lar Ltda.
ClaSSe
10.
Ltda. - Classe 13
; ri9 16.
1,0 932.989 - Caninha. 'do Perto No 102.219 - Droga 1ta
~N9 660.150 - Listado - Confec- -- Roque & Miotti 'Ltda.
Classe macia Droga Ita, Ltda.,
CitISSe
ções Ilentley Ltda.
Ciaste 3r1.
n9 42.
N9 702.220 - Droga 0111hPla
t
Farmácia Droga Olimpla Ltda.
N9 665.309 Scotrall - Cia. Fia- No 637.899
atc
Ab
Classe' 3.
ção e Tecidos N. S. do Carmo - kditidadetra Sobrado
Class0 41.
Classe 23.
Rioqukla102.296 - Carnal
No 839. 131
149 519.025 - Rorer - Wilbam H. ria Italiana - Sorveteria e Piziaria ca Polidores Ltda. - Ciassa
Reter Inc. - Classe 3,
N9 703.012 - Queila - GrossverN9 519.19a - Panotil Zambo-n Italiana Ltda. - Cias.% 41.
sandhaus Queila Gustav Schieltedarra
Laboratórios Farmacêuticos S. A. - /19 651.049 - Plano Maraso de K.
G. - Classe 1.
ocratização do -Capital - CoDem
Classe 3.
Marcial
de
'Móveis
Muraro
Ltda.
aa
Tibiro de estabeleciniento
N9 290.043 - Vinagre Salada--- Classe 32.
"
Irmãos Malucelli Cia. Ltda. 1V 651.055 - Emblemática Co- NP 50.445 - A Pis abala
Classe 41.
de Imóveis Muraro Ltda. - Garibaldi Ltda. - Classe
Rervy marcial
N9 482.911
Osasco
S. A. Cerâmica Industrial de usas-- Classe 32.
140 659.674 - Paravolka Peças
N9 .651.127 - Agenda Fiscal de Le- Acessórios -- Nunes. Abttd Is Cis.
ao - Classe 8.
Ltda. - Classes 6, 7 , 8, 11, 21, 31,
149 551.330 - Banco do 1urisin0 gislação Trabalhista e Tributarla •-- 33,
47 e 50.
Realtur S. A. Agenciamentos -1*~~~~rartar
Classe 21.
N9 659.675 - Paragipe Peças e
Acessórios - 13ordalo ss Cia. - ClasNe 636.916 -a- Cieg Cleg - Inses 6, 7, 8, 11, 21, 31 33, 47 e 50.
dústria e Corbércio de Auto Paças ClaSse 8.
Frase de proPaganda oadefenda
No 715.514 - Mont'a
Centro
Comercial Santa Maria S. A. Regulamentação da Profissão
N9 576.174 - Grupos, Dezenas.
"
Classe 28.
Centenas e Milhares de Pessoas
Procuram,
unia Casa de Garantlaa
1V 639.419 - Salto do Sitio -Divalgaçao a' 9715
Pataco Loterias - Ganas° llonoraa
Corbisa Industrial Agro Pecuária Lito Musico F,araco - Classa 49.
mitada a.- Classe 19.
149 541.878 - Com Bartlahl Tad*
149 654.530 L- Casa da 'Granja -Mo: Cd os
Anda Melhor - Bardahl ManufaeCasa da Granja Ltda. - Classe 19.
turing Coo
149 666.065 - Paulista, -- PaPelaria Paullata Ltda. a-- ClaSse 38.
Faltou - Telefonou
149 659.405
A ~PA: - Chegou - Z. Albuquerque - ClasN9 88Q.640 - -Sapas --; Super Cos
se 43,
it& Guanabara
mércio de Fogões Ltda. - Classe 38.
54450 de Veadas - Av. RoamA.
149 699.876 - Delicado
655.310
- Maria Custa 54énoS
N9
- drigues Alvee. 1
cento Indústria e Cornércio Ltda. Rende Mais - Artigos DOnléstleoè
Classe 3&
Maria S. A. - Classes 4, á, 8. 11,
A.04Scla 1 - Min. da Ralénda
Ne see.fie Davitai Quimio
16, 26 e 38.
Produtos Químicos Comércio e In.Mandesse a pedidos paio ser
dústria 41 , A. - Classe 3.
Expresmlo de propaganda Indeferida
vige de Retinha/ao Postal.
For144 853,444 Forrnaespaço
tra
reitespaço 8, A. Arquitetura e ConsN9 ,597..992 - Zero... Ulai
decie delle4
' À - DiféraIlte"d=
Classe 50.
truções
"Cial' 'Conterei° e Indústria )(atra ma clames 3, 9, 44, 48
Aineziettfia - AnieN9 408.4114
•50.
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PONTOS CA RACTERISTICOS 'DOS PEDUOS
•DE PRIVILEGIO

~,77"."""1

,~1
1210R4O

N e 157.211 de 28 de fevetÉlto de 1964, -

Requerente: N.V. P1ILIP3'GLOEILAMPENFABRIE1EN • NOLUnk

Paivil4aio de Invenção: 'PROCESSO E APARELHO PARA REALIZAÇÃO DE

ar' .
ti° a extremidade do parafuso e a agulha, tendo ainda o prende.'
dor um entalhe que leva uma peça de guia para O fido, caracter1.1
dado pelo fato que este entalhe esta constituido por uma .ranhe
ta obliqua aberta do prendedor, passanao o @lati desta ranhurapt

SOLDA triAlus8bNic0.

LO

REIVINIOICAÇIES
1 - Cm bfócesso para realizar uMa junção soldada ara._
'te duas paças cot c) empregd de et aparelho paia produzir //abra.
/
i ões ultrassonicas', caracterizado pelo fato das duos peças a se.

plane que passa pelo eixd da barra da agulha terminando a al

tremiciade inferior daranhura, que ficamals . prOxima do eixo ',0
barra, no alargamento feito no prendedor para receber a ponta
da barra da agulha, estando 'e peça de guia dó fio fixada na rg'
ferida ranhura e.tehdo 'pelo menos uma asa deStinada 'a -fatilital

rue toldadas entre si . dispondo a se em contato ecm a extremidade
is um transformador de amplitude, cuja extretidada é mantida em.

• entrada do fio na ranhura, por baixo da raiz da asa, estando a

ribraçâo ultrassónica, serem suportadas por um elemento mOvel 'e

borda inferior desta peça de sitia aituada bem no prolongsmentO
da barra da agulha, de 'modo a trazer o fio o Sala perto: possi.

erem propelidas em uma direção Paralela à direção da movimento

rei do• eixo da agulha

.,as vibrações ultrassOnicas.
L rectiemnte reivindica a

prioridade do eotresPondente

p edido dapósitado . na Papai-tição de Patentes da Hoishda, eN 6 "de
garço de 1963, sob n o 289893.

Ponto n o 1 do total de 7 pontos apresentados.

em &traça. ° da tanhilra

coe:onda q ue Lerma

na no Nado da agulha.
t, Reivindica-se uprioridadea dos correspondentes pedi
dos depositados na Repartição de .Patentes da Suaça,

em

>6 de J1

-teiro de 1963.e 26 de novembro de 1963, sób na. 966 e 111.482,rea
pectivaaante.

•

• Ponto n o 1 do total. de 8 pontos apresentados.

TUMO Ne 155.620 de 2 3 dé debetbro da 1963.Requerente: S.V. PHILIPS 1 GLOEILAMPENFALRIEYEN . HOLANDA
Pr1v1/410 de

invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EH\ EU ~nus À

.1'ILVVLAS ‘ DE DESCARGA ELCRICA E INSTALAÇDES DO TIPO ÇUt COM.
fRIXJ,DEM UMA VÁLVULA DESTE
'dama N e 156.250 de 21 de janslro de 1964. Requerente: MRFINA S.A. • Sulça
Pr:vilel p do Invença.ot
DISPOSITIVO &X MÁQUINA DE COSTURA,
PLaL FIW A AGULHA E 'GUIAR O PIO ATÉ. ELA ".

LIFIVINDJCAÇOIC.

1 - Uma vílvula de descarga . eletrica para a

ampl..111

Caça° oe oscilações eletrIta4, a dita vIlvula compreendendo

um sistema de eletrodos formado por . ure catodO, uma grade,

REIVINDJCAÇOS4

1 - Dispositivo, em imilultis de costura, pare fixar 'a

um

armado e um eletrodo auxiliar o anOde Consistindo de chias Meta

ctientada no senti,

que. tem cada uma, Uma depressão cite

agulha e guiar o fio ate; ela, cmpreendendo 'um prendedor fixado

dos

ta excrezidade da barra da agulha, tend4 o prendedor um ruro . rede

do do catodo e que teu eptoXIMadamente

cedo onde atarracha um parafuso que segura a agulha que est g, eu

todo, as ditas opressOes toreando a superfície adádida ativas

parte central

•r:quanto de um 6. de.citittó lado, entre as partes do an0d0 e •

calaada na ranhura a p erta longitudinalmente na

aa b & r:a

ds agnIhs i havendo-um xorüente do

fixação interposto sp

.

.

a

mesma largura do ca.

grade, são dispostos 4drana l aa Xiórdiat liVres dos quais se ef
• a ra i4

•

•

'/N.r

nfe INtiona-ram

, SP S

DIÃR:0 OF;CrAL

•

Orii I Proximidade da S partes imódica* ade g a, ~et!
1441444 pelo fato doc. ícrans cons!stirom de quat-o tiras, o
abe:
1~1 Ôe bOrdas ativas dos mesmos sendo determinado por
1412411 G* ~broa centralizadores isolantss, as ditas bordas
Pondo lodilitadas entra as bordas das portes anódicds ativas
• a oparticip de grade ativas
•

4 requerente reivindica a prioridade do correapon-

dente Od160 depositado na Repartição de Patmn t ez d. Holanda
os

2/ de delembro de 1962, sob n o 287.234.

Ponto o l

1

do total de /4 pontos apressotdood,

•

(Seco lio

Sétambf de 1517.
-:---deelemána~

TZ.1::0 N o 1 L8.621 de 23 de Á p ril de 1963
Rddiberente: CUISTIANO H. STEYER & 1/140 L.ua a aa. G. do 4Vb
Privilegio do Invon;;o: "UM NOVO APARELHO PARA CONT1HILIDADS Unham.
.
ILUDA, ADAPTIVEI . IS WAOUINZS COMUNS Da air
CAEVER".
REINDIVIC40.-.5

1 - um UJ,U .pare.r.0 para contaoilidada mecanizaoa, ~pua.
v.1 a dea,uinas Jomuns de escrever, caracterizado por constilUdr-ef
de duas cnapas recor:acils, disposta paralelamente, conjugadas por
álas nastrs, senoo umk delas, provida de orificlos; onde •e encaixa enco:to par. tolha de contaollidade; de um roleta dAt4d0 de O
ap resem., articulados ca dois suportes laterais para prender a roa
ferio fólne ue contaoilidade, estos por sua VO4, articuladob na /
outra nasce conjugauoras aas cnapas Laterais; ea 4 01, esta armação
• dotada de uma peça fixador., provida ue mola e, ainda do Una pe.
%. „dam roleta que tra palba por melo do outra ala, no bico de uma
pok;a dm fora* G. garfo.
Ponto n o 1 cio tot ..1 da 2 pontos apresan,Amos.

,

,

,

Ita:.
=:
çt".....
"
•*.X-(

/

{

rIRMO N o l6.: 4 3 d. 21 de Janeiro df 1964
Xequerente: GENERAL ElEIRIC E/A GUAMBAR.
Privilegio d . invenção: "A 9E2tFÚÇOAMi1i10 EM COLErl t AVWCRIÇÃ)
DE LUA DE DEGN.0 Em RFFRIGERAOUR . Dt USO
DOhLTICO or LIO%

TERMu N9 152.635 de 9 de Setembro de 196!
ReAuerantat ThE LAMEuN & SESSIONS COMPANY
Privilegio de Invanção: "APERFEIÇOAMENTOS LM OU 5ELAr1405 UMI
CONTRA-PORCA"
ISIVINDICACOW

Op a contra-porca ,.era aplicaão é uma baste roscada /
caracterizado por compreender um corpo metendo dotado de ume ap ertura se estendendo p ara o sou interior de um lado do seaeo •
um rosca so p re a parede da abertura e estendendo-11e ao s0u loago por uma parte de sou comprimento para acoplamento com a rosca
da dita haste, e dita parede sendo desprovida de ~à dutanta
na outra parte de sou comprimento e sujeita n agolotanto pela /
rosca da dita haste para produzir uma ação do travameoto potro é
parca e e haste,
4 reqUerente raiviodica • prior1daaa co tormappaginsa
dido depositado na Repartiçao de Patentes doa 14,44114
de
&larica, fie 10 de Setemoro tie 1.962, sob ii 2441/,
Ponto n o 1 do to:al de 14 pontos apmentadoi. •

DEI

IINLI CAMS

1 - Dm ap •erfeiçoaeento em coleta e evapora;ao de agua del
degelo Me refrigerador de uso domestico ou nio, teruo um origi •
nal 'latam. de disposição de água de dagelo em refrigerador que
dispõe de sistema de clagiilo automático, caracterlasoo por um coletor de igw. de degelo proveniente ao evaporador d . refrigera
dor, dito coletor ligado a um recipiente por meio de um dato, da
to duto tenao uma curvatura a 160 o na extremidade Inferior, dita
recipiants Seno° intimamente ligado i.or solda io lavOlucro do /
compressor do conjunto de refrigeração da refrigerador, tudo de
acOrdo com a descr.cão acima e reprezentario das tiguras dos dg
senho* anexos
única reivindicaçao apreselitada.
(2

•-• • .4_4

.3

_,--

IffLa

l.
e"

-'s
V

Quatta4eir4 10t5.4,,;4.!_t ;

- • •

;
•.n

•

I

tUtgalw fs4:08-3 81 29 cm :étáuÉicó.
•'tequerente: STALORGÍCÀ;AtUNZO LTDA: - StO PAD1,0
Privil4g io de Invencto: H.CERFEIÇOÁENTod ÉM TORNEIRAS".
REItNDICAÇDS. •
e t"

1, APerfeloamentod em torneiras, do tipo ' o6jeto dó
Termo 119.582; no. quâ1 ürxâl abecg, ote extremo anterior da-tutiu=.
' ,•
• laço de entrada de líquido forma um prolongamento em pescoço eia
t
•
).indrico, OM terno do qual 4 apliCada ' uáa Capa eitefiiá MOvel, es-'
ta enddprovida de' degrau interno aneiar,ondá sê alióiani os bi•a.,
inferioride um'pino
;os radiaia-,, , pre'Vistos na extremidade
.
,
o qual é provido de .cabeçote superior ' flexivel,. de. vedação dá pa.1sagem liquida, caracterizados pelo fato de o dito pescoço - cilin.
.
drico ser provido de um reage literal de guia, disposto em plano
inclinado.nom relação sua direção axial- á.extándido por'quase.
s ,
Leda a superfície lateral do mesmo, coti elieeção aPenes de pequeno
Arecho posterior,. rasgo este - no qual se aplica iàdialmefite a extremidade interna do proprio braço externo radiai.' de comando de.
'iro

da

Sáfé:Yitgfá clez1970

OFICPAL

capa mOvel.
' Ponto nO /. dó total. déi Z Pontos apresentados..
>. -

TERMO No 157.062 de 25 do fOefe1r6 'dó 196tIi
Req6erentei-nittCRI LTD"; - 1Ápxo,
-•
' PriVil4glo de ínveação: "PERMUTADORES DOS PON,S.TNTERIeÁrtrOl
. PARA LIGAbOES El.g7RI4S"
REIVINDICAUU

'dade opostas, do mesmo no dito eixo isoiante por meio de um pinos
e moias para normaimente impedir dito conatador . mOvei radiaimeg
te para fora, ••
•
• Á rWidrent4 fiifiádtée "iídàd d idat1d6 fddlã
dó dWiiiadó iáfieWtia6 de élttfitiã 'jelfidaüi érr 6 48 iltd0
44 1.963 a-615 11 2 14;55;in
Ponto n o 1 do total,de 2 ponteá apíescidadóii
_
ckl: I
••

TERMO rpà 155.78. de 30 de dezembro de 1963.
Requerente:. RADfb CORPORATION OF AMERICA., E.U:a.
Privílegio de ,I.ftvenção:
ELLTRICO H.
.tP.RMO. N o .156.990-de 20_de Fevereiro de 1964
Requerente: kNUT GOLTEN E SIGURD GOLTEN = = E.U:A. e NORUEGA'
de friNiedOáO) . n. 114iiid'Pa.À É.61,ígàk-ci iD ARA 453'kdàããà .
dà GRÁNOA tiAOÉ b8

§givdicÁddà
1 - Máquina para polir para munhOes-de , eixos de manivela
para grandes motores marítimos, comprendendo uma ou mais pontes
de PhliMentiOlue'-iicaM ákielmente 4 fidialitefite âjtiadiMi4 e'id; :
vaá unidades de poliMentO com roded de poiiáérit“ caracterizada
pelo fato que a máquina de polir tiem que ficar: mOvelmente ligada
no mancai principal de maneira (lin a máquina seguirá 0 munhão /
Othão 8 8in dã citá018 do 18a68 dtkidfité gi . rdtaão cid alid de/
manivela ficii-déSlOcado em relação ao eixo do manCal PridEleal;
-Ponto no ido total de 5 apresentados:
\

-

'1 . Perautador dos pontos intermediários para liga~1
_
elátricas, caracterizado pelo fato que ele compreende um ciline
dro isplante, uma pluralidade de contatadores estacionários diUi,
postos numa relação adequadamente espaçada entre si na
_ face perl
-ferica interna de dito cilindre isolante, uma eixo isolante girs
• tOriamento disposto no dito cilindre isolante numa relação exse,ntrica em relação ao eixo central de \dito cilindro, Um contal .
• Lidor md'vel cem feitio substancialmenteeM U montado em extremit

'

•

•

REIVINDICAÇdá

1 . - Circuito eletrico com dispositivo seMi=conautoP
som entrada isolada e com efeito de caspa incluindo eletrodoe
,
ia fonte, de escoamento e. de_entrade formados em substrato 5,1¡.
• ai-colidut6rLdiapOridd :áe miot OH( ligai. 6a titati6s..

los Cla Conte, de escoamento e de entrada, -condicionando o dil
-'oositiy-o .;. emircondutor para,furioNlar como 6 elemento ' ativo
do dii. Chltd, 'Ctaddo á 611:.Ciiit6 cáéá8terizado por ter
ie derivar uia sióita¡eátÁo mencionado'stiostreto.

meios'

,

prior4dade do correspondente pedida
depobitãdó fie ,Re-PaEWici .die . Pelf:eiites . dos àtados Unidos-da.Am
rica éri a4,1aneiro de 1963 sob
M.90,
t43iita RO 1 dó total de 16 pontos apresentadOs.
,

.• •
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(S-z.c.o III)

156.727 de 7 de fevereiro de 1964,

aeqUerfirtei IRM105 BORTOLETTO - SIO PAUL(
PriVi1h i0 de Invenção: "DISPOSITIVO ESTAPILIZED0a DA 3os=
EM GERAL'
Sto DOS:
REIVINDICAC:OES

dm espaço ao segundo eletrodo e diminuir o fluxo aa corras'
'te de eapaçoao refarldo anodo, dis p ositivo realiaentadorz
oectado entre o referido anodo e o referido primeiro .1.trye

.• Dispositivo estabilizador da suspensào dos auto

do para causar oscilaçCas no mencionado circuito para si

quencialmante Iniciar • interromper fluxo de correnta da al
filouloa In geral, caracterizado por ser constItuido por uma
paço
referido
tubo
ao fluxo da correnta
de U, feita em iiço
especial,em
podendoresposta
ser pra.
em formato
%/Arra no
44,

/isto tamb4a na parte central de seus ramos laterais e trona.
~sai

USA

mencionado ânodo.
Ralvindlca-se a prioriciaue ao corrasponnento Pg

tricho de- formato curvo, tendo no ramo- transversal

ri- Patentes dos Estados
aaausitado
de
com os Repartiçio
ramos lotando, suportes Pare
quase junto as curvas na
*440 do estabilizador, suporte ;ate feito em chapa estampada,
%ando na sua parte Inferior dois furos para !liaça° direta ao

Uni

dos da Amárica, em l o de junho de 1962, sob no 199.495.
Ponto no 1 do total de 5 pontos _apresentados.
•

Numas do Veiculo, mediante aproveitamento dos parafusos jt;
•gistentes, terminando o suporte por uma braçadeira, a qual
provida internamente de uma bucha de borracha, podendo ia uma

...•,

• ,..---•

outra modalidade de noalisaçío do suporta de fixaçilo do •stabi
tisador sob o chassis, apresentar una chapa dobrada em taa ai
%ores • presa diretamente , ao chassis, tendo igualmante braçaloira • bucha de borracha.
Ponto n" 1 do total do 3 pontos aprosentadoa.

TÉRMO N

P

155./1314 de 16 de oec....iu.s, o* 1902.

Requerente: REYNALDO PASTORE - SIO PAULO
Prtvil4e10 de InvenAio: "APERFEIÇOAMENTOS EM MOTORES CLETRICOE"
RE1VIND1CACON

1) aperfeiçoamentos em motores eletricos, caracterisa
dos

puí evmpreenderem Inicialmente um dispositivo autocatico de co

mando para desligamento do enrolamento auxiliar, composto a Partir

de um interruptor formado por duas 1:minas suporte, respectivamen.
te retilfnea fixa e arqueada m6vel, portadoras de botOes extremos
de contato, voltados um para o outro, a 1:mina fixa estando aonta-

TERMO Ni 149.553 de 31 de maio de 1963.
Requerentes:RATKO CORPORATION OP AMERICA - A.0.1.
Privillgio do Invençios " GERATOR PARÁ ?ORNAR ONDAS rd
mulo PARÁ- UM EM UM RRCEPTOR DE TELZVISIO 0.

da em um suporte transversal isolante, fixo por sua vez à carcaçs
do motor, em nfvel imediatamente anterior I tampa traseira, •

PSITINDICnOm
1.

WIO

zuporte transversal, em p oslçào diametralmente oposta com relaqào

om gerador paraformar ondas de deflexgo para

em um receptor de televis:o tindo um dispositivo de tg

bo de raios catodicos reprodutor de laagens • enrolamentos
de deflexio Cletromagniticos para o referido dispositivo
compreendendo um tubo •letrOnico tendo us assolo, um catado,

ao eixo do motor, e piovida de grande abertura circular, de passa
sem para o referido eixo, dita 1:m1na arqueada estando sob apSic
do flange Anelar de um carretel, montado livre em tOrno daquele el
ao, e ainda dotado de aba retangular em sua extremidade anterior.
Ponto n

'

1 do total de h pontos apresentados.

primeiro, segundo e terceiro eletrodos entre os mencionados

-'411H
'

anodo e catodo, a dispositivo acoplador conectado entre os
mencionados enrolamentos de deflexão • o trajeto modo e cg
1

- 1..
h•
',•4
:
n

[.

.

is",

•

%rodo PP saaa polaridade para aumentar o filmo de corrente

,.....,3

.

,
•

/..:.:- ; -

44,

o

.7

que os dispositivos de circuito sio conectaderao referido
de corrente excedente ao referid.) segundo dispositivo 81/

•

,• •

I.. , i

são aos referidos enrolamentos; garacterizatba pelo fato do
lassando eletrodo para derivar um sinal ma resposta ao fluem

nre•
• •. "1

"-

todo de referido tubo >ara aplicAção de correcto de deflg

traio para aplicar o referido
sinal ao referido terceiro
.

•

lamina m6vel estando a p licada, por uma das extremidades, ao mesmo

[•?È I

;M

'''.,

! rI,l'.. 1-7-r
I.' I (

-f . '/:j

-
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

. /
.TARMO N o 156,297de 22dø janeiro :1.9'1964.
Re(Auerente: RELI. PUNCH COMPANY LIMITED
-_
i?rivilegio de Invanção:"" APERFEIÇOA.MENTOS EM CU RELATIVOS
IRCUITOS DEPORTA "

TUMO N 0. 156.238 de.21:de'janeitd.da,1964.• Requeente: N.V..POILIPS'GLOELAMPENFAFRIEKEN .-. Holanda:
APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
• Privliegiode . .Ineoção:',"
VÁLVULAS : DE DESCARGA ELETRICA COM PLACA FORTEMENTE CARREGADA
PEIVINDICAÇOSS

RETVINDICAÇOES

'maquina de-calcular Compreenaanao um circuite

- . Aperfeiçoamentos:em ou relativos

' da

ia diatribuiçiro-,de impulsos constituido PO-r uma' variedade-

desCoisa eletrica com placa fortemente
coregoda,. contenao„ei
,

:Ircultos porta, cada um dos-quais opera como mm elemento

-1O menos um catodo e uma Pla c' a oufl anogo feitos da metal da

poa,,=

,

cg ractertzado pelo fato de cada
;os porta incluir uma valvula termolonica,

vai

dos ditos Circul

tO ai fuso inferior a 1600 a C, sendo o lado,do=anoao-adjacenta

grada do-.qual sãO

ao ca'todo revestido ue uma camada,ae ligaç j o gasoso' (gas-ain.o,

Talcados Ai:pulsos
_ de . uma fonte "de Lmpadancia relativamente ale
.,-ada e ao •atodo da quals' io aplicados ImOulsqs da nma . fonto -do
). >
mpedanola relativamente baixa'.
Ponto na 1 go total de 6 pOntos

-

-dinglaer) obtida a partir ds ' IlMa . camada de partículas'separt
das de níquel, fixamente sinterizada.ao ' metal ao anoao,..- ' sensio •
- •
,
t
ontarsticloS entreis referidas partletilas enchidas ao:v:41*
_
massa (ie . ligação gasosa e pulverulent&.
•

'

eivindica "-se a Plioridade ao'Correspondente paa1M3N
.
A.
depuado na Repartlçào de Pátentes'da - O p tando; otO 2j de jt
. . •
'
nairode 1963,- soo n Q 288.122..

IR n

Pont) o 1 ao tal de 4 Pontos'apresentadOs.

TERMO Ra 159.005 do 8 ao m a io sle 1964.-

R oquorente: IDEAL-STANDARD S/A INDUSTRIA E . COKUCIO NULO -.
-Modelo Industrial:." , NOVA 'g bRhINAL CONFIGU1tAÇA0 ORN A' MENTAL APL1
cAãá A

DISPabiSAIX% je.SAbONETE

., •
..." REIVINEICAÇCEL
1... NOVA g ORIGINAL CO4FIGURAÇÃO CHNAYIN1AL APLICADA A,DIS.
.PUSADOR DE sAsouÈrE,. .caracterizada pélo . fato do 'Configurar
. . UZ
corpo aprOxiadamente paraleleplpedicb, apresentando na face
terior 44 mmioe : 4rea res„salto_de apoio, enquanto na anaorior e.
certa d1stânc1., da extremidade inferior . posssui tampa destacívol.
t

as forma de calota, na. qual:lateralmente: se - conforma rasgo vertical'
onde: Se situa um .Lndicador, e . do,lado oposto A 7. 15:4. infariorMento-:
seloaali.tando alavanca

guisa . de manivela

Ponto na 1 do total ale 2 ponnos:.(prOsentados,',,
. -

•TERMO N a 156.242 de 2i de '..renáro do 1964
= ' GDANABAR.':. .
Requerente: -GENERAL ELETRIC . / A
METO EM COMPRESSOR . DA
'Privilegio -do Invooçào: "APERFEIÇOAN

REFRIG

" - RAÇA0 DO . TIPO HERMÉTICO,..COM DISPOSITIVO ( DE COLETA E EVAPORAÇIO DE AGUA D.E.DOILtig:'
SEITINDICAÇAW:

Um aperfeiçoamento em compressor de refrigeração - do X
po nermetic j com dispositivo; de coleta ' e evaporOção de-água de 1degelo, tendo uma original disposição de recipiente metálido,do
água de degelo, soldado diretamente , sOta: e o invOlucro de comprek
sor . de refrigeração, quando dito compressor e usado em circuito i
de refrigeraçáo para refrigeradores de,uáo domestico ou nio,.. 4V
esses refrigeradOres'diepOem de sistema de degelo ' automático, tia
de acordo coe o dosarltd ¡cima . 'inirosentado nas figuras do d.o)
senho anexo.,
única reivinddCaçAo apresentada.-

2290 . Quart -feir. 16 ,
:

DIAR10,-OFtq#4. (reação 1h;.

Setembro de ;197g
...t '
.1

de assombro de 1903a*,
killmO Si /51.545 §. dn 9
s. 7:
.
bequerantat 8021VM NUOCK IIORDIGA
"ARAMCD
PAPA
kLEVIÇIO
htiM11101AIS
:à CRI
lnvençl'Ot
krivilelgiO de

i.

REIVINDICJOSS

1 Uma arranjo para elevação de aatariais a granal, ca
48cm:risada p ino fato da coxpreender pares Of esteiras soa fia atu
ind o eu cooperação, as quais, entre si e ao longo dos respectivos
ea ambos
cursps for m am um canal de transporte, as ditas •steiras
do
ça lados doa mesmot, sendo providas cce suportes a/ou •aios
contra

•
.

m. 58-6 - d. 1 dl juáo di 19641'
'ybtiib
Ato:quarenta: &AGI TEST 4 PU1410
Privilieglo de invençãol bió
Paulo INCUSTRIA1 PARA PEANTaribla
toals e.

REIVINDICICin

pressa° atuando

1
•
1,..

os natarials s* endo transportados.

P onto n o 1 di total de 11 pontos abrosentados.

1 - Palreio industrial para permutaçálo de Ione,
terizado por ser o fluxo de líquido sóbre os gr:os 10 Denoutz4
dor, e oJr ser a clroalaçãodos grãos no liquido motivada pelai_
tonta' externas aplicadas e atuantes sObre a SJ p erficid
fórças
do liquido, f,Srças essas causadas pela variação

3lori412

~Me

de pr4

Sio no YOluae de ar sabre a superfície horizontal do LithadOnt
Ponto (I Q 1 do total de 3 pontos,apreffientadulti

TIÉRHO O f 157279 de 3 de aarço da 1964.
thequerantet HITÁCHI LTD. - JAPI°
Priviligio de Invenção: • PERNUTADORES DOS PONTQC IMTUREDIAR/2.
PARA

NEMO N P 155.80» da 30 as sazambro de 1963.
PaSnerente: THE dOOYER JOMPAMY - E.U.A.
trivilhao de invenção: • ASPIUDOE: DE P4 •

Da perebtador dos pontos interaediírles para ilit%
SO411 elitricas, caracterizado polo fato que 41e coapreen.4 11. 4111,

lEIVINDICACOE.8

.r

1 • nn aspiraaor de pó do tipo de caixa, caracterizado
for •atos definindo ae oorpo para receber partes ao mesmo, usa
unidade aotor-ventolnha criadora de sucção, maio* aontanao • ai_
•
corpo
:Ia unidada nó dito

CM porção extrema do sao, meios

e. filtragen dó pO, seios aontando ;atai 41t1904 em Vis

pOr011

***** do alto corpo, e meios divisores tendo una prikeira pOt
çio cooóerando co. o alto :orpo para envolver a dita unidade, os
Altos a4loS d ltvls.o in:.uindo una lagunda ?ora go projetando •
se ate a ; tuba da porção final oposta do dita carpo para

promar

uma barreira recebendo os altos actos :ia filtraigan oos4, attiandO
bom ua suporte para os 5e5.01.
_

.

.

Rzivindica-se a prioridade do •orreapondonati podIdO dg
posltaao na Repnrtição is Patentes doe leta4.04 NUM' da Amikplas
ma

trucees ItIrrecas"

10 de se:temor° de 1963, soo Me 307.882.

cilindro isolante, uma p luralidade de fasadores de contate **tal
cionírica dis p ostol numa relacio maçada entre si *a rae4 p4r6
flirice interna do dito el -lIndro isolante, un eito 1solánt4 dleal
poete nel dito cilindre Isolante, use eixo isolante disPOst4 n4
to cilindro Volante • acop lado coe um eixo de acionamento par,'
rotação unitária co, o aesno, , e Mi falador de contato &tua. •041
tido no dito eixo isolante suam relação croata para coa dito*
,odores de contato estaclon4rios, dito Gizo Isolante ficando CÁ,
posto nuns relação ezcointrica Go relação ao eixo central
cilindro
li

isolamento.

do.itli

•

A requerente,reivindici a prioridade de Ide:1szer, fl
depositado na l , epartiç:e de Patentes japoníse, aa 4 de Çgbm

)9 41 et; sob

O 10126/63.

Porto Unice, apreaentado.

•

'onto o g 1 ao total de 8 pontne RPr9.46t4d0se

•

. àêçie; 111)
DIÁRIO OF1C14L (

‘t,.$1.41.;Siroi

,Stteti)bro'.do

!

109;.;401:

lk
10.87$ de 30 de Abril de 1964
al 4lu mb raMbai TIO! 11ILLITZ COMPANY . * a M.A.
Priv/1464o de finwipmeio, "ONDULAD04N8
CAB1L0"
•

gtl,

z•

~MOR
.

1 Ua oedulmuor me cabeio para ~prego coa ama rance de
aucçam, Oeractirizade por um receptículo tendo uma bSca atrasas/
• qual ama madeixa do cabelo pode ser passada sob a latiu:nal& /
da dita auoqio pnrwo interior do dito receptículo para encachel
emito mo seu Interior, o dito ondulador compreendendo diapositivoe para sujeitar desprendivelmehto o dito"ondulador í dita ma
Mala de cabelo, os ditos dispositivos sendo normalmente orienta
dos persa po 'sição de sujeição e sendo atuadoS Di r 8 e posição ahorta péla 'cio da dita Sucção.
r•querente reivindica a prioridea. u.- .arreapondefttet/
pedAdoa depositadoe nos Notados Unidos da 4meriCa e* 30 d. Abril
da 1963 e 2 de Maio d. 1963, sob os ;ris-aros 276869 e 2775" ru

ma taipa que ; ajustada soore o àorpo par.a formar ua estojó 01/
filtro e que inclui uma entrada para admissão de ar a ser,filtre,
do; um elemento * filtrante que á fjuatado no estSjo , m - que comprada
de pi' n senos uma camada de um material filtrante, as bordad da
qual ião engajadas entre o corpo e • tampa: e elementos que prea
dem a tampa ao corpo.
A requerente reivindica a prioridaa. cio correspondente pa
dido depositado na Repartição de Patentes de Inglaterra, em LO /
\
de Mato de 1963 sob n o 18.590.
Ponto. n o 1 A . total de 2U pontos spresentaoos.

peetleamente.

•

Ponto D O 1 do total de 9 pontos 'apres.ntrdoir
de Abril de 1964
tPAW7 N o l58.235 de
à10 PAULO
Requerente: BRAULIO.ANTÔNIO 2INETTI
Privil;glo de Invenção: "NOVO AUTO TRANSFORMADCR E CARRESIDOR DS
PILHAS CATALrTICAS"
•REIVINDICAV)45

FIG.I

N a 192.0.5 de gz de agaato da .196'
PAULO. •
1.querent.$ AMUIRTO ABUD

?AMO

Modelo ladustriels * UM 1E3SNH0 PARA SOLA DR a)M.A.1C1.1 PARA CAL
ÇADos

RIF/INDICAVAS
1. um uasanho para mola de borracha para calçaaos,ca
racterlsado por constituir-s. de frisOZ 1 transversais • leveada
°adulados ou sinuosos, que

se

iniciam na reglio'de biq ueiro

'50V0 AUTO IKAaarOnHADOR E OARRr.,ç4'D0R DE p limAs cari.
LirICAS", caracterirado por, dm us corpo cúbico Ou oaraielepipealuo, dispor-se 1nternamente, um circuito, que recebe energia na
r;de donizillar, passando por um transformador de entrada, regulada pelos trdnsistors, zepacltores eletrolfticos - e resstoi, /
:aindo e sendo ligada diretamente ao aparelho racoptor. abaste
:ando-o com a energia necessária ao seu (121.21°na ran nt 0 d recarro~do, ao mesmo tempo, as pilhas dispostas az seu interior.
Ponto 0 32 1 Amteti.de 2 pontos aprasenNaos

2

e Ur:aluem naquela da calcuilbeira 3, havendo apenas us.espAço
ao 4 1

transversal -retanlular localizado n • lntaciecção da parte

gela prOpriamente diti e da regilo do salto .
Ponto ns 1 do tota,l. do 2 poutes apresentados.

r— •

.TCAMO N 0' 155.360 de 12 de dizombrd de 1963.
Requerente: SLITTAXAVI ITALIANA S.p.i

15111.

Privildgio do Invenç;o: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A ?A2:tICACX4. -trE CCMPOS-C11DWICCS CCH,FAIXASIONCITUDUaIS DE
(IAS".

ALTERNA.-

R/IVINDICATI

1 - ProcesJo e dispositivo para a rabrtca.:Zo de corpos
crtinaricos CGD/ faixas longitudinais de cérres llternal4as, por
•

Ni 15900 a.
de n=lo da 1964
Rol:ler/ente: rEC .ALLIT IENGI ” mSRING) . LIMITZ0c:, = INGLATMRA
Pr;vilogio de lavenvio: "APERPEIÇOAMENTOj ' EM .FII.TROS DE AR PAR.'
eJTORES DE C011YjSi:LO I)1TRNA''
dmo

• .
. ..• •
4
Um filtro
cie coaboot i' o fatora., cár;
da C....4yreenier Weát part.t. ins'erlor da corpo
,taQa-ua. sa{de'de,..r : adaptlie p;cra Aior conectara com...motor; m

[1).11,4

de extrv'so, tais coso revestimentoisolanten de condutorea
cos,e ttlbos, de dUa.J . 01.3 216its cSres tendo listras.41ternadas paraluas ao e' lzo cl-;' eztrusao, que consiste .semraLer .ia?aradae.ante por. •
adio de dois ou *ais tranSportedores da 'pardfuso separados, as y4.. •
Na: cSre; de uel . m..terial tereicp1:astico ov
'para.a
eeça . de eive esi'acSdl . traCila percorrida ao 'Ionzo do seu eixo
por
- ta cono:tor -ou•ovr ar co.rsmido gra htravessa ccaracte-.
gle

du eseeça

CQ tráfite o,-.2.•.1.1U1 .r,Tt C!,t.

L
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•

./.1.

•

requerente reivind

C3

prioridade do pedido de pater.,

a
illepositehdo na Repartição de Patentes da Itália sob n

1

.t. • rodf 197()

-

•—•----.t.o—ta7~11~11

ei dee'
irada de uma determivada ,..,1 • lavát..0 á se subdividi: dentro
s um do outro, Que guiam
ou mais setores longitudt.La!s, distlaciad o
Life material ati se extrLdir ai .i,aa ' ,t en.:das com as das outras
il.

G.

o 24.626/6 .

me

de dezembro de 1962.
Ponto no 1 do total de 7 r e.. *-" apresentados.

Ponto

;

UftEm hW 154.393 da 6 d . içov .....:dro de
Noquorentet 1D-0 hÁNA - a JA0 JALLo
o -tyl.C. gio de Invnlç'J: "NO/AS DISIDZIOES EY ESTIARAS PARA I-11A1A4

LSTEIRAS PARA PAIA", conalatm
- 'NJit. ,LoluSIÇO,Z
do 'asa esteira (1) aoLrave1 trons/ormovel,en mala Ou tacolé • Ck
ca.:tioriaa-se essenclaámente poio Pto .,:ok ter COnetliulda pela e
L1O de trarias partes quadrans:iaar.a oU retangulares, feita puf
Intermedio de une ‘Ire c* tecid3 ou similar, por cesture Ou ou í
tro melo, doe modo time as portet unlias gu . rdeax entre si, Ume rit
leen* distencle (3), 00 ueparação.
puntor apresentado.
n o 1 du total se

•n•••nnn

'IC

1

Immo ao 154.470 coo 11 de Novemoro se 1962
Requerente: LUIGI ANIONAGLIA a a 3X0 PAULO
Privilegio d. Lnvençio: "NOVAS DISPOSICO WAPMR41140 PARA Paaft

1

TERMO 1'0 154.867 de 26 de novembro de 1963.
lequeunte: REKALL DRUG AND CHEMICAL CWPANY E.U.A..
Privii:gio de Invenção: "REBOLOS DE ESMERIL PROCESSO PARA SUA

CAFÉ"

•

oetc,

aBRICAÇE^"
1 - "NOAS D1SPOSIÇOES EH APAREL110 PARA FAZER CAFÉ", com
eterizado por um recipiente,(1) tubular a p erto superiormente •.
com funoo reforçado dispondo no Lordo superior, externamente, d%
rosca (3) e, internamente, d. aa reoaixo (2) onde encaixado uo.le
ma peça cO' nica (4) em forma de funil com um disso (6) dotado
furo (8) central ladeado por uma serie ne pequenos orifício% (7)
seu oordo, onde forma-se
.flIsd0 na sua parte superior aosixo se
(5)
sobre
aguai
;
adaptado
um disco (10) coar,
•uma reentreancie
;ao com um furo central (11) circundado por uma serie de ponderai.,
tios orifícios (12), sendo passante atreves dos oriliclow (8).4
(11) uma neste (9) que age como valendo.
Ponto n o 1 do total de 3 pontoe apresentados.

preender uma nossa de abrasivo granular interligada por um aglutinante orgânico e contendo um material do reforço na forma da`cordt
noas no interior 'da massa do rebelo, o dito reforço de cordonil
consistindo de uma variedado de slate m.as de cordoneis paralelos •
dispostos no plano g eral das faces laterais dO clItO rebelo, cada
sistema de cordon4is de reforço Paralelos se situando num plano la
tirai diferente dentro do dito rebelo coa a disposição direcional
dos cordon j is de um si: tema divergir.do dn disoosiçâo direcional
dos cordon4is paraleln,e de ot:tros LI:ttras pelo oue o rebelo
re.
as

direc,Ses

Ponto nO 1 do total de
N.%

/
1•

.

- Um rebolo abrasivo icforçadb caracterizado por cog

forçado em todas

-

I

NILWDICA:OF4

amua
•

/111•11111,

pontos apresentados.
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D:ARíO OFICIAL (Seção UI)

!ilamío: m' a

' ••
-159.310 de 20 de-Maio' de 1964.
_ ,
Requerentet INTERNATIONAL BUSINESSMACHINES.00RPOMATIOIfe
giBTEMA ANALISADOR-DE.PW/-).
' PrIvil4to cie InVenção

.
P
aniftenos
a'parade
AMAS° da eatrUíiira,divisciiia cOm

r

t. -

/VilIpiOACtiSS

1 "."-OM dlsfositivo analisador dá forma de onda sonora fb.
aluindo uia fonte ' para produzir as formas de ondas sonoras,
eterizado pela fato de vários seletores de frequenCia seroa Um
dos a saldo de- um receptor de Som, sandemcade seTetor da fraquk
ela capaaae_responder e um à faixa escolhida de umai_IB4rts do fal
mas de frequâlela dentrø . da formas de ondas sonorapap a fim de
voltagem de saída única 'para á faixa de treq4a .
'proporcionar
,eia escolhida", e pelo tato de um disposItivd loceIlzadoide cong,
ada tOg IlgadO ae- seletordafrequenaleN tando-dito
,tituintéS
dispositivo capam de- responder, as referldaa voltagant nnleas de
salda.
A requerente reivindica a p-riarldAde do pedidoaotospoeie
.dente depOsitado na Repartição de' Patenteados Estado* Soldos da
Amárioa, em'28 de Junho de 1963, sob n è 291.344.,
Ponto 0.1 do total de 9 pontos aUresentados.

'etehibro de 1910 2244

1

,

.

íáto-iii-Jrk
,..

sendo a formação de referços substancialmente mais grossa no g,
tido- Vertical dt que a espessura das outras paredes Moldadas, t
,
-áto a super/101e superior da formação de , reforços a- forma cube
cial de um fl tr invertido vista em seção; transversa i estrutura dill.
4.0
ã derafosçam vidria e tendo a, auperficie. .inferior " da formataforma substancial de um "U" aprumado vista em seção transversat5
f'
.
..
tomada ao longo da estrutura divisOria, pelo qUe a pare mala... ir$1 -,
ca da formação de reforços fica prOxima ao centro.
A requerente <reivindica a prioridade ào correspondn
te pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidqg
da Amárica em 5 de junho de 1963, sob O 285.755.
g aora een tadoi.JPonto
, nè 1 do total de 10 tatto

tnertu da 155.366 da 12 te dezfleliroTde £96
Requerentes CU* SOCIÁTIANONYME
Privilégio de Invenção: 4 MD CESSO. PARA.A PREPARAÇAQ DVAZOCa.
PAArgES C0TENDO,CRUI0 w.
- -micanaccaçoss .
Érocesso:parxa preparaisio de asocorantenceatell
,
TERMO, K0 154.C,W de 25 de novembro oe /yo,.
Requerente: KEYES FIBRE COMPANY .
frivii‘gio de Inverv;c'To: "AFERPEIÇOAMUTOS EM RECIPIENTE INTEIRA
MENTE mOtbADO".
upuNDICACt)El;

aperfeiçoamentos eM recipiente in'teiramente
do, reito de pOlpa, caracterizados pof erla quantidade de células
-

integralmente, moldadas adaptadas para receber -objetas individuais
dentro delas, incluindo eada'eelula uma parede de fundo e duat,PR,
. redes laterais opostas unidas aos iadoe-apostos da pdréda do ftn.
do de maneira a ficarem voltadas para cima e inclinadas para rora
a partir da parede do fundo, , astando as ceiulas-adjaCentes separk
das por estruturas divisOrias transversais situadas, entre as pisit
das laterais opostas e unindo estas i paredes, a estrutura Crlo9.
'ria incluindo- Una primeira narrara edw forma. de parede exsuda ' a
farede do fundo de uma eelula è uma segunda nervura formandt uma.
parede ligada a.parede do fundo . da alola adjacente, 'a pflmeira's
a segunda nervuras dirigidas para . cima e para fora partindo dos
respectivas paredes do fundo e convergindo uma para a ditra em dI
ração a una iona de junção situada acima das paredes do fundo de':
edlula, pelo menos ama das paredes laterais estendendo -ao a usa
,altura maior de que 4 zona de junção dás nervuras, estando identl
ficada a zona de junção das nervuras por uma Tormaçâo ORO reforças
&eia 9. ,./S.a9 da.golpa galam**, oir4Xdrika eadActente'ao 240/0
.0e

do metal,-encerrando um átomo de crômio em ligação complexa

a

•

tuas moléculas de moncazocorantes diferentes t' taractcriz ado pelo
fato de s* fazer reagir, na proporção molecular de cercalal, um .
moncazocoran.te que não tenha grupos cartoxílicos que no sejamNsh
ciai s ac . aloaruco. e com um ¡laico grupo cido sulfônicovda foz:,
suta
j(ÇO)
no q u al-. fs representa
, o resto de uma diaaocomponente ligado A asa
OH e pertencendo,
ponte em posicão vicinal ao grupo .(CO)
,
de prefertncia â série benzenicas A é o reato de um componente
,
oopulação , ligadazopantaonj osição vicinal a um cetogrupo anal
1iSadO ou analisável ou um aminogrupo;ou um grupo hldroxilas e gk
- significa um numero inteirai posátÁvo l -ao valor Oe 'Jaó maximo ail
goma Um composto complexo dó Crômio que possáa um átomo do tramo'
Ligado em ligação ~Usar a a Uma 13141e4l a de um moncaseeasante
armai&

oa qUal aM'clos símbolos X,/ e Z , significe Aidrogámic e os damaaa,
cada um um 'tomo 4eSidrogenio' ou dOcalogtaso tou uanás/unte
,
ma grupo alqiallaan alotai de baixo pado nalecular.

n
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Setembro

(1-

"gabona. 4 de;esitaatte reivindica P risr1014 43 Oorrajg,
01666rrim podido dapositedo no Repertisio de Patomtea da laLçA
12 di

(7)

dirembre do 1942 ga p to 14613/62.
• Paria O 1 da total de 4 pontoe sprosoniodos.

mm 1" m mm mammce latmfam dm 5

Tgam0 611 !,39,533 da 30 dm maio de 1)62.
Privilígio do Inimaaçio • MOVA COMPOSIÇIO At xAmmt4 'mo a?Ng
ME1ÇOADA3 P9OPRIRDADI5 ItaT1IS . PROCE.S90 PIRA SUA fltiPIRAÇIO
PARA A PRIPARACIO DR PLLANRUT0S OU 71BRA5 A PARTIR Tad ged cnapv.

.41~ e.
RIIMINDICAÇORS

1. %evo composiglo de meteria tendo aporfeipadas prlodaded %Imbele, caracterizada por conproondor uma polialerlaa

orietalina ' e em poli:ator modificado, o dito pe:.tístee molificado **tardo proseou' de uma quantidade da garoa de 1 *ti gerca do
20g, met pago, da poliolotins cristalina, sondo o soemo falsado pg
le ~ .00 do pelo menos um ícido d1cerbo411~ • pele nonos um
;Lixo)." sentarão de 2 a 12 átomos da carbono, e sendo modificada
por ias compooto escolhido do grupo qui consisto do (A) th Adda dl
carbodlicos alifíticoa, contondo de 16 e52 ítomos de oarbocus •
do seus diísteras alcoílicos, (3) gliccito hetoroolclicoa (C) de
O,95 mal pereante a 1,0 nol percouto, tonando por 14114 • pls0 tg
tal do dite icido dloarboxillea do um torminador de sedela, - ag
tolhido do grupo que maniate de ;ater*, polialcoil-vinílieos
tutdm:na grupo Aldromila terminal, nos quais o grupo alooilo MEG
tín dO 1 a 4 ítomos do carb000, e eompoatos lanto a , TOrmola
t(ai

2

*

..1.Clz)

a

Oi

le qual 1 e escolhido do grupo oua coasiste de grupoa alooLla eas

bando de 1 a 18 ítomos de carbono • grupo. arilo °entoado do 4 •
10 ítonos da carbono, g e g sio Liteiro& do 2 • 22 • g • ne
sínero inteiro de 1 a 100, indig ativo do grau de pollineelmqio,
(81 do 0,95 902 Poreart0 • 4 1 0 nolo* percutia Mamando par base o
paio . total do dito :eido oarboxílioa do dito tonaloodor do oodolo
dofiaido na (C) atado ~dirimido par 0,05 nol parcutto 41 2,4 moles
porcento. %nadado por base o Plao total do dito :eido earboalico
do na alente remlfieador de cadeia, saco/nide ma grupo qual
te do cOaposte : Indo... (Ornais

aaankll

na que a e ar rddleal de Aidrocarbometo aliritico "aburada ommn
&ardo de a 6 ítmos de carbono e a • ma ajaaro Luar° de 3 •
í; otimpeetals teadO a Iírnula
a. . (01121)3

om que 1 a en ra,ttual de aldrooarkonoto allatieo

aatoro4o,

eog

toando do 2 a 6 ítomos de earboams..omapostos tameo e fOreolo
(11)

.
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J. 1 a e; , • oempoopos. ;AU /..) • rjelma
4

rinalmente • dopositanto reivindioa 1 prioelgodo go esc.
ro3pon4mita . p.d1Jo idporitado na lepactiglo de Patentes ãos 14~4

Unido. da Amicida do Jor ge em

do adio die 1961 *oh rd 113.6711
Pouto A R 1 do total de 10 janto* aprementedos.

la *eu dim 157. 700 (W 4 da abril de 196Z
ligq.:eeentm:
Prtv11:.glo de Invençio: PAOCOSSO L Frarkuçxo DE ÁC/D04 aqr-al
c/cLiws cAnoxtLic,..; con7ts1ço,z UN31371/ZADORAS PARÁ PitU1,:w_
LA ronc.d.ieg;
çoxiCr
R1I1IN01Carp5
1- Procerui de prepara0o de esteres . ue ácidos 2-arilln1d . ?o (1,2 -a) - p lridino-carooxilicos, -caracterizado pelo tAto da
que
is az.. ra.4:ix os ei.terus alcollicos de um ícidoli-aminopir/dg
no -c a rboxflics com uru) - 4.1log inlo-metilerlicietona segundo o esqug
ma:
Rou0t

AU;

tHml -01 2 -CO.Ar

/tal 41e0

na qual o 5 represeata um ratidue de aleolla in forior,.tol come •
'atila, • 'tila i a propila, • outros, enquanto que Ar rep.easenta

um

trupo arilleo, de preflei.inciel rutílio°, avtantualrente substituldo
4tdmoJ 11 dd1uz;.110 ou co. os grupos alcoilicos ou Ild0111.1CO5
'eriores, anqoanto gde hal indica um itomo de nalugirtio.

co.

h requerente reivindica a prioridade do correspondo... Ag
dito depo.itado na ie, , artição do Patente: da Itália ao 6 do abril do
1961 sob ag 11.937. .
Ponto nJ

do total de 10 pintos apresentados.

...e.40.4 :49 1 37.937 1 :1 11 de abril de
Itimurontd : Adullj Jii-.!11CáL COMPAII0
S'rivaleglo e Invenção: ' 1-R,C7..
POL LEPULDO, COUPCS100

h cowowçxo PAHA COttAi Oh

•,1) PaON/A PARA (Elat 1( COM
t3S1C20 LL Purf.:cxlco ítd.IKERLIX.E1

(II)

(XXI)

5, • lt i um redima olopoília

Oti 3 átomos do coa-boato.

itacinnrantee Motworru comPorr ~AULA.

t "a

d4 :970

251‘INDICA(053
1. Proca.:J.o para curar uu )oliepOxioo tendo um ellg
rb l oalto
- •poxi nalor do qut 1, ca
racterizado pulo fato do se ny
-ar o ditt p
ol:apixido eu oreserça ue om eutur de um fenol tod
to, pelo uunos, ias grupo hluro:d.la ronàivá. e de mi st; crua
ia trinta ;tostou dt caroono ror grupo n:(....orila
icido c a rbox11.co org .ánl.co ta.:ido da um até
dai tinte- e q•Ág
4 COWS de cart..vao por grupd., ícido
ri1 t a iJun'..e a dap
oslt4r.tie reivindica a prioradado
iorreepondento pedtuo depositai° na R . o.trti;Xu dm Pa
t1nt4s tms
istsdus unidos da Au piri.iit do Nortc'em
us
auril
de
1961 suo s
4
nt le4.35c•
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TARRO N o 152.821 de 17 1 de setembro de19 6, •
Roquereatet GENER4L

ELECTRIC

e •
Posterior zongatuctanal mas afiado e uma tolda peiVirali511.

COMPANY' =1= E.U.A.

Priv.de Invenção:" APERFEIÇOAMBUTOS EM'DISJUNTOUS 84ITRIC5$4b
Reivindicações
1 -

tra afiada,

garacterizsda por poaareender.umsalasenta .lar

or coo, substancialmente cilíndrico, destioada a. reseephoseee

-

Aperfeiçoamento em disjuntores etetricoe, caracterisad0

primento dslUina em. forna.de fita, um dIspoettivaideet
para receber uma extremidade da.liettn" dinpositivassderin1411

polo fato de compreender um invOlucro d isolamento„ pelo menos

re g de percurso, para um percurso da dealoemento dama&1*

dois contatos relativamente ',Oveis montados no dito invOlucro,un
Membro de alavanca manualmente operável reciprocamente *Oval cila

aa entre o elemento de recebimento ao. suprimanto . • (" dispo
:/..
tivo de tomada, ;23e2 dispositlávos definidores da parariam

tro • fora do dito invaucro de isolamento para operar os ditos

.eluindo'una porção qpe define umssons de. barbeammt,

sontatos entre a posição de , cirnito aberto e rachador motos rei

ela determinado comprimento da.limina, e.d.tspesithromeadapta
1
dos para impOr uma forma tronco-cOnica a a uma porçáo da , lâttalt

ponstvos 1 corrente para movimentar aw.omtictuaente os ditos coa

*
ambl

x

em cada uma das extremidades da referido eemprimonto da le;nd
tatos para a posição aberto quando o.,orre uma condição de corna

na situado na zona de barbeamento, o v‘rtice de cada uma dei

te predetere.inada; os primeiros meio, de inclin -ação inclinando a

ias porções tronco-c g nicas ficando ;latrante da borda erie41

itta alavanca

da 1:nina.

de

operação para fora' do dito invOlucro de Isola-

A requerente reivindica aa prferutados dos pedido'.

tenCo; os sewindos meios de Inclinação Manando alSsticamonte o
coviaento ai dita alavanca para fora do dito invOluaro, e os melo: de inclina.o g lplementaras alternativamente retidos e libe-

correspondentes depositado* na Repartição de Patentes dos

tidos Unidos da am:rica era 19 de julMo‘de 1962 • r de Avara
d• 1963 sob n o 211.073 e 305.734, respectleamente.

rado: por ocasião da oporaç:o-au.tentica dor ditos contatos para

tonto ri g 1 do total de 15 pontos apresentad011.

posição "aberta' para adici ,,nar via inclinação aos ditos

a

rrimeircm Leios de inerinação no decurso de que

e

14

N

1 i

4:21c

Ga ..ári

dite alavanca'

de operação ; movi ' le a uma porição mais dia:anciada da dito irará,
lucro

quanio o; ditos con:atos se abrem automj.ticamente.

ReivinAica-se a prioridade do correapondente pedido deposi.:alo na Repartição de Patentes dos EJtmdos Unidos da. America, eu
29 de outubro do 196', sob n 2 255.575.
Ponto • ç

1

Jo UAI

total de 6 pow.oe apreseatadoar

fl.R140 N j 152.820 de 17 de setemoro de 1963.
Requer nntes GENERAL ELECIRIC COMPANY - E.U.A.
Privil;gdo da ri:maneiros " APERFEIÇOAMENTO EM D1SJUNTCRES
ELÉTRICOS m.
ApiINDICACOES

Aperfeiçoamento em disjunteros elãtricos, cara9:,
•

f

aerizado pela fato de compreender: um tanque metálico soa aà
to potencial, meios de isolamento para ruportaren o referi.
do tanque e a laularea eleuicamante as relaçLd wa solo, da

primeira • *agnado par da ean.tantoa laterruptares separável,/
dispostos ao interior do refecida Lane" um par de,condute
4
re g espaçados projetado* pap aedeatreede elle° tanque, meios Jeji,
\
landa oet di.tea manducares do dlea Ianque quamdwase dites coa
tantos sia abertos', melou para Usaram, e.:SIncamenter uai. • coaf.
tacto da ce:Ga um das.parea aa.ditwtanqua, mer.oss para lrgarmil
J t Q l'C.Y.11 de 19 de julno de 1965.

•l;tricamente o outro contacto do dito primeiro par de eontakl

Itir,GII.frITSCOn'eAYY
o ri‘i': . 'o et Inveaçao: "

rn

vISTOSrr:VO (N1442111E) FARA ma
tw FORMA ut TIRA OU PITA

1 - Uo dizpusitivo ("marLzine") para municiar acata,
nuamente liusinas em forma de tira ou fita, gae 4.111 as*

tIrts

tos 1 extremidade interna de um primeiro dos ditos conautoras1

de modo que o dito primeiro par de contacto* e o oito prlatel*r
ro condutor aio ligados em serie entre o dito tanqui • a .av
tp amidadi

, prtaelro ÇOndUlAfe 4/12 1 Ptra 1.4a,

09 "11 9
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*296 Quarta-fdra 16

'dei 81;trionaento e outro contacto do dito segundo par i

a1.

trás/dado tatuem do segundo dos ditos condutores da modo qua
• dito oftund0 par de contactos • o dito segundo condutor sio
Ligados em Earl* entre o dito tanque e a extremidade ex:erne
elD dito segundo condutor • meios para ligarem eletricaten:Al a

Setembro de 1976

(Se.çáo. III)

ferida parede ao longo de um.% liana que está dispost.. entre
bordas de guia e de arrastamon to da fio..
Pqnto no 1 de um total de 25 pontoe apresentados.

00babinadO ima siri* do dito primeiro conu.tor e o dito prim.!
serie ao
40 per de contacto§ ao paralelo com • coaolne.çiio
ela

(Rito segundo condutor*. o dito segundo par de con:actoz.
. à requerente rolivin.lica, visto ' .

present.e

Ur sido depositada na Repartição Oficial dl. Petentes aos Ek
Dado' dieldos da Am;rica do Norte em 21 de nowemoro de 196?
1101B e

O a39.20•
POmtO ai 1 do total de 14 pontos apresentado..

TgRMO Do

152.599 de 06 de setembro de 1963 O

Raquerente; MASSEY.FERJUSON UNITED =1 . CANADA
Priv.ds Invonçãos" APERFENOAMENNS RÉLATIVOS A MIQUIhAd CSIFL.

DMER*3 - TRILUDEfitA3 COMBINADAS"
XelvindicaqUe
1
4

Tèa-to NO

Aperfsiçoatento relativo a 'inquinas celfadairat-trilhill

duras combinadas, eventualmente com un trator, adequadas para /
debulhar, separar e limpar grão encerrando um conjunto debulha.

169.619 de 12 de maio de 1065

Requer* ntike EMMY BALFOUR & COMPANY LIMITEI) -i= E9CáCiA

dor • ;aparador compreendendo um cilindro debulhador rotativo e

Priv. .di Invenção:" APERFEIÇOAMENTO kELATI704 A ALAMETC)/E 3 EvAPO

um conjunto de cOncave e grade coroando de perto o dito cilindra

RADOR DE FILEI MOLECULAR ft.

O dito conjunto de cocava e grade tendo uma abertura perlaria&
a.,
para a recepção do material a ser debelhado, caracterizado por

Reivind:caçOes

comproondsr dispositivos para recolher o grao de plumagem atrarlie

Aperfeiçoamento az alambique ou evaporador de filme mo-

do tipo dfscrito, caracterizado pelo fato de que: •
(a) e elemento esfregador, ou cada *lamento esfregador, ten uns

tome tal que • face operativa (face de estragamento) do elegeu.
to ei de perfil curvílineo em um plano per pendieu/ar • rol-adio
ao eixo do rotor, a curvatura sendo para fora em raiado ao oitia
do oiro; (h) o *lamento esfregador, ou cada *lamento •sfrogodor,
esti montado sOhre o rotor de modo a possuir liberdade para afã.
buir UB 11Mitddo 'inalai:ato de flutuaçio em reuni* ao nenno,
am . plano p erpendicular ao eixo do rotor; o (c) dita forma do ela

O oonjunto de amava e grade e fornecend~ a um mecanismo de

111pesa rotativo tendo um eixo geolaittrico Central em alinhamento
longitudinal com o eixo geomitrleo de rotação do dito cilindro
debulhador rotativo.
Nivindl•a-se a prioridade do correeponds~ podido daí/omita
do as Ropartido de Patentes dos !atado' Unidos da allarioa, era
07 de setembro de 1962, sob fi G

mento esfregador ou de oada •lamento desfregadOr, eetn disposto

atada de tal lameira tendo em mente a finalidade da liberdade pa
•

movlemato flutuante poseuido pelo elemento que, qJando o k

leme4to emiti et contato de carregamento com a parede do alambicai* ou •vaperador, Tia face operativa entra em contato com a re-

•

r

um36.

Ponto noe 1 de me total de 9 pontoo aPrèsentadoll.
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