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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 304.270 - Rauserin - José de
Lobão Portellada Netto - Classe 3.
N 9 310.483 - Vinho Neurotonioo
Divisão de Marcas
- Laboratório Acinom Ltda. - Cias.
se 3.
N9 652.474 - Guaraci
Em 13 de outubro de 1970
Guaraei
N9 671.425 - Sideral - Calçados
Dias - Classe 36.
N9 723.385 - Tristex
LaboratõSiderai S. A. Indústria e Comércio
Notificação
N 9 652.490 - Cilica - Confecções
rio
Hertape S. A. - Classe 2. •
- Classe 36 - Com exclusão feita
Cinca Ltda. - Classe 36.
pela seção.
N9 724.142 - Recap
Depois de decorrido o prazo de
N9 652.708
Rccap CosAtticaCalçad
os
80 dias a partir da presente data Asdurian Ltda. - Classe
N9 71.806 Rapsodia - Rapsodia méticos Ltda. - Classe 48
36.
para recurso, ou impugnação e se N9 652.820 - Emblematica
Indústria e Comércio de Roupas Linenhum itgeresado do mesmo se va- Comp
N9 '724.191 - Vent-Vert - Vent
mitada - Classe 36.
anhia de Tecidos Aurora
ler ficam notificados os requerentes Classe
Vert Cabelereiros Ltda. - Classe 48.
36 - Com exclusão feita Pela
N9
365.987 - Mago - Mago Auto
abaixo mencionados para compare- seção.
N9 557.846 - Blokret-Barrinha
Peças Ltda. - Cle.sSe 6 - Com excer a êste Dep artamento, a fim de
Blokret-Barrinha S. A. Engenharia
N9
clusão
feita. , pela seção.
653.192
Flor
efetuarem o pagamento da taxa final,
dos Tecidos Guae Pavimentação - Classe 16.
dentro do prazo de 60 dias, contados nabara - Flor dos Tecidos GuanabaN9 432.014 - Monark - Olimpica 60
N9 647.693 - Chesterfield - Brasda data em que tiver expirado aquele ra Ltda. - Classe 23.
Bicicletas
Monark
S.
A.
Clasprazo de recurso:
N9 653.489 - Aspasia - H. Bastos se 21 - Com exclusão feita 'pela p01 S. A. Indústria e Comércio -Classe 36.
seção.
& Filhos - Classe 36.
Marcas Deferidas
N9 648.214 - Billi-Bei - Billi-Bel
N9 653.687 - Guanabara - cia.
N9 437.449 - Concordia -- Concorde Algodão - Classe 23. dia - Concordia, S. A. Veículos ft Indústria e Artefatos de Borracha LiN9 646.308
"S"
Tecnogend Guanabara
mitada - Classe 36.
•
N9 654.562 - Deney's - Super Ma• Máquinas Agrícolas - Classe 7. •
S. A. Comércio e Indústria - Classe
N9 651.576D'Gro - H. .Bastos
N9 442.766 Caetano' Branco - sem direito ao uso exclusivo da gazine Deney's Ltda. - Classe 36.
Caetano Branco Filhos Ltda. Indús- & Filhos - Classe 36.
detra "8".
N9 655.328 - Frederico -.
N9 652.706 - Arco Iria - Depósito
tria e Comércio - Classe 7 - Com
Repreesntações
Ltda.
Classe
36.
N9 697.331 - Banep
de Meias Arco Iris Ltda.- - Classe
Buslie Nepexclusão feita- pela seção. .
N9
655.609
Cardiff
Cardite
peia Ltda. - Classe 2.
36
Boutique Ltda. - Classe 36.
N9 449.514 - RSTG-BPS -'
N Y 714.405 - Castelo - indústria
N9 652.750 - Butantã - indústria.
de
Máquinas
Rairnann
S.
A.
N9 655.613 - Corello
Saverio
de Revestimentos Butantá Ltda. de Armas Castelo S: A. - Classe 18.
Silvarolli & Cia. Ltda. - Classe 36 • Classe 6.
Classe 16.
721.832 - "K-30" - LaboratóN9 495.725 - Patunar - Paumar
N9 656.426 . - Fronhas Santista
N9 654.783 - "IIN" - Aspene Merios Boaventura Ltda. - Classe 48.
Comércio
e
'Importação
Ltda.
Ouro - S. A. Moinho Santista. In- Classe 6 - Com exclusão feita péla das Ltda. - Classe 36.
7'l9 722.232 - Brama - Perfumaria dústrias Gerais - Classe 37'.
seção.
N9 655.563 - Flamingo - Confec:Floralis Ltda. - Classe 48.
N9 656.711 - Confecções Rosa Branções
Flamingo Ltda. - Classe 37.
N9
663.828
Usipeças
Usipeçaa,
N9 722.238 - Lia - Perfumaria, ca - Dibo Nieman - Classe '36 Tratores Ltda. - Classe 6 - Com
I Floralls Ltda . - Classe 48.
1\79 657.500 - "TB" - Confecções
Com exclusão feita pela seção.
exclusão feito Pela seção.
IB Ltda. - Classe 36.
•‘• N9 722.259 - Silvar White - Niasl
N9 657.049 - Campo Belo - FiaN9
N9 658.265 - Lord - Camisaria
677.132 - Choupal - Trans'IS. A. Artigos Cabelereiros e Perfu- ção e Tecelagem Campo Belo S. A.
rna.rias - Classe 48.
- Classe 38 - Com exclusão feita portes Choupal Ltda. - Classe 21. Lord Ltda. - Classe 36.
N9 679.023 - Guinasa .- Compa1\1 9 722.620 - Asca
N9 664.167 - Coleção Pedi, - Lojas
Indústria Mu- pela seção.
sical Asca Ltda. - Classe 9.
N9 667.054 - Campo Belo - Fia- nhia Nacional de Guindastes - Clas- Rivo S. A. - Classe 36.
se
6.
N9 669.269 - Miss - Ancora inN9 723.418 - Formiliquida - Quim- ção e Tecelagem Campo Belo S. A.
dústria e -- Comércio Ltda. - Clasbrasil Quimica Industrial Brasileira• - Classe 37.
Indeferidos
N9 657.093 - Roupate' x - Roupase 36.
r.S. A. - Classe 2.
tex Confecções Roupas Ltda. N9 669.283 - Suayem - Ancora In,N9
N9 450.137 - - S. A. Moi- Classe 36.
615.674 - Parque Farinar:ia
dústria e Comércio Ltda. - Classe
a'iho Inglês - Classe 24 - Com exN 9 659.226 - Velruatic - Cia. Na- Parque Ltda. - Classe 3.
36.
N9 629.889. - Mamãe Oxum Prot4
clusão feita pela seção.
cional de Veludos - Classe 22 - Com
ção
Produtos
Farmacêuticos
Veexclusão
feita
pela
seção.
N9 669 .285 - Virgínia - Ancora
603.641
"CL 65" - Fãbrica
getais Bacelar - Ltda. - Classe 2. Indústria e Comércio Ltda. - Casde Meias oentinental .Ltda.
CiasN9 660.292 - Trimfit - Textil
50 36.
•
N9 647.898 - Cedigal
se 36.
Labonin
N9 667.521 - Santa, Fé - Indústria Farmacêutica S. A. - Classe
N9 610.710 - Riggoflex - Rigge3.
N9 669.393 - - Comércio o
flex Indústria e Comércio de Roupas Trinifit S. A. - Classe 37.
N9 '720.089 - De Millus - Indús- 8Indústria Piche Limitada -- Clas.Ltda. - Classe 36.
e 36.
N 9 667.521 - Santa Fé - Indús- triaPerfumes Migtnar Ltda. - Mu"
N 9 630.167 Brasprool? - Bras- tria de -Malhas Santa-Pé Ltda. - se 48.
'
669.556 - Galaxye
Cialaxae
proof Acabamentos Textels Ltda. •- Classe 36.
Confecções Ltda. - Classe 36.
N9
722.256
1Vlavala
João
José.
Classe 22.
N9 668.491 Terezilda - Terezil- Ruivo Cartolano -- Classe 48.
N9 699.301 - Figurino
Eugnio
N9 634.704 -- Plumarin - Acesso- da Confecções de Roupas em Geral
GrigorowitschS - Classes te.
N9
Ltda.
Classe
36.
722.349
Deirossi
Indústria
rios Especiais S. A. Comércio e InN9 327.727 - Vibra-Stop - Indús1(9 870.643
Soranella - S. A. e Comércio Delrossi Ltda. - Clasdústria - Classe 38 - Com exclu•
•
tria e' Comércio de Artefatos de MeIndústrias Reunidas P: Matarazzo - se 18.
são feita pela 'seção..
tais e Borracha Este Ltda. - Cias.Classe 36
Com exclusão feita pela
N9 722.408 - Litoral --- Distribui- Se.
N9637.817 -- Brasão . - Gomes .8 seÇ49,
dora
de
Produtos
:Farmacêuticos
do
Filhos Ltda. - Classe 36.
N9 .376.034 - Irm-Aos Yadoya LiN9 . 670.64 - Ancoratna. - Ancora Liteoral Ltda.
Classe 3.
N9 649.845 - Ordep - Textil OrdeP Indústria e Comércio Ltda. - Clasmitada - Classe 6.
N9 722.423 .-Legrand
LaboraN9 437 ..605 - Invicta - General Mo.
Ltda. -.Classe 23.
se 3.
tório Legrand Ltda. - Classe 3.
tors Corporation - Classe 21.,

-

•
2) O expediente das repartições
gúblicas, destinado 4- publicação,
'será recebido na Seção de ComU'até as 17 horas. o', getz' g• icações
a
:.7iinento do público pela Seção de
Redação será d.e 12 às 18 harasi
2) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espaça dois, em papel acetisiado
apergaminhaão. medindo 22.r..33
centímetros, sem emen.das ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando congiverem tabelas

„E N
EPARTAMENtrà
,

d) As assinaturas serão tomadas no D.I.N. O transporte por
via aérea zerá contratado separadamente com a Delegacia da E771rèsa. Brasileira de Correios e Teégrayos em Brasília. Esta poderá
c,e, encarregar também de encami'nhar o pedido de assinatura ao
. Neste caso, .o assinante di,Mirá ao D.1.N . o pedido de assioatura 3D pagamento do valor
2orresponde nte, na forma do item
aeguinte.

remessa de valdres para
assinatura, que será acompanhada
b) A

ae esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita somente por

` DE

110

. RENSA ; .NACIONAL

-

wIL-1=0Fr:r.:ERA.

cheque ou raie postal,. em favor
do 'Tesoureiro do Departamento 'de
imprensa Nacional. Quanto • a0
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprésa
,Brasileira de Correios e Telégrafos
.
'em BraRilla .

ALBERTO OE BRI TTO PEREIRA

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por Use
..22ilysiela
CSEPU 00 oex..42, 00 sagAcI,o Isnc-lo de 1• 7stlispe7.e, ..n D'P'
Piral.ACAce)0.0
inviço
cE2. Do
Reij:onal j2.2 Empr,,3.,sa ,3rasileir3 de
FLORIA NO GUIMARÃES Correios e 27:légrzfv.3 em Braailla
j. B,DE ALMEDA CARNEIRO
se 1.:bri,-.-_7. a tr:T.--in.,-.2etar o encuminhamãto ao (Z2stinatá7io por
DIAR 10 . C)C!AL
outras vias. independenqmente de
acréscimo no preço.
sEr:Ão

serão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
1D 1,21.
3) As reclamações pertinentes
(2 matéria retribuída, nos casos de
7 To ou omissão, serão encaminha' s. por wcritd, à Seção de Redaço até o quinto dia útil g uineguente à 'publicação.
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2758 Segurida.feira

Gota° do putdicidodo do oxpodlontm do uoptarterno042)
Me,olonol do Proprtodado Induotr I o a do sitnlat.Lrlo
do IndUstrlo o do . Cornérclo
ttrpi t 4, nas oficinas ao Depertarnen to tio m pr en s Nacional
3 R A f 4,1 A

-.......20.••••.•••n••••=••••

ASSINATURAS
EtEPARTM5ES E PARTICULARES

Senteatre
Ano ......

FUNCTOKUTOS

30,C4 Semestre
Cr$ 60,00 Ano

C2'3
40000000000

Exterior

Exterior

Cr$ 05401117W

Ano

FDR1'2, AÉREO
Semestre

• • ••• • • 0 :• . 13 • •

Cr$ 102,001 Ano

000

'1) A Delegacia Regional da
7 6 do Oerreioe e
Emprém Bra.21.12:2
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar ce wua przÇos, no caso de elevação de tarifas
comerciais aàeas, ',(- nediarze aviso-,
prévio aon cs:'i2ante3.

8) Os prcs (3 arklature ,';
do porte aéreo podarão ser semestral ou anual G 30 272.J.3ield0 se;nre
subseCrt 22,50 no primeiro dia útil do mês
O717,ZD-....17.3 aasinatwas
Cr$ ,g,00 dente.
para o Exterior é ~ente anual e
ne..o haverá tranvorte 907 via
aérea.
Cr$ J0,00
- 3 d33erl 127
9) -A re;4•à
licitada cen aJeedincla dá ED
dias do ver,ci-.-fun- o CA assinatare
e do porte aéreo. Vencidos, D272,D
Cr$ 204,00 suspensos iti,e7oc,, - 2.ffieni.e)-nente i.7„E

NUMERO AVULSO
Opine zU cada
- O praaa) ("ati número avulso figura na última
exemp lar..
será acrescido de Cr,5' 0,01,
- O loreço do .I, '.''"' atrasado
0,01
por
ano, se de anos anteriores.
Cr$
e
de
ano,
ari.23M0
se do

aviso-vrév'io.
10)

PC7C1 :'3C3W3:11 OS

su92e-

mentos às cãições dos &a go.° oficiai, os assinantes deverão solicitá-los no ato TZG :J831715tC7G.

No 143.498 - Interconti Impoitado- Ns. 751.093 - 751.094 - 751.095 723.578 - Rdson Pereira Leite.
751.096 - 751.097 - 751.058 N: 543.329 - Almac - Cia. Naa N9
ra
S. A.
No 724.279 - Equipamentos VanNO 356.560 - Pontal Mercantil So- 751.101 - 751.102 - 751.103 cional de Artefatos Metálicos Al- guarda Ltda.
ciedade Anônima.
751.106 arma - Classe 47.
751.104 - 751.105
NO 724.282 - Equipamentos VanSimca do Brasil Sociedade
751.107
N 9 484.951 - Cipa Indústria de Lu- guarda
365.307
Representações
SanNo
Ltda.
vaa Ltda. - Classe 39.
Anônima Industrial de Motores CaNO 724.309 - Equipamentos Van- tos Ltda.
minhões e Automóveis.
488.299
Fama
Fama
FerraNo
guarda Ltda.
N9 365.307 - Representações Sangens S. A. - Classe 39.
Tig s. 751.109 - 751.110 - 751.111 •-tos
Ltda.
10 648.772 - Ecodil S. A. Emprê751.112 - 751113 - 751.114 -No 494.706 - Hermes - V. Her- sa Comercial de Importação.
NO 435.522 - Cas Dico S. A. Co- 751.115 - 751.113 - Sinica do Brasil
nico / Cia. - Classe 6.
Na 650.169 - Leonor de Sequeira mércio e Indústria.
Sociedade Anônima de Motores CaN O 506.326 - Alba - Indústrias
NO 502.467 - Sidel Comércio e In- minhões e Automóveis.
Brunidas Albatros S. A. - Classe 6. Roval.
N9 652.940 - Moustache Modas Li- dústria S. A.
N9 647.030 Darwin Domingos
Cumpra o art. '23.
mitada.
N9 664.410 - E. N. Bertachini & •Colombo ( e apresente novos exemNO 514.001 - Casa Adelino sProdtzplares).
N9 653.150 - Super Lojas Arapua Filhos Ltda.
tos Anaconda, Ltda.
NQ 657.450 - Companhia de SaneaSociedade Anônima.
N9 678.100 - Luiz Geraldo de Al- mento
do Paraná - Sancpar (e apreN9 675.917 - Sonata Indústria de
meida.
NO 653.971 - Antônio Carlos
sente -novos exemplares).
Aparelhos Eletrônicos Ltda.
reira.
No 679.516 - Indústria e Comércio NO 658..070 - Lojas Butia Ltda.
N9 691.204 - Edgar Gomes.
N9 679.520 - Indústria e Comércio (e apresente novos exemplares).
NO 654.164- -Stemap - Serviços Ad- Nakato,
Ltda.
NO G26.596 - Casa Adelino Produ- ministrativos e Participações Ltda.
NO 657.048 - Fiação e Tecelagem
N O 693.589.
Campo Bela S. A. (e apresente notos Anaconda Ltda.
'PubliN o 656.947 - Michel Chaya, Mo751.001
N9
vos exemplares).
N? 696.598 - Casa Adelino Produ- ghrabi.
cidade) Ltda.
a
Anaconda
Ltda.
N 9 655.42a - Cia. de Representato
N O 656.96-6 -- Michel -Chaya MoNs . 751.002 - 751.004 - 751.003 ções
e Negócios Promocionais te
721.294
Casa
Agro
Pecuária
751:006
751007
.751.005
NO
apresente novos exemplares).
Tiradentes Ltda.
751.008
'151.009
Magalrli-Mala
N9 658.451 - Companhia Vidraria
Cia. de Representa(Publicidade) Ltda.
NO 655.421
N9 721.715 - Laboratório Farmakar Santa Marina.
e 'N e.g, cici os Promocionais
N9 658.453 - Companhia Vidraria
Sociedade Anônima.
Ns. 751:010 - 751.011 - 751.012 - ções
751.013 - 751.014 - 751.076 - Ma- apresente novas ea:emplares).
lao 721.774 - Biehler & Cia Li- Santa Marina.
N 9 (o.413 - Cia. de Represenrir lado .
No 660.600 - 'Walter Quadros Ri- galcli-Maia (Publicidade) Ltda.
e NCLÓCiaS PrOMOCIOriaiS e
No 721.964 - Lojas Vêvê Ltda.
beiro.
N9 751.074 - Simca do Brasil/ So- tações
apresente nostoa exempiares).
681.565
Enadil
S.
A.
EmprêN9
ciedade
Anônima
Industrial
de
MoNO 721.977 - Lojas Vêvê Ltda.
sa Nacional de Importação.
tores Cominhões e Automóveis.
N a .C54.937 - Indústrias Reunir,..NP 722.468 - Carlos Vitiello.
Na 661.709 - Casas Fausto Rou- Ns. 751.075 - 751.076 - 751.677 - Max Wollson S A. (e apresente
novos exemplar es) .
N• 723.227 - Companhia Siderúr gi- pas S. A.
'751.078 - 751.079 - Simea do Brasil
ca 'Belgo-Mineira.
No 654.050 - Lojas RiVO S. A.
Sociedade Anônima Industrial .cle Mo,» N°654. Indústrias Reunida:Max Wolh- on S . A. (e apresente nola ? 723.236 - Companhia SiderurNo 666.416 - Synteko S. A. 'Co- tores, Caminhões •e Automóveis.
Voe exemp l YCS ).
gia:. Lielgo-Mineira.
mércio Importação e Exportação.
•
No. 751.080 - 751.1)81 - 751.0132 N'' 762.266 --- Emprêsa Brasileira de NO 667.106 -- Ioos Máquinas Moto- 751.083 - 751.1085 - 751.4)86 - NO 654.9:33 - Indústrias Reunraas
751.087 - " '751.088 - '751.089 - Max WolfsOn S . A: (e apresente noVaaajo S. A.
res S. A.
751.090 - 751.091 - '151.092 - Simca vos exemplares
,:•)? a:32.851 - Orsini Vargas MelNO 667.747 - M. de Souza.
do Brasil Sociedade Anônima IndusNO 654.P26 - Inalústilas Reunidas
lo.
N9 668.336 - Akran Wafa naja- trial de Motores Caminhões e Auto- Max WOlfson S. A. (e'ripresente no723.379.José
Dalian
vos exemplares)
laR
móveis.
ni.
N9 723.480 - Cândido Augusto.
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j.kNo 654.503 - leeter ICellemea
,
,
N9
751.146
Ttherka
.
8; Cia. •Ltda • N9 660.80 • - Irpasco Administra,
,IIPitesente neves exemplares).
(e' a p resente noves exemplares).
N9
663.653
Cia. d e,Prodytos Qui'ção E m preendimentos e - Agricultura
.A N o 654.503 - Peter ICellemen (e
micos Laboratórios Verny.
No 751.156 - • Empreendimentos e Sociedade :Anóniin'Á:
NO
apresente novos exemplares).
675:432
,
•
Xobe S.
Participações NOvo Rio S. A. (e apre - No
,41(1Ltatria
662.902 - Pereira Parati LiP4inXieentiCa.
Otn9 650.469 - Cia. Riograndense sente novos exemplares).
mitada.
Ne gócios 8. A. (e apresente noNO
No 751.157 - Empreendimentos e No 66.165
Dargel Empreendimen- Inc. 676.370 • - Endó .La boratorlefs
exemplares) .
Participações NU° Rio 3. A. ( e tos Imobiliários Ltda.
)f. N 9 689.328 - Johnson & Johnson a presente novos exemplares).
N 06,631 - C. H. . B oenfinger
NO 668.444 - Com p
Ne apresente novos exemplares).
anhia de Cal- SoiM.
•
No 751.158 - Einpreendimentos e çados DNB.
.ák'i o 650.456 - Cia. Itiograndense Participações Nôvo Rio S. A. (e apre
No
676.634
No 670.092 - Silar S. A. Silos
- C. H. 13oJhringer
e Negócios O. A. (e ap resente novos sente novos exemplares).
Armazéns, Construções,- Indústria ee Sohn.
.emplares).
Comércio.
Cumpra os artigos73 e 96 .
No 684.267 - Instituto Hor
NO 650.444 - Cia. Rio g randenbe de
moquiNo 693.941 - Com p anhia PitangueiNo 675.040 - Cia. Nacional de Ve- mico e Bi ol ógico 8. A.
fAe g ócios S. A. (e ap resente novos
ludos.
NO
ras
de
Comércio
exemplares).
687.587 - La bo r atório Panrare Indústria.
No 700.318 - Itiograndino P. de No 724.497. - Empresa Rilo S. A. ina Ltda.
N9 650.093 - Georges D. Zananiri Abreu.
NO 691.181 Imobiliária. e Incorporadora.
'(e ap resente novos exemplares).
M erck & C. int.
N O 721.141 - J. Sancti8 &
Cia. Li- No
N
o 719.188 - parinax
No 639.726 - Angela Cardoso Bar- mitada Indústria e Comércio.
500.329 - O Lloyd Nacional SoCo mércio de Produtos O Indu strie e
' ros (e apresente novo sexemplares). No 723.221 - Companhia Siderúr- ciedade Anónima.
u ini leos uN9 675.159 - A Fábrica Nacional de mifada.
4 N9 634.396 - Pirelli Socleta Por gica Belga-Mineira.
.45a4oni (e ap resente novos exempla- No 723.220 - Companhia Siderar- Motores S. A.
No 72
1.790 - Byk Gulden Luingica Belga-Mineira.
res).
N O 677.419 - Cai-vaga Automóveis herg, cher-nig% Fabrik GMBH,
Limitada.
N9 633.989 - Orlei Empreendimen
No
No '420..756
Samiya Comercial e
721.820- - Romeu A. Faustine
tos S. A. (e apresente novos exem Imp ortadora Ltda.
NO 679.912 - Gicavas Ltda .
No
.
Comérpiares).
- Produquiinica (mona
No 723.547 - Cia. Eletroqiihnica cio e Importação de Peças e Equi- ,tria e721.834
Comércio Ltda,
pamentos.
i4 N9 723.486 - Irmãos Marcelino ( e Rio Cotia.
Noo
ap
resente novos exemplares).
No 724.292 - E q uip amentos VanNo 683.241 - Comercial de Máqui- Sohn. 722.998 - C. R. Bocheinger
% IP 723.613 - * Irmãos Marcelino ( e
guarda Ltda •
nas Agrícolas Maracanã Ltda.
apresente novos exemplares).
No

723.035 - Usai a ri n a S. A. *_...snib No 695.960 - Abdo Salim & Cia. Apresente 'novos exemplares
NO 690.373 - Indústria Mecânica d ustria Farmacêutica.
Euratn Ltda.
&tda. (e apresente novos exempla•
No 723
NO 549.229 - Auto Asbestos S. A.
res).
No 751.041 --*E(luipanitnites de Es- selischaft..162 - Scliering AittimgeNo 657.561
Francisco Carnaval N9 535.246 - Redlirnit S. A. Equi- critório
Minerva
Ltda.'
;(e a presente novos exemplares).
p amentos Industriais.
No 723.344 - ind
ústrias Wu n neas
IN No 657.918 - Newbra Comércio e
N O 751.059 - Alfa Comércio e Re- Brown S.
A.
NO
414.993
Re p resentações Ltda. (e apresente
--- Indústrias Quimicas p resentações de Auto Peças Ltda.
Anhembi
S.
No 725.451 novos exemplares).
Ins tituto de Angelz
NO 7 61.060
No 666.178 - Da.rgel Em preendiAlfa Comercio 'e Re- do Brasil Produtos "ierap
NO 594.685
Metalúrgica Apple: p resentações de Auto
euticos S. A.
Peças Ltda.
- No 725.848
mentos Imobiliários Ltda. (e apre- Limitada.
C'llas.
Pf
ier
setne novos exemplares).
Inc.
N9 751.061 - Construtora Atlas Li:
N O 598.474 - • Tecno ..lex Indústria imitada.
No 667.018 Aval S. A. Admie
Comércio
d.,t
No
1 36.741 - Labora
da.
nistração de Valores (e apresente notepiea
No 751.084 - Sinica do Brasil So- S. A. Indisloia Quitnica
vos exem plares). e FarmaNo
626.286
-L
cêutica.
José Silva Tecidos ciedaá'e Anónima Industrial de MoN9 667.045 -' .Aval S. A. AdmiSociedade
An
ônima,.
tores, Caminhões e Automóveis..
nistração de Valores (e a presente noNO 1 80.533 -- Ou:011nm
vos exemplares).
'in dustriai
N O 638.739 - Lavanderia Atlântica
N O 751.099 - Sinica do Brasil So- Mecl
icinalls S. A.
ciedade Anônima Industrial de Mo- • No 2
No 667.050 - Aval S. A. Admi- de Botafogo Limitada.
62.246 - Qujrnica 1...arin
tores, Caminhões e Automóveis.
nistração de Valores (e a presente no- N O 643.057
ilce0Mozano Modas e Cotatica Mauricio Villela
vos exemplares).
Ap resente procuração.
A.
fecções S. A.
No 2 95.369 - Indústria
No 346.844 - Sociedade Industrial
No 671.650 - Doma Gás SociedaNO 646.140 Santo Amaro Para,tica Endochimica S. A. Faraw. ceu-de Brinquelos Sobrinca S. A.
de Anônima (e apresente novos fusos Ltda.
exemplares).
No 316.836
Orinonotcrapia I-Z,ich
NO 646.314 Tevnogeral S. A.
No 654.121 - Malharia Irmãos Da-- ter do Brasil S. A.
No 671.668 - Domus Gás Socie- Comércio e 11 idiástria
her Raud S. A.
"
dade Anônima (e • a presente novos
No 347.771 - Ins ti tuto 1)
NO
N9 646.314 1(.clic-) In
e ,C emplares)...
Tecnogera/ S. A.
751.136 - DIU Industries Inc. d ustrial de Anne-ações
scientiiicas
Comércio e In dústria'. •
IMIDAS S. A.
Cumpra
exigências:
N O 679.563 - São Paulo Alpargatas
No 648.692 - Mefaço Coinérelo
NO
S. A. (e apresente 'novos exempla- Representações Ltda.
No 550.783 - L aboratoires Roja.
398.247 Dansk-Flaeo, S. A
res).
•
in stituto
de Fisiologia Aplica
NO
591.494
Olivetti
Industrial
No 649.036 - Cia. Riograndense de
S. A. Indústria e Comércio de MáN 9 484.820 - Transportadora Apa Negócios S. A
llo 398.248 - Dansk-Piainas S.
•
q
uinas
p ara escritório.
In stituto de Fisiologia Aplicada. a •
Ltda. (e apresente novos exemplaNo 591.819 - Televisão Exceicior
No 649.079 - Sociedade Comercial
res) .
S.
A.
No 408.268 -- ahoratc
de Armarinho &comer Ltda.
, ,rjo aincrgio
645.466 - Companhia de De- N
Ltda.
e
593.861 - Aços Finos Miritisenvolvimento Econômico do Paraná Metais649.811
Ltda. - Fhibro Minérios e niNo
S. A.
NO
Codepar (e apresente novos exem409.853 - LaLoratorio Farniacl ttion Licia,
p lares) .
N
o
No 00.676 - Orouirna Indústrias
614.120 -Ind. Química e FarNo 409.992 - Labo
macêutica Schering S. A.
No 645.471 - Companhia de De- Químicas Reunidas S. A.
ratórios i.i riauvin
Cie.
senvolvimento Econômico do Paraná N9 652.329 -- Indústria e Comércio NO 657.879 •- Pa-inácia, Nacional .de BlaChe
CODEPAR - (e apresente novos Itay Ltda.
Homeopatia Ltda
No 411.328 -Inclur,lna! Lhaexemplares).
No 657.925 -- Laboratório Neeinecl ros S. A.
No 652.425 - Sanai:iria EsnaSil LiN o 606.164 - Dargel EmpreendiLimitada.
mitada.
•
mentos Imobiliários Limitada (e
No 422.310 - i,aboratnrio
apre:cnte novos exemplares) .
tost S. A. Indústrias loar macilutiNo 654.340 - Fábrica de Tecidos NO 657.944 -- Inds. Proterap Li- cas.
mitada.
NO 667.508 - Construções Elétricas Água Branca Ltda.
Bitu S. A. (e apresente noves eireinN9 658.036 No 429.068 - :Henrique 1?,
No
656.091
Pedro
Fortunato
azirtcto
Laboles- Carlos ,Kipp.
plares)-.
sei S. A.
NO 657.218 - Tamis .1; Galios».
.No
429.3D
No 678.971 - Macali Peça.; para
/4', 659.418 - Luiz Cie Souza FreiPher Arzi-m.inttatil
G esellschaf t Mit Be
Tratores Ltda.
No
(c apresente 'novos
• • 657.457 - /Obra S. À indús- tas.
sehrankter 11a1.
turig.
.are-) .
tria e Comércio de Tecidos.
No 660.120 - Relbra S. A. Ind.
" No 751.015 - Magaidi Mala (Publi- NO 658.367 - Casas JOsé Araújo Farmacêutica.
No .430.354 - P
cidade Ltda. (e apresente novos exem- Sociedade Anônima. No 660.696 - American Ume:- Pio, La bor atórios S. A. rava?. Ttveorcla Ti
• ducts' C or.
piares).
No 658.360 - Casas José Araújo
NO 435.313 --- G
r istovau *.friiornoo
NO 660 .725 - L
No. 751.047- Jarbas Jabur Bit- Sociedade Anônima
aboratório Cangeri Lisboa.
Limitada
w novos axemplares).
tar (e apreine
No . 658.361 - Casas José ArauNo 1."-)98.01ti - Indústria
No 660.911 - .L
011111 eia
No 751.100 - Simea 'do Brasil So- jo S. A.
aborató?io Farina- Santo Afonso Ltda.
cêutico
Inte
•
rnacional Ltda.
ledade Anónima Industrial de MoNo 058.370 -- C onfecçõe3 LuxenvOst
N o 599.703 - 1...d:oratório ora
No 00 935 - La
.fores Caminhões e AutoMóvels (e
boratóriot; elas.a. •
Ltda.mut S. A.*
non do Brasil Ltda.
, ap resente novos exemplares".
•
No
608.268
-C.
U.
NO 059.774
Reidec Comércio- de No 660.956 -- :Lab oratórios 7?ris-No '751.144 -. Taterlia, Cia. 'Li- Parai
usos Ltda
ittut S. Á.
mitada (e apresente novos exempla.- , No .
,N 61:3.272 -r.
660.044 - Silveira i! Rovira
rtn) .
.
Karl ' I b nititta
mitada.
-NO 661.189 - Instituto .Herinocptimico e Biológico S. A' •
843.876
Abbott Labu.a:.orkse
•

•

N"-)

•

•

•
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.
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ãtri

• - •

Outubro de 1970

, ,
„

,
•
:
514.029 ;.= .SOGAR, S. A. -%
ÀrquivOnento de processos
rcopert
751.1[129
eledade de Organização Geral 44
,
I
F
f9
446.777
Bracco
IndústAal
N4
?Oram nia/idados 'arquivar 'ias pro- Aba.ster.initento de -Lo4as. •
Chiniica 8. • p.
4JatienSOU
E.
;EN
751,030
N9 515.747 - 'Industrie Ralais Te.cesses ' abnike mencioitutoos 'por lalta
T.iaboratófies Bni •
N9 660.937
ifle
pagamento da taxa
lerottori Appa-reehiature - iktr".
•
•
1
•)
mut S. A.
Corp.
751.068
'Union‘
Carhide
c
395.245
--,
Autolândia
Erechini
9
N9
Don Decorafflcs Li11 9 516 023
• Orani SPectrn, Inc. Ltda.
751.4$39
1511 M.910 - Laboratorip§ ?rismitada.
•
intet S. A.
N9 408.779 - Sul Oeste de MaDiversos
1 9 516.273 - Frant Feed S. A.
deiras S. A. Comércio e Indústria.
N 9 661.166 - Laboratórios Pris..
Mecanizações Contábeis:
mut S. A.
365.236
Fabrasa
S.
A.
Fá453.250
Comércio
e
IndúsN9
N9
N 9 516.274 - Frant Feed S
brica, Brasileira de Lâminas - Aguar- tria SulaMar Ltda.
N9 661.062 - Silva & Cia.
Mecanizaç es Contabels.
de-Se.
Qui
.._.
Quimiut
InN9 454.589 - Vicente Soares.
N . 661.173 N 517.213' - C3rnercial Niive HON9 723.541 - Unilever Limited N9 456.327 - José Bernardini.
tercontinental Farmacêutica Ltda.
•i
rizonie Ltdc.
Aguarde-Se.
Produtos
Vicenne
N9
166.631
Lubrulufe
Máquinas
N . 661.281
N' 517.669 - Lojas It S. A. EleCosméticos Kaiser Domésticas Ltda.
N9 721.489
Ltda.
trodomésticos.
N9 661.326 - F. Aguiar.
- Aguarde-se.
N9 468.849 - Serralheria IndusN9 5111.518 - Casa Sotero COmerLes
LObarafoires
N9 661.781
N9 857.279 - Sociedade Zinca trial Atiriatico Ltda.
cial e Importação S. A.
Rousse'.
TriMittiria;ria do Brasil - Arquive-se
1‘1 9 .519.073 1\T9 473.194 - Telelux Aparelho:1
N9 661.891 - Química e FarniaMetro Domésticós Ltda.
Ltda.
c.el:Uca Nikkho do Brasil Ltda.
N9 483:855 - indústrias Bra,siler- L. td
N aV. 519:é74 - Metalúrgica Nirra
Serviço de Recepção,
N9 662.380 - Laboratório Lutecia
ras de Artigos Refratários S. A. S. A.
informação e Expedição
IBAR.
tina
li,r9 527.857 - ivIetalsul Ir
N9 698.929 - Quimbrasil Quimica
Importação e Co- Metalúrgica Ltda.
'
184.809
N9
ria
13
de
outubro
de
1970
S.
A.
Industrial Brasileira
niércio South Atlantie Ltda.
N 527.862 -- Metaisul
N9 72,2.185 - The Drackett com.,
N9 495.5137 - - Manuel Marillo Ro • Metalúrgica Ltda.
Diversos
pany.
driguez.
Foram mandados restaurar e ex-.
Metals-al
11 9 527.861
N9 723.365 - Cosmética Científi- pedir
N9 485:748 - Exportação a Go- Metalúrgica Ltda.
as cartas patentes dos -Processos
ca, S. A. Indústria e Comércio.
inércio South Atlantic Ltda.
abaixo mencionados.
N9 .527.852 - Metalsul
N. 724.255 - Olin Mathie-son &Me-Metr.lúr gica Berri
N9 494:691
N9 140.734 - Hermann S. A. inMetala"gica Ltda.
mical Corp.
Ltda.
dústria e Comércio.
Cia .• Comerem cie LiN 530.897 - Marcenaria M árui iir..
N9 726.233- Laboratórios OrgaN9 154.040 - ) Indústria MataluiN9 495.671
Lida.
gica Lipos Ltda.
non do Brasil Ltda.
.Algodão Algobras.
N9 167.492 - Valery Parranas cai
tçe
Linooln
533.793
726.569
Laboratórios
V.OSiron
496.853
Cinfai
Çoal:-.-reic
e
14 9
N9
S. A.
Carvalho.
S. A. Produtos Químicos Faralaceu- Brasil
Importacão
de
Ferro
e
Aço
Lt
1\19 168.175 - Abrahani Salomon
1\1 9 538.342 - Cia. Vestol Industicos.
Politanski.
1 9 497.836 - Grande °tilda Di- trias cle -óleos Vegefais.
N9 726.573 - Laboratórios Hosbon
versões e Propaga n da Ltda.
a 'taN i? 541.618 innustria e cursar'
ReStaure-Se e expeça-se
S. A. Produtos Químicos Farma.cau'N9 498.863 - Comercial jini
cio
de Arteistos, de Borracha DuPlex
Certicado
o
Ltda.
ticos.
ção
506.023 - Empresa Jornalisti- S. A.
N9
Laboratórios
liosnon
726.577
W,
N9 493.792 - EBB - EmpresA os Sul Riograndense S. A.
N9 543.324 - Pinhal Ltda. C lincrS. A. Produtos Químicos Farmaceu- Brasileira
de Bebidas S. A.
N9 507.094 - Cash. de Cou:os Vas- elo c Indústric.
ticos.
co da Gania Ltda.
N 9* 544.166 - Reirigelar 'S. is..
N9 632.346 - Joaquim eir.natti.
N9 726.579 - Laboratórios tiosnon
Aparelhos 'Eletro Domésticos.
S. A. Produtos Químicos FaralacenN., 546.241 - Metalúrgica }tua
•
ticos.
t C, a
Ng 726.787 - Beach= Grou p LiN9 554.335 .--- Mairund Func., • iie c
rniteci.
Recui)Jrac.Fic. ci, Metais Ltaa
N9 726.852 - Indústria Quimicas
N. 556.14.5 - Afi importaçi"i,) c kmAnhembi S. A.
; ortacão S. A.
Mi 500.864 - The Benclix Corp.
N 556.333 -- P,onieu Silvei. ia-'
N9 512.643 - The Singer ComUSITIRF i..s.scieacirts Ltda.
pany.
N9 566.914 - Santa Marta
N9 518.230 - Societé Anonyme
. iria c Circio de Bebidas Ltda.
Heurtcy.
555.728 - Indústria :),letai
N9 529.335 - Hunter Douglas InLtda.
teruational Corp.
fijECRETO
N 9 63.182 - DE 27-8-68
573.6'32
- Adm. e comi ,•4•11,
N
N9 555.909 - Societé Rhodiacata.
S. A.
Yr' 625.159 -- Bazar Oscar Freire
industria de
Ltda.
Lte:a.
ru,(ni:„
1.069
Divulgação n?
Borg Warner Cca
Elei.rctdos
N. 650.057
•
(Est. de Delaware).
S. A.
induccobre
N .. 56.•;.181
N9 651.206 - Onofre da Silva Fa
de Fios de. Cobre Ltda.
rias.
PREÇO: Ner$ 0-30
N9 586.973 - Rec:efaim tu -as:nN9 655.70'7 - Morganti Mantovarn
inei-aos Gerais de Fr_Aladas
& Cia. Ltda.
Lalh.
N9 662.819 - Boutique e Liaiielei
Jor,-;e Ferreir.", sais {do
N" . 590.Z34 , )
reiros Charmaine Ltda.
A
VESMA
Brcwer
N' .
N9 6'7 0.313 - Construtora Itarnbl
Corp.
Ltdr.
N9 693.842 - Rex Chainbel,,
- Cinaido Manch:::
No
Na Guanabara
N9 497.139 - Tetibrás Cornéic'o
Avenida Rodrigues Alves ny
Ni • 592.4i:11
e Representações Ltda.
;..-.(iir-a-ria c Comércio Ltda.
yarnato Sewing
N9 381.106
(nardt (it.-nes
AOIncia 1:
:i05PS.PW'
chine Manufacturing, Co. Ltd

SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO

N9 381.107 - Yamato Sewi. Ma
chine Manufacturing Uo. Ltd.
N9 407.182 - Saab Aktieboia,;.
N9 673.821 - La.boratorni 2ris!-ro1e
Narodni Podnik.
751.019 - American Ci rPtin
Company (Oierseas) Ltd.
N9 751.026 - The First N. }Mal
Bank of Boston.
N9 751.028 -- Humble 011 •
fining Company.

.4;tL

Ministério dr Fazenda
Atende-Fe

a

pedidos pelo Ser\ iço de Reco:Ws°

Ein. Brasília •
Na sede do D 1 N

Postal:

N i• 599.34i•Inco“1 S. A .Erigcnlir.rh, rle
Vtt••
N 9 599.754 -- Verr:,.g 5.
-,\1(.quinas
culos
clit, .c• 10 - 'Age, Tintas 1. '1a.
, N9 . 60(). -Cia Segurc.: rt
vidente.
Acá,
N. 6.,11., n *,
N. 601.464 Caldinga, Ltda.

e

_
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-••
N. 603.247 - Livraria e Eclitôra
Zdular Ltda.
N. 605.111 - Aços Pinos Piratini
8cckidade Anônima..
N. 605.472 - Metalúrgica Mecânica
Cairo Maq. Ind. e Com. Ltda.
N. 605.563 - Joaquim Itodligues
Geaxcalves.
N. 606.688 - Modas Halkel Ltda.
R. 60C.703
NIctahlrglea Dall'
.Acry . a Ltda.
N. 607.987 - Alberto Gomes Fahndrich.
N. 608.103
Aster Ind. e Com.

DIÁRIO OFICIAL (Seçáo 111),

0;•14.0;•.)
0
çre

.2761

•.
-•
N. 626.346 - Metalúrgica Mirim N. 645.810 - : J. de Oliveira.
N. .696.426 Ltda.
N. 645.870 - Kansal Materiais de de Lubrilicantes Ltda.
N. 626.660 - Sitrica do Brasil S.A. COnstruções Ltda.
' N. 6a7.015
Daikichi Monta.
Industrial de Motores, .Catainhões e
•
) N. 616.35
Mámoré
Ind.'
e
a:Gni.
AutomóveLs.
N. é98.247
Pfasto da. 'Serviço
, . de Materiais para Construções Ltda. Oratório
Ltda.
N. 647.483 --- Casa Bovenclorp
N. 646.636
Armações Metálicas N. 09.265
Ltda.
Mony Industrial de
Tubarma Ltda.
Lubrificantes Ltda.
N. 628.979
Pedro Nleraietz.
N. 646.693 - Dania Ind. de Be- N. 699.541 - Coto Insto Urupês
N. 629.533 - Comercial Arepedra bidas Ltda.
Ltda.
Ltda.
N. 646.727 - Mala Com. Ind. Ltda. N. 721.268 - Sipecan Sociedade
N. 631.855
Matoveg S.A. Ind.
N. 647.025 - Isbá Empreiteira . de Industrial de Pestanas e Canaletaa
Mategrossense e Óleos Vegetais.
Ltda.
N. 632.027 - Construtora Campos Revestimentos Ltda.
Gerais Ltda.
N. 647.943 - Auto Peninsular N. 723.514 - Irmãos Marcellno.
N. 632.429 - Édson Pereira Leite. Com.
- (Arquivem-se os processas).
e Re presentações Ltda.
Ltda..
N. 609.793 - Sociedade Rádio
N. 632.602 - Edasil Editiira e Di- N. 649.458 - Dicapa Ltda. DistriMnreoni Ltda.
vulgadora Cultural Ltda.
buidora Campineira de Produtos Para
N. 633.970 - Orlei Empreendimen- Automóveis,
DIVISÃO DE PATENTES
N. 601.080 - Confecções de Rou- tos
Imobiliários S.A.
pas Brancas Letosa. Ltda.
N.
649.529
Química
Valmey
S.A.
Em 13 de outubro de 1970
N. 610.691 - Manlio Moretto.
N. 635.211 -. Copalva Inds. de
N, 649.533 - Química Valmey S.A.
N. 610.694
K. Ãmenlya
Cia. Papel e Metal Lida,
Notificação
'Ltda.
N. 651.117 - Eurim Engenharia e
N. 635.739 - Ind. e Com. de Blo- Arquitetura Ltda.
N. 610,749 - Matadouro Avícola
Ficam notificados os requerentes
cos de Cimento Jurumbu Ltda,
&nhã, Ltda.
N. 651.189 - Davcalman Ind. Me- abaixo
mencionados, para compare.
N. 613.224 - Tucunaré S.A.. MerN. 636.796 - Brasterra Terrapla- cânica e Calderaria Ltda.
cerem a éste Departamento, a fint
cantil e Agro Pecuária.
nagem Ltda.
N. 651.447 - Ind. e Com. Kotor de efetuarem o pagamento da taxa
final e da nrimeira anuidade denN. 636.919 - Metalúrgica Corregil Ltda,
N. 614.043 - Editõra Comercial
tro do prazo de 60 dias:
Ltda.
Ayinoré Ltda.
N.
651.472
Rútila
Ind.
de
MePrivilégios de Invencdo Deferidos
N. 636.932 - Creações D'Ampezzo tais Ltda.
N. 614.044 - Louveira Brasil S.A. Ltda.
14 9 119.378 - Máquina para apli
Agro Pecuária e Participações.
N. 651.563 - Canapa Conservadora cação
de rastros em pneus - Joã o
N. 614.314 - Copesmar Cia. de • N. 637.077 - Ind. e Com. de Nacional
de
Portas
de
Aço
Ltda.
Pesca Marítima.
Roupas Aljoy Ltda,
Maggion.
N. 652.189 - Hyinalayas Perfu- 149 143.006 - Dispositivo
N. 637.421 - Cambui Materiais mes
N. 614.420 - Confecções Tamoyo
aferidor
Ltda.
Ltda.
Para Construções Ltda.
- The Timken Roller Bearing Com.
N. 636.411
N. 652.193 . - Hy naalayas Perfu- pany.
Kehl & Cia. Ltda.
N. 614.540 -. Cleicie Paes Costa.
mes Ltda.
N. 614.59 -nd
I. Mecânica Mari N. 638.640 - Organização Técnica
149 146.356 - Aperfeiçoamentos em
Ltda.
de Serviços Gerais Serteg Ltda. S/C. N. 652.483 -Rini Ind. Metalúr- ¡untas macho-fêmea de tubos de
gica Ltda.
material termoplástico - Centre de
N. 615.267 - Hélio Borges Lima
N. 638.895 - Arplac S.A. ArtefaRangel.
tos Plásticos de Calçados.
N. 652.570 - Química Industrial Recherches de Pont-a-Mousaon.
Sulina Ltda.
N. 615.558 - Inelca S.A. Tilda.
159 147.995 - Ap erfeiçoamentos in
N. 638.926 - Trefilação TrafinEletrônicas.
troduzidos em espelhos de tomad a
ger Ltda.
N. 653.385 - Carbonoflo Ind.
- Guilhermo Middleton.
Com . de Ferro e Aço. Lida.
N. 615.582 - Sociedade Rádio
N. 638.975 - Gerex Comercial e
Marconi Ltda.
N. 653.500 - Instituto de Medica- 159 148.097 - Máquina para fazer
Ns. 615.583 - 615.588 - 615.611 Adm. Ltda.
gêlo de placas - Geloplasc S.A.
mentos e Alergia Ima Ltda.
- Sociedade Rádio Marconi Ltda.
N. 639.051 - Cerâmica S. Luiz
N.
653.606
°cala Automecânica N? 148.626 - Sistema para me.•
N. 615.777 - Sociedade Ingai de Miguel Barillari.
Ltda.
lhorar a característica de fraguaria
Imóveis Ltda.
N. 639.058 - Cia. de Empreendi- N. 653.627 - Representações Ind. eia de um transformador eletroaa
e Construções Beira Alta e Com. Exery Ltda.
cástico - , Siemens AktiengeselisN. 616.439 - Editóra Lello Bra- mentos
Cecba.
chaft.
sileira S.A.
N. 653.690- Meirelles, Carvalho,
N. 639.060 - Lourandex Ind. e Bartilottl, S.A.
N. 616.726 - Armando Casimiro
149 152.709 - A perfeiçoamentos em
Com, e Ind.
Costa, José Altino Silveira Brasilia- Com. Ltda.
combustores de gás encarrafado paN.
653.745
Fornos
Ind.
Florio
ra produzir iluminação - Wilson
no, José Cashniro Costa e Misael de
N. 639.240 - Casa Loremi Ltda. Ltda.
Oliveira Junqueira,
Silveira Moreira.
N. 638.351 - Fábrica de Tubos N. 653,894 Ind. e Com. de ;Per- 149 153.068 - Sintonizador e proN. 617.103 - Ind. e Com. e Ar- St! Ltda.
ros e Similares Santa Edalges Ltda. cesso de fabricado - Philco Cormaeões Tubolares Art.-Eld Ltda.
N. 639.743 - Frigorifica Ricardo
N. 653.898 - M eta/Arglea Plotel poration.
N. 617.312 - Renovadora de Pneus Sociedade A nônitna.
Ltda,
O.K. Ltda.
N 154.886 - A perfeiçoamento em/
N. 639.789 - Cia. de RepresenN. 617.440
Artênio Tassinari.
ou relativos a geradores de canais
N. 654.173 tações
e
Neg
Trefilação
,
Kato
ócios
Promocionals.
N. 616.187 - Sociedade Fundo Y
múltiplos - N. V. Philips'GloellamLtda.
Fábrica Santa Adela de Buin Ltda.
N. 539.884 - Rincon & Scandiuzzi.
penfahrieken •
N. 655.792 - Auto Pasto Boa VenN. 618.195 - Retifica de Motores
N. 640.285 - Panificadora Las-Ve- tura Ltda.
N .' 155.283 - Instalação retificaC.D. Ltda.
gas Lida.'
dora de corrente elétrica de alta
N.
662.530
J05.0
Ferreira
Couto.
tensão com válvulas semi-condutoras
N. 618.349 - Ind. e Com. KostaN. 641.694
Invesco S.A. InvesMaschinenfabrik Oerlikon.
N. 664.136 - Móveis de Aço Masna Ltda.
timentos Crédito e Financiamento.
carenhas Ltda.
N° 155.390 - Dispositivo semi*
N. 618.827 - João de • Queiroz N. 642.557 - Associação da União
N. 668.704 - Lojas Montiel Eletro condutor - Radio Corporation of
Cordeiro e Carmem Lúcia Machado Este Brasileira dos Adventlstas do
D omésticos Ltda.
America.
Cordeiro,
Sétimo Dia.
N. 670.320 - Domingos Basile, Dr. N 9 155.668 - Automático de seguN. 619.511 - Caporlbe 'Imóveis e
N. 643.028 - N. C. Oliveira.
.Min. de Bens.
rança para truques ferroviários
N. 644.321 - P. G. C. Arquitetura N. 678.341 = Ilmbelino de Araujo Francisco Ra ymundo e Sebastião
Correia & Cia, Ltda.
N. 619.512 - Oceania Industrial Promoctonal Ltda.
A p parecido Talas.
Metalúrgica Ltda.
N. 641.334 - Aroldo Aparecido de N. 674.733 - Galva,nostegia Supri- N 9 155.920 -- A perfeiçoamentos ent
mentos Industriais Ltda.
N. 620.880 - Marc Editóra Gráfi- Oliveira.
ot; relativos a receptores de impula
ca e Fonográfica Ltda.
N. 644.351 - Engenharia e Cons- N. 675.462 - Pôsto de Gazoluia os - N.V. Philips'gloeilampenfa-w
lb
Manhãe
de
Sol
Ltda.
rieken
N. 622.041 . - Bolinche S. Paulo truções Adas Ltda.
Diversões Ltda.
N.
676.161
Storelli
&
IV 150.125 - Fusíveis para fontes
Cia. Ltcip.
N. 644.566 aa Veplan Imobiliária
N. 622.552 - Fausto Alves Mala. Ltda.
N. 681.959 - Trajas Rivo S.A.
.transistorizadas - Standard ElecN. 622.616 - Imobiliária Guarica
S.A.
rampas Ltda.
N. 683.525 - Kevikran Plásticos
N. 644.629 - Pucci S.A. Artefatos Ltda.
de
Borracha.
959.068 - Contrõle do vaza-;
N. 622.120 -• Benfitex Beneficianento do circuito de inclinação dai
dora de 1,1bra.s Texteis S.A.
N. 644.802 - Playland Empreendi- N. 685.616 - Andina. Representa- macacos
para bulldozers - Catesção Ind. e Com. de Artefatos de
• N. 622.850 - Transline Ind. e mentos Ltda.
illar Tractor Co.
Borracha Ltda.
Com. Ltda.
N. 645.217 - Ind. de Condutores N. 689.03C
N .' 160.262 - Embreawn centrf-;
Neblina Modas 1.td:..
N. 624.072 - José Simão.
Elétricos Warbas Ltda.
uga usada principalmente em veL4(
N. 626.107 - Oritec Ind. Química
N . 645.268 - Haenssgen
Ca. N. 690.086 - Ricardo Gracindo
ulof; infk tcres
Zavody 9 Kvtena.
.• .Alimentícia Ltda.
Ltda.
N. 696.194 - Siguenobu Takk,l;'
Impressores
térrniS.' 626.243 - Bar e Lanches SeN. 645.618 - Lajes
N. 698.424 - Auto Pôsto Gualp i.:. e os -- The National Cash Registar
L ut a Ltda.
JMR Ltda.
Ltda.
C ompia4'.

Megultd4i1eira 1),
'28Q
aStilhe> finiPos4
Figo adira' 'OerS.1
utoria • e/o Ms
eessc para sua; fabricação --a
iConpan094 0,41~51.,
t
:NT 9 116,541,..a.. Processo . para proa
Uuçã,o co, ferro :f dido podida; f
-WZach,niteMtaCorp atiomgra/anizarla sob as leis do Estado de

'11411)..

Wi66:451 *ovo tkip retten- t ko 154.638
Corp'ora‘tiort, No 183 .556 - Nieolati AsigelO
ter de resíduos e protetcq cl pias a-- N9 19
Moral.
.289
Dr.
Oscar
pinkás."
Silvia de Lourdes Alves de' Paiva, e

Fabló .Junqueirà de Pahfral.
1
' N9
644 - Novel e , origihal moIdéio ,em -armaria - Walter Teltrin.
N9 179.012 -a.' Novo tipo de configuração de telhas - Roberto Jacob
itíssouri
Machemer.
V.'.6. ,318 - Um processo de coa'dicionarnente de fios ou tecidos para N9 183920 - Novo mod-êlo de chatorná-los respectivos a corrente do- pa plástica ornamentai e malto retados de afinidade para com os ma- lévo para decoração (te Interiores teriais selulósicos e produtos obridos. Paulo Roberto Silva Caldas.
United Merchants and Manufat- N9 187.190 - Nova e original contures, Inc.
figuração ornamental aplicada a palN9 149.578 - Processo para extra- milhas ou solados - David Papaução de brilio - Beryloy Ltd (No tsky.
N9 189.114 - Novo tipo de -enfeiPersonai
N9 150.268 - Composição de copo- te artificial em árvores de natal limero regente e processo para sua Nelson Duarte de Almeida.
preparação - E.I. Du Pont de Ne- N9 190.435 - Novo rnodêlo de bicicleta - ind. e Com. de Biciclemours and Company.
tas Caloy S. A.
N9
165.916 - Aperfeiçoamentos N9 170.343 - Um Enfeite Montado
em/ou relativos aos processos de se- Sôbre ventosa, para autos e outras
cagem por congelamento e aparelha- finalidades ornamentais - O viageigem apropriada - Edwards High ro Manufatura de Acessórios para Au:Vacuum International Ltd.
tos e Plásticos Ltda.
N9 158.638 - Composição sensível N9 175.317 - Recipiente plástico
r„ radiação e processo para preparar Simulando uma romã - Laranja Inuma reprodução sensível de um :pa- tarnational (Proprietary) Ltd.
drão ou imagem luminosa - Min- N9 125.751 - Um triângulo de SeneseÇ3a Mining and Manufactitring gurança para ser usado por motorisCompany.
tas como indicação de veículos aciN9 167.640 - Processo para pre- dentados em vias públicas Juarez
paração de material fibroso - Uni- Clementino.
ted Shoe machinery Corporation.
Modelo de utilidade indeferido.
Nr 168.761 - Novos aperfeiçoa- N9 186.662 - Nova disposição em
mentos introduzidos em teares es- cadeira Dobrável - Luiz Shertman.
pecialmente os do tipo raschel ou
Exigências técnicas:
Gheorgue Segmann.
kettensthur
No
141.637 - Couros Ofeo Ltda.
N9 170.197 - Dispositivo escarificador ou destocador - Romualdo. NO 142.133 - Imperial Cheinical
1VIatskevich.
Industries Ltda.
N9 172.232 - Arado erraceador - . NO 142.37n Prvilmnsdn Lyra
Ind. de Máquinas Agrícolas Fuchs Júnior.
S.A.

n

5

•

N9 160.227 - Aiabras Comi. Expor-tadorw e -Importadora Ltda.
No 160.378 t- Ford. Motor Company.
N9 163.776 - Cerâmica São Caetano S. A.
N9 165.687 - Tsu-Pin Chang.,
N9 170.846
Gloacchino Pinazzo,
N9 174:786 - Dow Corning Corporation.
NO 175.406 - Ciba Societe Anonyme.
No 176.230
Erwin Hans Becker.
N9 170.100 - Tadanari Murakani;
N9 1-81-.300 - Ind. de R4ánuinas
Agrícolas Fuchs S. A.
NO 182.275 - International Nickel
Limitada.
N9 182.259 - The Singer Company.
N9 155.413 - Romano Antônio Sorgo.
N O 196.032 - Luiz Carlos Pereira.
N9 186.136 - A. Machado,
NO 186.182 - Castaldeill S. A. Ind.
de Refrigeração.
N O 186.187 - J. H. Benecke, Beteilligungs - G. m. b.I-Z. ê:.• Co. I. O.
N9 198.227 - Paga Indl S. A.
No 186.343 - Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
N9 186.351 - Rarnon Balaguer Golobart.
No 186.537 - Selnav Serviços Eletro
Navais S. A.
No 186.555 - Nicolau Angelo Brasil
Moral.

Privilégios de Invenção Indeferidos

N9 135.396 - Processo para enformar a ponta de um sapato, refôrço para sapato e produto resulJacob sirnon Kamborian.
tante
N9 141.908 - Aperfeiçoamentos em
plataformas de semi-reboques
Fruehauf do Brasil S.A. Ind. de
Viaturas.
N9 144.980 - Aperfeiçoamentos em
painéis de propaganda ou indicadores - Casa Genta S.A. Ind. -e Com.
de Vidros.
N 9 147.576 - Novo tipo de sifão
serni-automá.tico para caixa de des- .
- Heinz Victor Flamm.
N9 158.695 - Novo e original conjunto de chave de botões para contrôle e seleção de circuitos -- Ion
Ind. Eletrônica Ltda.
N 9 182.912 - Tubo de admissão
para suprimir tirri dos dois carburadores do motor de automóveis Tertuliano Pantaleã,o.
N9 143.537 - Moclêlo de enxugador para pratos e louças era geral -a
Vicenzo Prudente Signoretti.
11 9 163.341 - Novo plano de vendas - Barsa Distribuidora •Ltda.
N9 167.159 - Novo e original lenço
de cabeça - Maria do Carmo Abreu.
N9 179.85" - Tinia nova embaln.
gano para refrescos e refrigerantes
Igloo Produtos Frigoríficos Ltda.
N' 183.255 --a &COM para dentes
eletro rotativa com inversão - OsValdo Sírio Altenhofen.
Desenhos vu :Uudelos Industriais
Indeferidos

N? 150.399 - Original _disposição
al calçado de uso infantil - Aggio
a -Cia. Ltda.
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No 186.559 - Aluratnio Penedo S.A.
NO 186.579 - Luli torga.' No 186.584
Rubens lidam°,
N9 186.591mas.
Xappaz S.A.
N9 188.593 - IDarwin 'de Rezende
Alvirn.
No 136.613 - Victor Pereira, cio Ca-,
marga.
N9 186.615 Júlio de Oliveira e Hé.
lio de Araújo Gamide.
No 186.627 - Maria José Cavalcanti Vieira.
No 186.639 - Cascadura Ind. o
Mercantil Ltda.
NO 186.041
Thierso Goulart Pi.•,5
res.
No 186.651 - Arlindo Donizeti (kW
Santos Barreto.
No 186.652 - Antônio Manoel Ala
ves Teixeira.
No 186.661 - Júlio 0mm? Yokayama.
No 186.677 - Luiz Fénz Patorelli.
N9 186;680 - Camarim .7nd. e com.
de Premoldados ltda.
No 186.681 - Camarim Ind. e Com.
de Premoldados Ltda.
No 188.884
Abel DornIngares d09
Reis.
No 186.087 - Pians Writer &lura
mann.
No 186.691 - Emile
No 186.692 -Ind. Metalúrgica
Cisne Ltda.
N O 186.693
Joven Guarda (Achainistração e ParZ;icipaçõe) y,haltadea
N9 186.781 - Roberto Barbosa. •
No 180.703 - Victoriaa Gonçaitat)
Pereira.
• NO 186.705 - IndS. Rellea Metais e
Plásticos Ltda,
No 188.706
Salvatoae D1 2.er:
detto.
No 165.708 • - Walter de Castre.
NO 186.709 - José aanzales Fe?
nandes.
NO 1[36.710 - .Vgfrido Ruiz de Dita
go.
No 186.711 - Dr N. ,..kgib Sal.tne;:,
Modad.
No 186.716
:fon Erotoszynski.
NO 186.717 - Calcinha Ltda.
N9 183.725
Ciba Societe
nyme.
N O 186.728 Migashi.
N9 186.729 - Newton
NO
- Miyoshi Simakaaaa.
NO 186.734 - Nazareno Franclue
Tagliacisi.
N9 186.735 -• José Bresser wral
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dão. •
NO 186.152 - Lenlreadwer Gustav
Petri
NO 186.788 - Centre.loy Maoutecima
Issleclovatelsky :astitiat Tcliornoy MctaIloursgiy I. P. Bare.;ine,
N9 186.805 - Dorneles Romueldn
do Nascimento.
N9 25.293 - Dom -s Romualdo
do Nascimento.
N9 188.807 - Dom el., a; Itonmalc:f,
do Nascimento.
83 -5o
NaScirnen.ao.
. .
:NO 194.631 - Conma.,
Sain -IGobain.

NO 194.993

• savin liaaa Beckam.

eguitua-teira 19
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No 193.512
Marcel Eueene 113'PolObermaier do Brasil S.A, Equipa -, N9, lite . 8aCaze. •
170.508 - Trasiator de Nivea affile
mentos' Industriais (junto à IA.' P i Pairchild
lite Saca,ze.
Camera dt instruMent Corp.,
•
térmo
n o 190.841).
É
.
? É
N 9 193.513
Marcel Eugene
,
in
r72.031
É- Aperfeiçoamentos em.
Pereira Lopes -InId.. e Com. Ltda
N9 193.521 -1;. Chester,
•
(junto à pat. ,PI têrmo .219 -191,933) ou relativos „a Máquinas Lavadora
No 193.531 - Ramon BalagueF Gor Automáticas dotadas cie Programa de
lobart.
R. B. Tyler' (Plant) Limited (jun - Enxaguarnento
cdinposto de um ciclo
No 193.533 - Fábrica de Artefato.s to à pat. PI têrnio nO 210.134) a
de ações' sucessivas
N.V. Philips°
de Beliaacha Cruzeiro S. A.
Gloeilampenfainteken.
Ila,tsue Sasai (junto à pat. PI têr
NO 193.535 --- Carbrasmar Lanchas mo no 211.690 ) .
N9 138.167 - Processo para idena
Esporte Artefatos de Madeira S. A.
tificaçáo
de símbolos portadores de
Exigências
NO 193.541 - IVIac
Informes e a p arelhagem p ara a eme.
Gr ecgor-Cornaraln.
cução
do
mesmo - S perry Remi
Cumpra Exigências:
N9
Corp.
193.344 - Croinpton Knowles
Corporation.
.Laboratório Ja,ccoud Ltda (junto ao N9
140.324 - Mecanismo Posiciona n 9 207.471) .
N9 193.551 - M anufatura Paulista registro
dor de Eixos Rotativos - Philo() Corp.
L aboratórios Iodobisman
No 196.048 - Inds. Klabin do Para- de Filó e. Derivados
(junNO 142.241 - Ape rfeiçoamento em
ná de Celulose $. A.
e
NO 193.558 - Carlos Camargo Ba- to ao registro no 214 901).
Emanuel' Merck Oltene Handelage- evacuador de água de vapor - GeNO 190.005 -- Rohm And Boas rioni (Arquive m-se• os p rocessos) .
Company.
sellscha.ft. (junto ao ra gistro- número neral Electric Conipany.
216.151).
. No 143.b21 - Aperfei çoamentos em
N: 199.066 - Cernon Davis Roosa..
disp ositivos de ancoragem
para fios,
Divisão Jurídica
Farquim Farmacêutica e Química cabos
ou feixes retensionados SoNo 196.067 - Gabriel Fuentes, Jr.
Industrial Ltda. (junto ao registro cieté TechniquepPour
L'utilisation de
nO. 221.778).
Em6 13 de outubro de 1970
10 196.068 - J. R. Gelgy S. A.
la P recontrainte (Stup) (Procedes
No 196.071 - General Motora Ltd.
Preyssinet).
Arlow
Broalla.bor
Produtos
FarmaExpediente do Diretor
N9 196.072 - Hoesch Aktiengesellcêuticos Ltda. (junto ao registro nt17.
NO 148.689 - Aperfeiçoamentos em
cliaft.
Micheline-Rosernonde Baii2elecroux mero 228.282 .
bombas ale • en g renagens sob carga de
(no
p edido de anotação do registro
NO 196.073 - Jerome Lee Goldma
Memphis S.A. Industrial (junto ao p ressão em seus mancais - Borg224.769 - Marca Le Rouge Baiser) registro
n o 250.908).
Warner Corp.
N 9 196.074 - Fuji Iron as St eel -n9Defiro
o p edido de anotação.
.Company Ltd.
Cia. I mobiliária Santa . Cruz (im
Geo.
G.
Sancleman
Sons
Co.
LiNO 150.204 - Distribuidor de IgniNo 196.213 - Afrodisio Ortegit Rui z. pug nante do têrrno no 300.327) - In- mite-ti (junto ao registro no 251.337). ção para velas de motores de combusdefiro a impugnação.
Prionor Norsk Frossenfisk A/L tão interna - General Motors Corp.
X'? 196.214 - Soc. Cerealista A
Aço Torsima S.A. ( inipugnante do (junto ao registro n o 270.948? .
NO 160.447 - Dispositivo de transtomar Ltda..
têrmo n o 329.140). - Indefiro a imLaboratório Pa.r macêutiCo Claufer ferência do tipo de relutância - The
No 196.215
pugnação.
Estampaiia Monte
Ltda. (junto ao registro no 283.177). National Cash Register Company.
Ini.ico Ltda.
Ind. de Máquinas Walba Ltda. (junFábrica de Ap arelhos e Material
NO 160.519 - Nova bateria de
N9 196.217 - Armando Podest á.
Elétrico Fama Ltda. ( imp ugnante do to ao registro n o 340.993).
acumuladores do tipo chumbo ácido
têm)
Linhas
Corrente
S.A.
(junto
ao
reN o 196.218 - Mário Cardint.
161.0201. - Indefiro a impug- gistro 357.198).
- Russel Antonio Perez.
nação.
No 196.219 - João ninenesio
Ermeto Eq uip amentos Industriais p No 162.675 - Sistema de fluido e -Terribrás Ind. e Com. Ltda.. (imto.
rocesso e partes para o mesmo ou.
Ptig nante do. tênno n o 495.363) - In- Ltda. (junto ao registro n o 371.333). esm elhanies - Robertshaw Controls
No 196.220 - Marcos I3tiabssi.
defiro a impugnação.
Pastificio Ga.s p arzf Ltda. (junto ao Company.
•
M. D. Pu blications, Inc. (impug- registro n9 378.181).
No 196.221 - Marcos Buabssi.
L aboratório Roicy do Brasil Indús- NO 163.579 - Aper feiçoamentos em
nanta
do
têm°
604.501).
Indefiro
IV 19.6.222 - Ftaphael Guilherme.
a imp ugnação.
trl as Químicas e Farmacêuticas 'Ltda. u relativos ao comando dos movimentos auxiliares de veículos indusNO 196.223 - Eugénia Lopes Poggio
fato co registro no 102.488).
S.A. Rachid B. Saliba Ind. e Cotriais - La.nsing Bagnall Limited.
mércio
(iinp
N O 106.228 - Doutor Gonçalo Reg
ugnante do tétano mi- RE PUBLICAçAo: DIRETOR GERAL
No 163.245 - Corpo de reboque
Nogueira.
mero 696.789) . - Indefiro a Impugp ara transporte de material - Cater- DIVISOE'S SEFtVIÇOS E
nação.
pillar Tractor Co.
aio 196.229 - Datares Ltda. Ind
SEÇÕES
José Alves Ferreira ( imp ugnante do
ti Comércio de Alto-falanaes.
No 168.466 - Sistema p erceptor initêrnio n o 862.900). - Indefiro a imD.O. de 9-10-70 •
NO 196.230 - Apasv S. A.
bidor* comum equilibrado - Internapugnação.
No 196.231 - Herbert Hans Ficas.
tional Business Machines Corp.
Em 13 de outubro de 1970
Ma.gnesita S.A. (im pugnante do
NO 190.323 - Coralio de Castro Pe
No 156.132 - Ap erfeiçoanientos em
têrmo
n9
657.940).
Arquivo
a
P
reiro.
re reator elétrico em derivação - GeReconsideração de Despacho
sente impugna çã.o.
neral Eletric Company,
NO 196.233 - Fiação e Tcce'.agern
Glidrose P roductions .Limited
Togpato S. A.
Rigesa-Celulose,
Papel
e
Embala-,
NO 156.337 -a- , Disp ositivo para comp lignante do térnio n 9
gens Ltda. (no p edido de reconside661.257/ .
nsar a distorção ha t ransmissão de
NO 196.231
Arquive-se a iinp ugnação
Tetsuya Sasaki.
ração do despacho que deferiu a pa- riais de comunicação
N9 196.235 - Tetstac a Sasaki.
- Gustav
tente PI tarnio n 133.504). - Re- uanella.
•
considero
o
des
p acho, p ublicado no
No 196.237 - Papéis Gomados Lidei.
e Concitas S. A.
Seção Je Transferci:jts
(Seção III) de 12-4-66, Que, deNO 162.812 - Cobertura de soneidio
concedeu a p atente, para o fim de se tubo flexível - Bendiit 1Vestighoua
N O 1%. 259 - CeI LIO
e Licença
Castdo PeAutomotive Air Brake Company.
reiro,
NO
164.194 - Processo e máquina
Diversos
1ciaência5
No 197.228
de acabamanto de uma peça e caixa
Vick Inteinational
Ltd.
Cumpra :Exigências:
No l52.885 -- José da Araújo- Bas- para dita máquina - Roto-Finish
tos e josé . Roberto Ribeiro' Bastos-- Company.
N9 167 135 - Vick International
Parmelee
I
nclostries, Inc. (junto à , R estaure-se e expeça-se a carta-paLtd.
NO 164.719 - Dispositivo de enxupa t. PI no 57.632) .
tente.
g amento• para máquinas de gravura
NO 107.17(1 - Pr oCeSs Deve'.opPedders Corp. (junto à- pat. P1 númcnts Ltd.
No 164.324 - Iluberto de Marchi ein tolha doce • Gualtiero Glori.
mero 78.012) .
Gherini Restaure-sé e exp eça-se a NO 165.423 - Nova bomba rotativa
João Deludo
IrinSos Romitro 8.;
corto patente:
Pura líqu'los - Alpino Tomas de
Cia. (Op oentes
T. 145.0e5
Diversos
PViAraujo.
V1lee'10 de I nvenção) .
Notiiicação.
tuininotécnica Universo- S.A. (junNo 165.490 - Esquema, cie ligação
Colméia S. A. Ind. Pauliata de -Roa
p ara transmitir a energia por impulFicam notificadas os requerentes sos,
diadores e RCN 1/Ws. Metalúrgicos to à pai. PI termo n o 152.003). próprio.p articularinente para sisabaiao me. ncionados para com(Opoentes c;o T. n 9 155.145 • - Privi- Arquive-se o pedido de anotação de
alt. de nome por malta de cumpriparecer a êste Dep artamento, a temas de co municação multiplex
légio de Invençao).
mento de exigência.
fim de efetuar o p agamento da tempo - Siemens Aktiengesellschft.
Arquivamento de processos.
taxa final e da p rimeira, anuiNO 166.0í-_ Suporte p rincipal simrorara mandados arquivar os ;,0-1
dade dentro do prazo 'de 60 ples para g uindastes - I shikatvajiina• N O 186.918 - Uniied States titeel
g uintes pedidos de anotações de
dias:
Ilarima Julr ogyo Kabushiki
Corporation.
•
• tramiierêncips nos processos
abaixo mencionados por falta;
No 166.093 - Máquina para fabriNo 1P2.6::- Cliroaolate Print,:
io
de cump rimento das devidas'
Deferido
car
esteiras para. construções, por
No /93.0:27 - Mário Chisent.
exigências:
165.885 Dispot'tivo de Can- meio de várias barra.s ou arames de
Atlas Copco :À/C, T, (junto à pal. PI cela para desvio- em sacaenia, de tri- aço d!spost'v em cruz - Ferroteste
. No 193:498 - Abbott Laboratoric,:.
GIVIBH.
térnio no 185.855).
lhes - Borgs Pobriks Aktiebolag,.
193./,'99
:Cern .a'clo
CoPira GmbH (junto à pei.•I'f•t(.'r- • "a22 170.034 -NO 166.102 - Aper
Regawi.
feiçoamentos em
na, -;.o
máquina colhedelra de arrom Crl'S Cora.
1\79 195.51(1'---- rtiU;À: C:0 de Lima Ca:P.
Ount'aer.
•
Skisai
(i
_r _uno à ?ais.
tio Ncto.
17nA45•
é.1.'"
:h:12111er.:ti dc .tcopla- N9
Mo no - 137.268 têrmo n9 187.398). monto
166.119 -.Processo de formação
8.2nu,s,..corp. de imagens
f o to-c:talem termo-está194.994 - Emiti Hans Becker.
No 191.995 - Erwin Hans Becker.
NO 191.996 - Erwin HanS Becker.
N O 195.068 -- United State3
Steel
Corporation.
No 196.041 - Hyland Case .Plint.
N 9 196.012 - Philco-Pord Corpora.
NO 196.044 - Magrini Pabriche Riuoito Mag rini-Scarpa e Magno M.S.M.
NO 196.046 - Sul Fabril S. A.
N9 196.046 - Sul Fabril S. A..
NO 196.047 - Barão S. A. Ind. e
Com.
NO
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Na 652.470 - Eletrozst - Com. de exemplares e dê o nome completo do
N9 195.829 - Universal 011 ProdUcts Materiais Elétricos Eletroza Ltda.
estabelçcimento.
-ompanY.
classe 8.
Cumpra o art. 73 e dê o nome
N9 195.833 - Sandoz Patentes Licompleto do estabelecimento coN a 668.705 - Montiel - 1,0jas
mited.
mercial:
Eletrc Domésticos Ltda. 149 195.636 - 'recnics Com. e Ind. classe 8.
N° 676.954 - Mauro Friedhofer,
N9 689.521 - Itatiaa .A. Veíe Engenharia Ltda.
Marcos Indeferidas
culos. 2.1otores e Peças.
199 195.848 - Jofre Bueno de Ca149 692.399 - emitas de Jesus FerNa 565.842 Cacipra - George Netto
reira.
eine Produ'ções Ltda. - classe 8.
11'9 1.'•95.857 - Jair Muniz Silva.
149 698.429 - Carfeps S.A. Adir).
N9 15 864 - Westinghouse Electric
Na 561i.670 - 111 - Vseojaznoe Exe
Paraicipadora.
portno-Lnportno
e
Objeclinentje
DeCorp.
mexport - classe 10.
14 9 026.554 - Clnrc4 Mafra dos
N9 195.871 - Coralio de Castro PeSantos
Na
587.511
Ciames,a
Ciansesa,
reira.
Ornevei Organizaçàe
149 6111.863
:Cia. Mercantil de .-lantos - classe 40.
de Nerecios e Vendas Ltda.
149 195.874 - Afrodizio Orteg.a.
NY 611.337 - Extintex - Ind. BraNa 699.464 - Rei :""a.t.-saela.
Ruir.
sileira de Pintura, S.A. - classe 28.
140 099.487 - Rei Ye:tnada.
Na 699.533 - José it'....t)deStO da SilAr..duirarient0 de Processos
Na 650.1154 - Cotiplás - Tintas
va.
União Ltda. - classe' 1.
Foram mandados arquivar os proCmnpra exigências:
538.957 Lisociclin Alcon
cessos abaixo mencionados:
Modelo Industrial Indeferido
Laboratórios do Bi abil Lula. - elasNa 648_715 - Tipaqiie do Brasil
Nç' 170.094 - Eitronik Ind. e Com. : Fe 3.
Pr&lutos Químicos Ltda.
N9 156.688 - Um nôvo modélo de de Artigos Eletrônicos Ltda.
149 649.235 - Dinackulm Com. e Diabatedeira ou misturadora de médio
E.ciaêncios
Usabra Ind. e. Com .
tribuidora. de Produtos Químicos Li149 171.075
porte - Isauro Domingues. •
mitada.
N9 162.971 - Nova e original con- S.A.
.Art. 73:
Cumpra,
149 503.958 -- Andes Comercial e
figuração de perfilado - Ana There- N 9 174.073 - Hiroshi. Fajimoto.
647.556 - Sociedade Comercial
•
za Maizoni da Silva e Adolfo de Caro.;Ccnstratora
S.A.
N9 174.495 - Helio Barros Nictler s - o It-..dastrial Lasso Ltda.
pos Lima,
N9
576,774
Union
Carbide .Corp.
beru•.
N9693.32 - Vizettra Motor Ltda.
Gual t er 'viela' de Almeida (titular
EmbaModelo de Utilidade Indeferido
N9 193.744, - Bipel Ind
, Na 496.225 - Die, S.A. Distribui- do • retgit-:tro nt:' 241.370).
la.gen.s Ltda..
cora Importadora e Adm.
N9 185.146 - Nova e ori ginai co19 9 541.915 -; Barctc;h1 Manufecturbertura para o banco trazeiro de car- N9 174.599 - Sandoz Patents Li N 9 571.199 - Radloarte.
inz Corp.
• ros - Walter Francisco Di Bernardi. mited.
149 542.0;0 - Barclahl ManufacturIV 604.659 - Lojas Rivo S.A.
i79 152.070 - João Amaral Gomes.
149 645.215 - Jayine Gonzaga Jay- ing Corp.
E.rigéncias
IV 152.099 - 1,Vcstin g licuse Eiectric
me.
N 9 &7136 . 641 - Móveis Cimo S.A.
Corp.
149 667.488 - United Eteel FabricaCumpra exigências técnicas:
657.311 -- •CÁnira. de Valôres
N0
N9
152.514
E.
T.
Do
Pont
de
Netece Inc.
N9 195.350 - Leo John Loesch e; mours and Compzny.
1mobiliários do 1:1 ;"tacio do Paraná.
Claucle Eldred Loesch.
1 149 162.780 -- Cornmissariat a L'- N9 658.094 - Nilo Peieira da Silva.
•
JcvrI-oechect & Ci. (recorrente
N . 163.193 - S.A. White Martins.
Energie Atonnque.
N? . 655.126 - Arthor 'José dos San- elo tê: •mo 902.088).
N9 195.600 - Tee-Pak,
Filho.
IV 16 2.894 - Glaenzer Spicer So- tos e Otavio Leite Gou -rsand
ecurso In lerposto
Cen er S.A.
149 e69.523 N9 195.534 - Union Carbide Corp. cicie Anonye.
m
Tmobidarios - Dê •
di 171ell
Empreen
Jaca' Eceeirnt & Cio. (rio rfelirSO
N9 195.760 - Linneu Filipe Toledo.
170. 1a:t1.0'J6 - Gualtiere Giori.
• nom- completn cio requerente.
O ?O deferlME.. t0 do lêrmo
149 165.518 - Geloplac S.A. Ind., N9 650.462 -- Cia. Rio g randense de interPcst
N9 195.764 - Mi g uel Lanças Pe(1311.
0C - marca A Bulivar Calna
novos
- A oret-trtnte
e Co... - (Arquivem-se os proce ss os) Negócios S.A.
reira.
co dr .
•er:emplares
la5.771 - inds. d4_ Cbocolate,
REPUBLiCACAO: DiRETOR GERAL ; 149 675.033 -- Cia. Nacional de VeAro inento de Processo-,
Lacta S.A.
ludos - Dê o enderêço completo do
- INV/SÕES - SERVIÇOS E
estabelecimento comercial.
N9 195.790 - The Puraq Compa-,
SECNES
Foram mandados 1..tx.r.i1var os piony.
Na 688.462 -- 688.463 - &to Paulo
ceseos abaixo mencionados por
N° 195.798 - Oddone Carletti.
D.O. de 9-10-70
S.A.
Apresente
novos
Alpargata .
"alta de pagamento da tazca,
N9 195.803 - Zeiss Ikon AktiengeEm 13 det outubro de 1970
inds. Santa Rosa Li19 9 571.555
N9 195.811 - Walter Bauer e DarNoilf icaçã9
mitaci
cy Wanderley.
e,
11.N1 PO STA.) SOR R
N. ' 598.933 -- Socicdade Sutil cit
N.' 195.884 - Primus Rádio e TeDe; , cie de'cictcorrido o pravo de 60:
Tintas Ltd,i.
levisão Ltda.
dias. a partir da presente dataj PRODUTOS
6^2.11.19 -- Dr. Yakishigue Tapara 1 :,:_tr.:so ou impm,-nação e I
N° 195.393 - Metal Ciosures
se nc ; um interessado do mes- 1 ENDU ST RIA E ,1 Z DOS
mora
mited.
•
valer ficam notificados i 1
•
14" 8)0.359 - Química, 't'alme y S.A.
General Anilíne
N 9 195.898
• itzviecentes abaixo meneio- t
Metalc,s1 Com. e Itri.REGULAMENTO
Fila Corp.
ns.cieo- paia comparecer a êste
dfistr;;- de Metais ',teia.
D.:tom-tumente. a fins de efetuar, 1
The. Glidden ComN9 105.899
o pa!_;amento da taxa, final, den-i
- :x/4-,azine, Modas
pany.
Na 647.331
tre; do prt,zo de 60 dias, contaMoutibe;:z Ltd.,. (.rquivcrn-se os P reN° 195 .KY.L - - The 13enclix. Corp.
c'; os da data em que tis • er exPi- I 1
i c€ CS
.034
191eulgmçã5)
radc, att:uête prazo de rettursot
N9 195.902 - Sinalome Simaiy.a.dora
s dos rcnoÁvar os proFOUL!1)
Ida.
de Rodovias
CCFOF: 1 baixo nien2lonaclos:
.-.fsercas. De tc
N't 1.2F, .t,MG - 1:cato:: Convitct:iy.
19'; Y-.(t .375 - Padrot-15. • adora de CaCr$ G.00
.
hsds. York •
lic•,e:u'
Bra avlLte,a.
N l j 5 • 907
. Procl,s los Ciráraico9 - classe 8. I
Rabi:c:mit" Kaishi. o Suta 'Viscosa Si'- E
lica
ri)
Mont-,
715
ciet-N' 414.571 - Meisterstuck
TerruhlBrasil Ltda (Inzi.
-.-simptc, G .NIBE - classe 1.7. 1
S.p.Í;.
Vi
clro.
VE!..`.n;,A
Alcan Aluminio:!
P;
CM. eloct'rj"--t-r
N .' 4,(Jt' te27
rijadas -Wein,
N a 745.129 A.. -- classe 40.
r•
:
tre
SocleCr.c,e incluEtrIal
N°
Fenix
Má-,
- Ecnix
1,10/:ay C11:
1 ,25 !ja
9.)1.stC
.
Seeo 1,.Venc-ii?.%: Avenida
•.,-p ,tt ernontos Avicolas Ltda.
- t ttas
Cora-nrvs
Kinim l•tda Iro: de
Na 7,13
,-,sst
c/:•
;
Alve•
ú•
•.• , • • a
oil•
.t.1
Ns,
Meicte.
Brasling;
I:ali. .:.3 . .c1,Uila
iyet s
un-zmido
N"
°ira, de Metais S. A.
Na 739.61111 - .-aar e 1cnches RicA.11éric-•t
:91c:cit.; ,
pa:sy.
azul Lida .
Atrude- te a pedidos ptie
-- Bar e Lanches Crur
Tecno
'-fccnct Ir lex
N"
yalc.
.:;(Vn
do Pôrc Ltda..
SerVRO et RetwrIbêdso Pooal
. e CO:11. Ltda. -- classe 21 t,
N .'
sir to cos artigos inciii-tados'
N9 742.831 - Laedi Fctpresentaeões
(cont
.
Distribuidw t Comércio Ltda,
.
aSeco
tart4iiila
, .••;;;,,
• ti
N° 745.202 - Cita Cio, Industriai
818 -- 6. ccon MatrituKtt;Jrat.:0 •J
- Capei a - Fmel W1.1- ; I
Na Ude de D.A. N
de Terraplena g em e Asfalto.
y.
11n C C,11
;,11
S.A.
classe
6
(corn1
.
cio 33tta
[)
149 595.056 - Shit Tso Chiu (ArN ; 195.828 - Giba Soviete Anony- çnelusão e,os artigos indicados pela,. 't
quivem-se os processos).
ieçiíe):
aio,

'veia e produto - The 'National Cash
Register Company.
N9 166.957 - Processo de prospecl
ção sisa:dica - Continental 011 Company.
N9 166.996 - Aperfeiçoamentos emi
ou relativos a sistemas de comunicações destinados a transmissão de si-'
nais por meio de cabo de transmissao
- N.V. Philips'Gloeilam penfab rie ken.
N9 168.142 - Sistema transmissor
de diversidade de freqüência - Standard Eletrica S.A.
N9 188.416 - Memoria de Diodo
Tune! - The Maioria' Cah Register
Company.
N9 168.422 - Aparelho de fita sonora portátil - Akustische 11. Kinogerate Gesellschaft m.b.1-1.
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PONTOS CARACT1ERISTICOS DOS PEDIDOS
'PRIVILÉGIO

Dg

e) dispositiva° atuando
conjuntamente com Os
nobre dqvagão p ara expandirem
diap eitive 00
212°
s'eo ntrairem o
tas garrar+, pelo que as
espes samente
entre net@
ditas garras selet
ivamente ee acoplam o
co piam- se das ditas Partes;
deefip)

TEMO N2 172.569 de 26 de agOsto de 1965
Requerente: MATTEL INC. m E. U .A. m

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO DE CONTRÔLE DINtiM/C0 DE

Ptufne.

'REIVINDICAÇUS
1- Um dispositivo de oontrále dinemico de fluido, caracterizado pe
lo fato Ce compreender um melo me aormaçao ue corrente ae.miuluo - Para
formar uma corrente de fluido"; . primeiro meio de limite lateralmente adjacente a um lado de dita corrente; segundo meio de limite lateralmente.

2) diap
ositivos para seletivamente ap
licarem tluldo seb prese4,
p ara di stenderem e
re trairem o dito platio8
g) diap
ositivoa para seletivamente
colocarem em p
eitivotrde mov
osição °a dispa;
imentação do vagão em e fora de acoplamentos
mente $ em re lação
programada com od
reepeotiva"i
iateneão e retração do dito
tão.

pie..)

Ponto na 1 do total de 22
pontos Optoeuentadoe..

adjacente ao outro lado de dita corrente, sendo dito segundo meio de Mi
mite geralmente opOeto e a jusante de dito primeiro meio delimite;meio
de separação adjacentee e contra dito primeiro meio de limite para criar um gradiente do preseão atrav;a de dita corrente em uma direção para
deeviá-1a para dito primeiro melei de limite; e meios vibratários paxadi
rigir um fluxo vibratário de fluido em dita corrente adjacente a ditoe
meioe de eeparação para alterar dita corrente de tal forma que a pres-.
eão adjacente .e dito Segundo meio de limite seja reduzida, por melo de
que a direção de dito gradiente de pressão p eja reverida atreve:e de dl'

ta corrente para mudar dita corrente de dito primeiro maio delimite pA
ta dito segundo meio do limite.
A requerente reivindica a prioridade de correspondente pedido depo
eitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amárica em 04 de
fevereiro de 1965, sob n* 430.427.
Ponto no 1 do total de 46 p ontos apresentadou.

e

.%
TERMO E* 112.544 d o 2 6 d e agâets de 1965
Requerente: ILONA EMES RAZ - São Paulo
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A TAMPAS PARA
TANQUES DE . OASOIIMA É SIMILAR"
REIVINDICAOES

1-

APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS 4 TAMPAS PARA TANQUES DE GASCw,
laN4 E SIMILAR, caracterizados pelo fato de que o cilindro receptor de
chave se apresenta isoliderio couepeça tubular dotada amenas paredea dte
aberturas lorizontaie diametralmente opootae, Parcialmente situadas em
dobras voltadas para o interior das paredes da referida peça tubular,
sendo que de taxe aberturas projetam-ee pura o exterior garram que pele
interior da peça ao delimitadas Por flanges, um deles eoildário a pine
que penetra paroialmente em região t p :uler solidári,,,com o flangedage,r,
re opost,tubo e pino circundados por mola espiral compreendida ontme
se flangee mencionados, sendo que ao referidae . garras podem igualmente'
atreveis:ser aberturas laterais prevista. , ' janto aCkando.de cápsula toliM
2 4 7.:.a a. disco conjugado mim o tampão.
-ri-o me 1 do total de 2 pontoe epreecntadee.

TERMO 22 173.014S da 13 de setembro dé 1965
Requerente: . ADIO CHELI • $ão Paulo se
Privilegio deaInvenção: "NOVA DISPOSIÇIO CONSTRUTIVA EM BOLAS Et
PIAM
REI VIM)
1-. NUVA mierusIg0 CONSTRUTIVA EM BOLAS DE INPLAH, caracterezace
polo fato de a cámara de ar ser envolvida por um gomado de material
pláStioo impermeevel e reforçado, formando esfera do gomos costurados
totalmente Protegida contra a impregnação ou infiltração da egua.
Ponto n* 1 do total do 2 pontes apresentados.
TÊRMO Ne 173.312 de 20 de setembro de 1965
Requerente: McDOWELL-WELLMAN ENGINEERING COMPANY
Privilegio de Inveação: "SISTEMA PARA MOVIMENTAR á DESCARREGAR. VOZES"
RE/VINDICA0E3
1- Um aparelho para descarga do vago ferroviarlo, caracterizado
-.ar compreender:
.a) um descarregadcr de vagão rotativo construído para Virar um

v j gão para descarregar ueu conteúdo;
b) um trilho de apOio do vagão os estundendo etrar;s do desourrq
gador, e tendo uma parte de trilho seccionado giráVel com o descerregador;
o) um pistão atuado por fluldo disposto uo longo do trilho tiuz:
'extremidade do dito descarregador, e IrSasaLvel de moviviento alternátl.
vo ao longo do trilho
d) dispositivou coa ,:ázidos de forma, r'Svel pelo eiotão para deni.
car o vagão para o descarregador, compreendendo um par de garras contrapostas para aceplamento seletivo com omuL parte de ceda um dos vs.es contiguoa no dito trilho:

P-ei7
2i,KU 14 172.553 de 26 do ag,icto ue 19C5
.. , Re:aurente: PIAC2E1:I1I.E.A.
= São
MarÁl.0
"KODLIO DE C21::1:DÁRTO-IRI-Pf:AnD4"
REIVIMUCL2i5-p
MGDfLe D2 CALEND LP IO-PROiVWDP, àe
net.r, wr, toriel, ow cores e texulnLor,

,acein nu
cnracteriv_do, PP (.:/,;'EP
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fases
por se constituir de um corpo poli ?» O , formai.) ?or .loze
iguais e sim;tricamente dispostas, tendo cada face o calan:pantagonai s
ou fia.
, n .sr-ss
dário mensal e motivoe publicitários constituído s pot di

tes, possibilitando Seu perfeito encaixe, quando dispostos lateralmente, vez que à borda do raio de curvatura menor acomoda-se sob a borda/

2onto no 1 do total de 2 onto8 apresentados.

da curvatura maior./
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados./

WiiRMO N 2 173.511 de 27 de setembro de 1955
Requerente: DAVID HANOCII - Cio Paulo 2ri7i14gio de InvenOrot "DISPOSITIVO PADJI BETUad RGL4A1 03 na.3008
0E2AL°
23IVINDICACW

1- Diapositivo para retirar rolhaO de frassos Cf2 oral, oaraoterl
ralo por compreender inibia:imite uma cicaula 'k r gáo inofeneivo a saúda, provida de válvula interna, cuja abertura e fechamento se dá atrav;s de um curto pino tabular apoiado sôbre mola, pino ;st: ealients pa
ra fora da cápsula.
Ponto n 2 1 de total de 3 pontos apresentaaos.

de 30 de novemb r o de 1952
VIRMO_Ng 145.081
Requerente' ORRICAN CAN COWPANY =I= B.U.A.
Priv.de InionqSo t

" RWCIPIENTBS BWR0C39303 PARA SUA

COMPWÇ IO ".

--RaivindicaqUed.
um corpo de racipiente,carao
Um recipiente compreende ndo

L

terizado por aer

dotado de uma parede

de fibra

partes de borda marginal longitudi nais

çao de

p ior

da

FIGA
221.:C No 193.730 de 10 da entubro 'cle 1957.i
Requerente: PENAI= CIMENTO A4IANk0 Sa. OXO . PAOLO •
Coda° Industrial; NOVO MODUO DE ELEMENTO M-momuno PARA CONSTRU

superior, e

dita parede de

distancia da

em

rola•

um rOtulo laminado 73.

corpo, o dito rOtulo

superfície exta

terminando

;1 curta

inferior, a parte

da dita
da dita parte dnieriar entra a a borda
O bord a mar g inal

nte fixada
parta inferior * * a borda do dito rstulo condo adesiVame

•

ÇDTa- =
paivindicagUat-

•
pa7'a dustruções:-/
1 - Novo ModR.d. de Ele:rate pra-mo1a:1d*
caracterizado, reivindiCado e construído de pega laminada, de seogio /
trapezoidal, resultante das linhas do plano de base e dos laterais iam

M

opostas disposta s

borda. longitudi nal da dita parte

euporficie interna da dita
Reivindica- se

elluados, estes altimos Gni& eA bordas dobradas

tendo suas

para classe modo constituirem uma parte infe.

sobreposic ao

rior e uma parte

tubular

rvaturas diferem.

tado na Capartigao

a

e
prioridade do 'correspondent

pedido aepogi

de Patente. doe Betados Unidos da Am4r10a, g*

o
* 29 da g aio do 1962, sob n
Ponto no

put. duPertor.

198324.

de um total de . 13 pontos apresentados.

;
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ldarp mediante

sucção:, uma forma previa de polpa ou paets.
e celulose, incluindo postes se p aradores dotados de uma
)delg ad“aixa da fibras sob g sua erientação natural e irra)
guiar; reformar'os postes "se p aradores, no sentido, de ware,
mor uma área, circundando a dita delgada faixa de fibras; ti,
qual compreende fibras reorientadas, e na qual uma superei,:
cie da forma práVia submetida à tolo; tornar a reformalt
DO pestes se p
aradores e a dita área que circunda a dolgada
faixa de fibras, afim de submeter à compressão a superfLeZ
e sob tensão, e de submeter à tensão uma superfície oposte9
( mediante o que a áress de almofada ou am ortocimento assume 4
uma atitude fOfa, substancialmento plana°
R eivindieasse

a prioridade 'do correspondente pedido dem
sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da Ao40
, g2DU-D ua

riea, em 4 de setembro de 190, sob nQ 221028.
Ponto nP I de um total do 6 pontos apr esentad00. •

da '1 do cazembro de 1982
.flèçueúntét WrIMIMANIMER COMPANY • m la BartAs
jpado Xavençãos naTAN1LIZA ÇX O 'DISMAIWIAISCELVIOICOS wo
- .Reivindicagães
ae 172 proeesso para aumentar 'a estabilidade dimeholong dO
.21 i3.767

F.-

'OPI A0Map 'caracterizado p or.compreender: impregnar
so/ag gó

r,

a

.:'0

74

re;

2(10$261 OM •

aquosa demetila-fenOis e forma/de‘do

livr o p 0008 sê
a as do tende um pR que 4 aproximadamente igual ao p da tadeira
'

•

zmpreggadap lentamente,. com o que a solução será concentrada 0 Á,

•
agandirá ' mais
ela . pode

para dentro nas paradas da

mgr para

cálula .da madsirap

p rOporcionar enoaatamento e eatabilM1

O dimeasionalo

1Windies-se 4 prioridade do

correspOndente p edido de0652:e
cdo318, lepartigão do Patentes dos Nstaden Unidos da Mário% 01,

da.
N

anoiro ' de 1982 9

.13oW 'net 163.699.

Tám0 N0 146.371 de 23 de Janeiro de 1963
Requerente: N.V. PHILM N GLOEILAMPENFABRIEKEN =t e EiLANDA
priv.de Invenção: o APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A AMPLIFICADORES

OU PRODUTORES 6T/COS DE RADIAÇXO 1/,

.

?oito i / de um ' totel‘de 20 pontos . apresentados.?

Reivindicaçães

„e, •

1

Aperfeiçoamentos em ou relativos a amplificadores ou prá

dutores &ticos de radiação, daqui por diante denominados "masers
titicas", radiação essa por exemplo de 'luz visvel e infra-verme-;

lha, por meio de emissão astiMulada de radiação, compreendendo.on

dveís de e.
aergia e a comodado pelo menos parcialmente em um' espago destina.

re2eridos masers um meio dotado de uma quantidade de

£0 ; emis$50 estimulada de

radinão

e dispositivos auxiliares,dni

iinadoe a eatabelacer um estado de dist,ibuição.riegativa do tampe
,

matara da população de pelo menos dois niveis eàergétices do meia
ã0

ãf

Jv ..94" .010

} q)
.07

dispositivos auxiliares, destinados a retirar a radiação amplio

do . 03 da janeiro de 1903
Reeerantá DIAMOND VARIONAL CORPORARIOR e lm BoDro43).

Iluda. ou p7oduzida ai espaçodestinado
'
.à erdiSsão ostimu/ada de

!râiYode Xrarengie8 .0 PROCUSO PARA, PRODUZIR loa Augo

ção de aubatincia fluorescente; subatáacla essa constatulda de JR*

02010 14544

'Ra POLPA MOLDADA E ARTIGO PRODUZIDO COM O Rit0

Proceaao . Para produzir um artigo de

Mo

pelo tatb do_relo consistir de uma sollaa

- 1;4Ulaa tendo um Uota' o SlUorescenie dot;de

4A

NIVIndlqaqZ09

as

gsdiag g op earacterizados

ZOIMOt

maracterloado por compreender om MA/là oárfàtgoo_4(_4,.

'completamáte enchida,
coe..

de carcassa interna

circundada por radicais molecularea orSU„

•

DIÁRIO OFICIAL

Segunda-feira 19

Outubro

Seção

j

de 19/V

podido dopoeita
de material mais duro e de um parara
a /mel-Orlando do correspondento
,
ç auxilio da, pelo,manos,.uma porca , •
por
2.96R
•
so ali aplicá.vel, c'aracterizado pelo fato, de que a porca,constituida
na
.
o
jancif
,
R5
da
L am
Rolanda,
da
3
te
a . a par.
aa Repartição de Paten
a d a comereial¡ 'se acha introduzid
Uicindieepala

.uma porca

110 Z14.002.

quadrada ou

sextW

.tir do lado trf;seiro ia parede de onde

total de lb pontos aprese~.
Ponto h0,1 ág um

:

o

parafuso deverá ser aparafO22.-

do à porca - sob preasão em um furo da parede de tal modo ogle a

dita

coa

! porca repouse, com, peln menos, dois cantos situados na direçâo da
da parecia, sendo que o
pressão, scibre arestas (cristas) descascad asaa
Metrn do furo corresr,onda aproximadamente à abertura da chave par
Porca.Reivindic a

ado +
s
1962, ob o

a prioridade do correspondente pedido, deposit

a em 23 de fevereir o de
na Repartição de Patente s da Alemanh
numero B 66.065 X11147t.
Único ponto apresentado.

12
de feverei ro de 1963
Mmo Wi 146;953 de 14

E1NÁS 03RA13
*voantes :0311 JOAOIM CARDO$0 =1 =
PI O1NO3
IncenqiiOV? WarallA DS ÁL'IMENT A00
POR CONUNIS COO.INU A OI
.rálpiTRICOS DE gliSTRopos
".
Balvindicaciia0
1 . !Natalia da alimentaçSo aletric a

de forass slatric os de /

março de 1963.
TERMO N a 147.470 da 7 de
S DE 4A,',ÇAl205 .
Requerente: ARPLAC 5/Á. - ARTEUT03 2LASTICO

por 1.
conUnua Oa pulsatival caracter/micto
' OlotrndOS DOP °Orrente
$~1001 provocado
se referia' ama conjunto do einto tecnico
aettidlco. cnoulade e organitatia de oeng,

RIO GRANDE MO SUL.
PTIWPIOW0
"APERPEIÇOAMENTO BK $ ANIngT.T1 nV
PriÀfil6gio de Invenção:
U-IIIERR11021

essociacio

eanddlia de p3.6etio0, oaraote.'
1 . Aperfeiçoame nto em
traseira do calçado se acha previeta

das.

'nato n2 1

do-ux total. de 12 oontoo apresentftdril.

risada pelo feto que na parte
Uma parto

boa 060'

arco situado
abertura para o

• vma.bordmealiente na

adiante dO ealto

emmoatm e %Ator
parte.lnterna da al)ertvra •

ne entre a g ola e a palmilha.
de 2 pontos apresentados.
Ponto At 1 do total

6
'1810(0 tok 147.473 de 08 de marga 4,1963
PAULO
,Roqueroato: SERGIO EDOARDO Canto .,*t 910
Prived, iernaqiol" APERFEIÇOAMENTOS IX CONETVE .a

7.3.73.. L5 EZ de janeiro ga
TARMO
ALOWAgErlp
iequereatet ~em Uca 0.14.13.11.
Oelayen9t403 clApEardIÇOAmENE0 NA VIRAW DEOINDANDE,E1141.
Privil;tio

WIDE' :A.IXA UR DIETEZEffl a

unnagmia
1 • Aporeiv. amento

um

na fixação deace goOrlo g

dietributeor de infIelaq;o, feit a de

ge

DE :KNOW
-

•

4e.e4140-de
pnedo

material delddit O Psheleow o

' MELADO PARA PRÓTESE DENTÁRIA
ReivindicagOos
1 -,Aparfeiçoamentee em comete r articulado pata preme.
denticia, caractorizadoe pelo fato de a parte do consto
te g•ngiYa artificial de base Is
iote diepoota Iftt.rnameat.
aer formada inicialmente por uma povoai& 'aça
ra es dsatee #
aeilimdricai provida do alojo:unto Oilíndrieo iliçor ne, e
em tinta bago maio **torna, ma qual rio' apitos uaMÃOberta
contrai paooluabosb8E4,temp4e - ;ot, dotado de um orifíci o

Cegundà-feirã. 19

DIÁRIO , CielCIAL (Sef§a

Veeloado per ume besto oentra rstablieé,
-4 e.'
tereieei Ime!iiriCó e ) ' itiet

in

• cita soado pron

ra gera dg peça,,e figs nyté,elaeensepte:e2M0

ki

. suld ode.in4gna e encete, onde ' Se.apliea unia
poraa.0 usou
com 'reguláve/ pare U t a mole heilgOidai,:env,alt4r4de:Álte
Imete • aplicada, polo outra extretei CoOtre a faço batorkia
AM ato tapo
Ponto n o 1 do um teta de 5 pontos spresontadoro

id

Outubro de 111143 kíost

•
-Reivindicaçoêe. .
1 ‘ , tOuiza de:tudança:de .MPre4a,.spIleaves epaq
uiaas i oiporgLyises
), •
em geral, ou 4 quaisquer outras m4uinas, Caracterizada pelo tate de, 4
través Warentes ro/aç5es de t ransmissão, e meios a p repriadoe, propor*
sionarurna s;rit de valeres reaultsnt4e que, transmitidos a. determina) ' •
6Saos de mtouinas, ao traduzem em movimento rotativo, ou em moVimento
rotlItcco, e ta qual uma primeira movimentação anular do un elemento á
Coo dc . comando, protevo'a debreagem que lutorrompe a transmiedU
da /
f4qa, , a partdrjdo . oixo'do . eilirada ati; o oiro 40 calda do fcirsa, o
,tt
d e gundolumimentação aegular, libera medos lecalizadoros pare que seio •
permitido fazer a soloOo direta do uma pluralidade de marches (para no
Vengese rotaçZes)p realizada por movimentaçU adicional da mesma ei4,lianca,Ênioa de atuando, =mentido tranevortal 2im menciOnadas priaeire
o sovada movimentação angalareg.
volviáice.ge n prioridade do correepondento pedido de
Oarastia de
Pr ioriMep : depositado a 22 de maio do Z962, sob t
o 139.216.
Ponte go 1 do um total de 11. pontoe apresentados'.
'

12RMo Na 148.546 de 15 do abril de 1563
noquerce.tos SPIRO S. NARANCIC =.1= SM PAULO
hIv.de Isivenn .áel n UM TROCADOR AS CALOR Á GÁS °.
PelviodicaçUs
2 - Um trocador ec calor

gá5, adapt4vol qualqUer /
igclulna toxti/ e caracterizado por o constituir, owaomeity,
a

mente ' do uma plurniidadc, de tutoa metálicos do alta iges, dispostos no interior do , um cilindro a doquadameàté- iMiado Com uma camada do /7: do vidro ou similar, de uMa (napa exterior sustentada por uma arMaçac-suporto intemenen4
te 'e referido

cilindro

j

provido

de uma pluralidade de rem.

pila de rego,. Isto . á, tubulações murti-perfurfdaS1,21à05
toe orientados na direção do maior nUmere'poesível dee tee
'Leo descritcs tà sendo ditas reutpUS 'revidas do neoolid4xleID
tubulacZes quc os licam á. Um

misturador

exterm0 elopocto na

exmaçZo-amporto, c qual realize rít e miStura do 43,0 &Y yee
Wa almentação de trocador.
F,to n ç 1 de UM total de 4 pontoe apreamte420

TONO M s 149,467 do 05 dO . Junto CO 19-$3
ãeçaemedito ¡USAM° CdAPARE zj e BoNA0
P4wede gveinisL o. AISPOSTRIVO AiURPLIÇOADD p1!AVAM.:Titarrta24

.411:t 'ORL.00IDÁLJ iCION4p0POR Mit° ro
aolyindicagées
.1?-0 bit.J.vo. aport4goado amo triaaitosiaa1; do ata VolOoà
dedo .o.D5gDgdo riumittUateatop coractiriàado '2.o tato do CemprOCES..R:í
tOks, [Rego de, sign do tlicc64ea
o IM'Ojottà • o Oto .rooliproo ge,) -•
Tett) dtatIodororógido imboo tioio.t; Daralemocep o dosecairagag
§040plingtice ?MG to tabo . i páro.P)ra do mesmo's meio&
mento atátleco sittado.o te , ceda orgtzobldedo do dito i0 Ora GO4S1dolí
tonotEmeb4 . O &21z,Mo do mento gomdtico solí„DIO-firlo-arb
va? o movUoiãto dos clitoo roga) do ado do IN. 2'onla'aitornat9n0 •
PORT41M04;470. . É stiorldaded CosS M:gekg1t D Moldo coPoRitel.k gt
-CoDetagrdPOM osIjdb
tl0 ..latioÇ9 em 12 do Sti.Oh*
•,
•
11.,944 et.b.4ati•
Wiáto.tet0 9 ~O 0Magatogg.0
Flát

17
28'

9

TORgo R 148.95È. do 00 de meio de 19d
Boquorente e INDeSTRIAS RPM' S/A
=I= ago pjflQ
•
Prix.do lavoniioz Cd.15:ADE hyDnia
4Pgekirá.41~
- ffial
OPPA
RARIZIS PM mut ou i qUAISQUER OVTRAS.MAIMINAJLPG;
•.

• titU4r9 d e 17'J

r.217022uNdgAiirg to
111440 Is &W.$ 4, e4 Maio 4, 194a
déquaréalet 31343aDde sem LA, melem g demeg@De *I* Z49 Prly.do ~im o APaRnIçOAMANTO3 AM momo, OffieD44 D3 04WM6A •

rgtoogtgA0g De mouro

ms

2atOialtioa44$

• Aporfaipeaa*AMet Au •irenito ow-Adeur g@ oomoads por ~temido
do Olieuite magoatioo, otroetorizado Pee apeoeadtar o 4110A IAA'Ame
m
' a peça coo o foriato
de um* @alua da 'ÀIOriat mita Maceirf.
mi e *limo...Boato iooraato, aberta em ma parado imPorier ea RmadoeblOt
olaria om timo do um aluo ao *ou ictorier, qmo a argomlo a
de apóio; de Azo tmeo do morto vortioa4 a 1% qmai # areeemievaeo: AO
todo tua correopeado à frac% do pompom de Grelo ~Meado, tom Alett4
Amuram afixada uma goma aotálioa permodomi maga4M1oagooMo.
p m.t* A s 1 dO
toWl do 6 ',Ó4t.' apna,""watiadaw,

9~4

0~0.ftei
A

•• OMPriallieadom
,,‘
~iro asabraTi
4 ,.. abl,MOSaalme, do, !tateie de rrição sompr•adoodo
dito*
~broa,
Nade
girífill,MAltj
aguda momere, poln nom ma doe
:oha ***
sota asilar 4. e4atat• **Aná diamtaladO largura radial prodetsratail
4a o euateatadc:por um doe dit•* primeiroz • *aguado Joeirai e a4s0d4d:
para ~atar o outro dvi dito* membro, o "miai atuantlea paro efotuar 4
a abatate *atra aktoi moio contstsnte e dito sombra a mar matatail
páo loas"' sarketorizado Poio tato quo dite isto de contate aaular
~Ia os oirox do dito* primmire • %aguado ilabrom, MIN tido e ara'ala':
Ao oxoàctrieo ou rolaçio ao *ia* do pele 44~ mi (44;1 ditoo primairte 4 °I
segundo *oabroa, tal excontrieidado muito surioloato para proridamian,'
*manto o miai* ieieial do ~anime guiado o meie anular de ilatatt
doollaa rolativaeonto momoubre a cor contatado peia momo, zmimffilmeNg'
ta doolizacto 'alouro no sentido radialoatro dito moio heatataato
dite membro ooatatado pelo momo, do modo quo ~bua* parta da fumei
alo oantataata do atiro pereammo *aborta pele mie asatataats atrawb
do ama 4rhtta is ili. osatataalps 4* rolasío ao dito maks matabail ma
lo Amo,
341.¥/mitoa-me * prior/dada do oorrospoodonte pedido
Aoparalgdo do Patintoo dos Ibtados traidom SA WhIAA *A
,2,941, saber' 204444.
haste ma 1 do um total de 11 poete* aprotootagoo,

'MagoP 1496046 g* 144. lenho de 10;
%quarenta: Waggig aparam &marAireatin acileMottte 0(0 *gel
Priva, IAN441,100 . R4000040 DE PRuPARAQA0 aa mana %oh usa
me MOMO mo

RisittadisaQiioa
4

4 ‘....,s0 13 pra¡aragio do amei* úr8040

¥444 dffiNehdO

44 H.
orastorl114o per @oopr000dor a mistura da
/
• as (lontra matai o a orompaotag go da ~bera odera . doeidO MA
.
soa acto alOtaapsrado, asado a referida tatO4NO g¥0044

'041O ) Oulailtida a pVeSPXo o Az rafeeldoe 040@i0004 8404414.affle
MM jothuttiaaáo 4 dooll**m~, fuoili fsem s 4.S06944144* già
oaf
ínviolea...a. a t:rio*Idado do oo rrawileababo 04440 4¥8.1,1
do ad Repartição de PO:AC.1 doo latada* g'idito g ' gá Am$0.454 - ea /
Junho dO 1962. sob A/1.202482k
Ponto *Q 1 da Um total do 10. pOrttes ateRhweraçea4.4
10.30 II 195.193 .4. • S 411 'Puh. do 103
looaeréatot BáG.VÁRMá CORPORITIOI xl.
IkkiTeda Imfeação$ 0 08C0100 DZ ~TA 14-0a/gam 00

•

il

ilimitado A4 /
19 de . laião 44

11040 00 1504W de 05 go julho de 196,
GIIANÀBAA
flog•rowles !Meg() CÁTHIARD
%monção:*
!MOR
DE
1306T03
AANITÁRICA
A AR COMPRIMIDO'
Priv.da
Roiyindicações
1 - witem Da 1406T04 SANITÁRIOS - A AR C0MPRIM/D03, p*ka materia rap al At; 60 ollimet r. oo, caracterizada pelo fato de oompra
*Mor una fmpa que diTido a caixa de ocalque em duas oi nkmalra,,
sondo prooida, ha face inferior, da entrada ou abertura para
cintara latorior, guarnecida por tampa de pressão mOvel, *Copla
a uma alayanca pr;sa a uma alça e ocionada por uma barri fixada
ao eixo do uM. pistío alojado num cilindro fixado na por.:e euparior d* dito tampa; esta barra ; tonslonada pop uma moi, eepl.

ral, a fiz do liberar

dita talitpa,

to ; ligado, aUporicroonte, om

de pras2io. O cilindr-, descri-

uma

tu.bulaço para entrada do ou

comprimido,. do . oxterior da caixa de recalque, e com tubuiação d.
*iletrada ao ar Ao càaara inferior. Um conjunto de bOias, pop ta-

. 4.1 Segu çi a,feira
—

;

....••n•••nnn••nnn

plAjpp.AFIÇIA4i, ( S 2222_

termedió de uma haste comanda um dispos-igyoçerico
exterior ar

-caixa; que oclone.a-Wlvaa du:deWarg arig
ieVàãiii Áin6, uma
\„
.
;:
01.-è •
tubulação 'ciao comunica a câmara
in£etior com o meie
descargada Pressâo.
Ponto na 1 de um total *e ,5
pontos apresentados.

TEHM0 na n a..50ool

° Outtlbro

•

e+ 1970

2771,

'
41:43"

equsruate 'ÊÊREZZO'NE#StMt.àtASS-.COMPApt 4=
P riv.de In venção:" CHAPAS DeYIDRá
TRAN
'SriARENTS

DE ELETEI CIDAU E PROCESSO DE SUA PABRICAÇZO

COMOTORA

Reivind1c5çOe3
1 - Chapas de vidro transparente
conautora de eletriCidaW
e p rocesso de sua fabricação,
comp reendendo uma p
rimeira camadel
de um fluxo fundido contendo metal condutor de
elet ricidade 4
longo de pelo manes uma p
erção marginal da dita chapa
lícu/a condutora de' e/etricidade

e uma pe.

cobrindo Uma sup erfroie da

ta chapa e estando em contato com a dita p
rimeira camada de /là
xo fundido, cara cterizada porque
uma segunda camada de usa Mure
fundido c ontendo metal c o ndutor de
el etricidade está' provido
cobre pelo menos uma porção da dita p
rimeira camada de f3.Ux0 0:1
a int erface da, mesma com a dita
pel£eula condutora de e/etrieleY
dada:
Ponto n a 1 de um total
de 12 pontos apresentadoS.

. T2211(0 22 1500616, do 10 de julho de 1963
lequereatec BOLL ARROSPACE 'CORPORATION al w t,U,A.
Priv.de Invençãor alaTENA DE AVIO4 PARA DRLIPOTERO

leivindicaçães
UM gateira de aviso OaradteriZadd pelo fato do compreender,/
CM cembinagãot um Circuito de alarme que inclui meio de
interruptor a'
4aptado para disposição em oondig5es inativas e sinaladoras; me10
de) . !
PQM° cosi um
de iarda:para'determinar a condição de dito meie de
interroptor¡ primeira c segunda rUea de pulso :cacetadas a ditO
meio /
portão e adaptadas para alterar a aaida de sina/ de dito ateio de
portão
do Wird° com a colaeldenela de , oinaill a partir . de
tais; r;dosi_meio ge.

redor de sina/ de aorreate alternada adaptado para conexão ao meeaniamo que eat; sendo controlado; um circuito de retãrdamento fixo conectado a
dito noto gerador de sinal de corrente alternada e tendo sua carda co.
a:Vetada a dita primeirarde de pulCo; um circuito de retardamento
carj,
&Wel de i'reqp;ncia conectado a'dito meio gerador de sinal
de corrente
aitorsada e tendo sua sarda oonectada a dita segunda rUa de pulso.
Beivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado na
Repartição de Patentes doa Estados O gidos da Áme r' iea, em 14 de julho de
196Z, sob n0 2/0:153e
- 'Ponto n0 1 da um tota1.401 9 pontoe apresentados.

FIGi

TEMO .NP 152 , .300- . de 28' de a g
Osto'de 1963
,
R equerente: EUGENIO GASPAROTTO =:=- $10 PAULO
P riv.de Invenção: " P
ROCESSO PARA R

ECONDICIONAR IMPULSOR.

DE PARTIDA DE VEÍCULOS ER GERAL ".
• ReivindicaçUP
?. - ,P

tecesso para reCondiCiOna.v'ainpulsOr.gepartida de vero;
los em geral, do tipo em que a co n
ãuçação entre . q, oiro tubu/ar 2 i
cop lável'aO
motor de arranque, e o curto eixo com
,radO, acopi gve1 . ao

motor a explosão do ve6u10, ‘

terminal ranhg;
. ç
feita através
1,

de uma unidade selada, composta a partir de um cabeçote

eigndri

CO formado na extremidade do eixo tubular, e p
rovido de sedes ln.
. ternas localizadoras de pequenos r oletas., assentados
sabre molas,
e • ditatamente ap licados na p
eriferia do curto eixo com termina/ /,
. .
.
.
ranhutadó, cabeçote este que reçe b
e.uma,gapa cin.:larica

selada,

coa aba extrema revirada para,aentro,:caiaaberizados

L

p elo fato d.

cortsr-ee n icialmente a. aba extrema da
.
• - raferl dp_capa:Onh4rica

.destacando., a em secuida. e anvindo-asalmta:unigadeÂelada. oritiN;

aiARIO OFICIAL :(Seçlto III) 1

da-fotr. 1,

Z112

!

Outubro de 1970

,

nal, alaga o que, afastando as arru‘lei da vedaqao, , rortira4 : 04 /

A•ivindleaçõea

7

roletas •vontualmonto desgastados • as molas qUebradas, SabstÓW.

1 - Porta-gravataa, caracterizado por um ou dolo capaz

indo-04 pOr outros novos; a seguir, reposm-so as arru4las,..inter-

ioa projatados num plano horizontal e providos de meios pa-

oalandO wS4 entre eatao wa retentor de fiitro a csoolooa-es final

ra sua fixação a um plano vertical como por exemplo a faca

~te a capa ciliddrioa externa, desprovida do aOa„ figaado.s por
aella eletrica a ponto, aplicada a frio.

interna de um araário ou guarda-roupa, tendo uma barra /
posterior rigidament* fixada e ligando, no caso de dois a*
portes, um ao outro por suas extremidades; • uma ou mais /

Ponto ns 1 da wo total de 2 pontos apresaa-toov-,

barras mÉivels, dispostas num momo plano vertical com a bag
ra fixa . * mantendo entre si e para com a barra fixa um corto espaço; barras mOveis estas, articuladas com uma

ai-trent

dado a um suporte * tendo a outra extremidade livre, • SUS-

cativeis do descreverem, quando movidas por um dedo da mão,
pelo menos um quarto de círculo em tOrno dos fulcros do ama

articulação desde sua posição de recolhimento, quando dispostas paralelamente-lado a lado com a barra fixa, para Pi-

FIG.1

ra, ma plano horizontal.
Ponto no 1 de um total de 6 pontos apresentadoa.

4

IIRNO N o 152.102 di 20 de . %teto de 1963,
aeqaerontai 034AL00 OOLONWW. 8110 PAULO
INIMOU4.11)08 PO AOARA-,

Privilígio de Invençbx

wurnçoAkag ros

xamTo M4PORZAA UNPA3

2 GAVUTAS,02 NOMIG N8ZILIOW.
10341 /MICA AU

10) *AP8RYWIçO4NSICOS MR0002111011 80 ACABA108NTO MS Pu.
tAO, 2A4PAS 8 GAMAS D8 NdVEIS UBTAL/00$4 ,' cereozocie*-011 aasae
eialmente pelo tato de oonstitair.:se de um friso (2),-da plisti-

TORMO Wo 154.166 de 30 de •atabr, de l9f,

Go ou similar, aplicado, eacalizado ou colado sabre áo bordas 11.

Boquoroatot SPUR! RAND CORPORATION .=1

vres de ma (1), am tehda oa em porte do aeu parlmotea, avsa per.

PriV.d. Inveaçãoi". CABEÇA CORTADORA PARA BARBUDO

Cilagio em oU s , levemohte O8A10a • í dotado da was Vaimatalacie*

suirauto o* MIOS DE GUIA PARA O CORTADOR 86VEL m.

(8) latam% aa ~atido longitadinal in:lgualmeat*adia
Ponto 40.1 do total da 3 . Oantoo ol5o54ut5d44k;

RaivindicaçOes
gl,
1 . Wma maldade de cabeça certadora para um barbeador
lat11104, sia Mie; de gaia para • eortador ma;vahl, earactioriaata.per aompromader um cortador •ataelenárim, um cortador
is

39

II z,"

soa

m4vol disposto d* maneira a poder ser movimentado 4*31 ronaçâo ac dito cortador estacionário • moio* de guia associaTERMO No 152.683 da 11 d. **timbro do 1965

do; coa ao dito/ cortadeiras oatacioaárie • mcivel para impod. r e nte
dir o ~ocamente lateral d• aa+-

Raqueriante; BA3TLI,GRANOWNK1

movimontação do mesmo:

mr.d.

=1 = MO PAUL

IaVencioa", PORTA.GRATATAS

a.1/. 1micta-se a prioriaaae do corriaspondeata podid o as-

. DIÁRIO !Nig tOIALI

aio linda-feira

Imitado ne, , fflepartiple Álo p .Mwaton elée Ilatiad! IM14.s.,4a
mirtaa t • 14 44 Janeiro do 1963, *04 o O 1$10356*
.

posá. me 1 te . um total

do

,DoLoladtsagiso
- 0 gaga da setorial alatItio para od$poa !Milha /

6 pontoe apresoatadoo*

vau FARBENPABRMK

.WOLPEN

~ANU

Priviloigio do Invenção . :" PROCESSO PARA A REPARAÇãO.DE
PRODUTOS .D8 CONDENUO0 DE . ACETONA-PORMALDEIDO COR

unn10 POR miLlicUld
811+Indicaçãos •
1 - Processo para à preparação de produtee . do condoi% •

MTERRINADA QUANTIDADE DE GRUPOS

elo • aeotona-rorualdoido co* teia detsrminada quantidade /
de trópos etilo por mole'cula, caracterizado por .empreender
oporat;riao de condenear . quantidadal aquild*Atez
das autorias primado ou uma prin•ira etapa de oondoneação A
um pR do 8 A 9 o teaperaturac baixa*, pretereiatezento entre
ó • 20° C ; • •*Mondar depois o produto de dita primeira otx
as

*tais*

',ao *muna **tunda etapa 0 . 01~944o, a ma pH de 10 a 12
• temperatura*, pr•fere/mente supseerss

600 Ç,

A

a 110 a$ ago ~liai •atoo o$ ooriorf
i'O R , roloot" ..st:i 116444o ma 'aba* si •xtroaidado$ to! aPé
9,4 ito azulo frootalliadaia ema oatoxiiionital p018~ a
modo At largara da g pateava doa qUali acaaoltaado . ao
ÃÁ;álott4 latorao da jaula O; o moio do (tino traairorgal,
da p0;0* e o oatro do ao/d do corto Camoeca ta pot* 40)
tí; ao dametro oztorad da Sala, ~Urina* polo Sabe
potOo pomo roaatrineiad ou foz'ma d silha si Me
40* gao oo dormitam ao loop dav . r•tao allklaóáto iParddli
lis) qaO lidam o oaato *atou* do aao o **ato tateado to O.
*atro *ali rroutal,
041.75.adioa.00 a p rioriQadin.44 corrsopoadooto MU. /I
dopoOltado AA Ropartllgo do P atoatea do aloaaoha • Noa • (kg:
1143310t • 06o ata 30 do uno de 1363i •
%ato oR 1 g4 t4t41 g4 g poeto, *ovada**
stgAdouw , i

liRMO wo 155.027 da 02 do dezembro de 1963
%guarantee

•utukró de .197ó , *773

111

.1;niao ponto aprecintado.
TdaMo Na 15.136 de 04 de dezembro de 1965
Raquerentae PIRELLI ROCIETÁ PER AZIONI ml=
Priv.de Invençâo:" PROCESSO . PARA A PARRICAÇXO DE Tr.ma
DE DORRACHO PARA CONF20g0 DE p

ami?Icos w.

itolvindica2;es
Prooesso para a fabricação de tiras dm borrachas
confecção de pneum4ticos

)

para,/

caracterizado pelas fases. de trabalho

que consis teme
a).. em sobrepor doas falhas de misturas de

borraona i cada

uma

das quais cont;m um grupo de ingredientes ou agentes de Vulcaniu

ção, os
se

ingredientes

presentes

Contidos nas duaa niaturas

sendo suficientes

contemporaneaMpte, a provocar a valcanlas9Ão com um

tratamento t;rmioo fraco, cada um dOs dois g ru p os de ingredientes
não sendo de por

9i suficientes

a provocar a

vulcanização com o /

mesmo tratamento termico fraco, mas sendo suficiente a prOvocá - la

1SRM0 S m 155.901 de 10 de Janeiro de 1964

com um tratamento termico mais ep;rgico:

Requariontei MUT INDUÚRI83 INC. mt=.2.M.
Prl*.de Drvençãot" aPERMIOAMENTOOSHUNi . P42014 00g
PIOTão ATUADA A PbLVORA PARA CRAVAR DR PRENDEDOR "-

b)- em submeter o complexo de duas folhas i ação do calor, e

C)- em paras a ação do calor
complexo i; vulcanizada, mas antes
tes

quando a parte interna de dito
que

se ám vulcanizadas as p ar-

Ralyindicaçãos
1 Aperfeiçoamentos em uma piatoIa com piatí0 atuada a p61*

superficiais.

vara para cravar Uni prendedor, caraotorlmados pelo feto de un ONR

Reivindica-se a prioridade

do correspondente

pedido deposita

junto de pistão ser liVreMeate in9erftel OU e reoo ldva 44 Uai #

do na Repartição de Patentes da Itália, d 5 de dezembro de 1962,

porção alargada de culatra 41 alma de um eanO, quando O 11004/11~
sob o n g

23.927.

.TiRMO N O

155p8l5

Raquoroato:

4nvolto440 a og
tremidade de culatra do cear e apresentando um ~MV* troco.
de culatra movido em afastamento de coa pooição

Ponto n g 1 (1 ,) um total de 2 ontos apresentados.
de 02 de janeira da

INDUSTRIEWIRX WffAIWUR

1944

Priv.do Invonao: " ¡AULA DE MATXRIÁL 4INYÁUCO . PARA CORPOS

)10LANT88 CILINDRIC08

portador para o conjunto de pistão em contato intertricoional CON

oiG. I= ITANAIRA

um pistão cativo. do conJunto de pistão e que serve 04,ÁPOIrar
pistão cativo do pano.

o

DIÁRIO OFICIAL

2774 Segunda-fora iD

Seção IIj.

t,

!

;

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita,

QD AC Repartição de Patentes dos Estados Unidos da.AmárIca em 11

0

R ei v indica-se a

de
44

IZ

74 30 18 i0 .31 63 43 50 26 1

priaidade

do correspondente pedido depositA

16 na Repartç de 'piveált.id-ã g's'd4

Unido da AMáCn, om 2h

;

•

;

.

13, sob A!!-253485.

4tYlefD,°

1 áo Um total 'de:14 . Pontos áPre'sentacos.

45 3 32 9 71 72 a

";..1

• ,`

• 4b jaheiro . do l9453„ sob Ao

Ponto nÓ

Outubro de 19-dap

.

Ponto .0 1 de um total :

de 9.Poatos 4tç5ented05';

22

5

ttRNO N 1 59.873
Eike

iffeár20~.~.

nor

d
Aftmekwumed~ ,,, c
353 J

73

75 05 52 5167

111RIN
N.

do 09 de ginho &? 19e
tognOrmmtez IdDISLá g iSDI
RHO èAOLO
?rivpdo invenção s o APERPE1ÇO1FZUTO3 2T-1 listrkora PARA MnRA '2-0
Roivindleccgos

23

o

1 - Ap erfoiçoasentos'em revavor para pintura, previs&os p8
sa funcionamento sob pross go baixíssima, som e necessidade de um

n 9. ,

nompressor, mas acoplado a uma simples ventoinha„ ou então a uR

18

•

•

aspirador de po domostice, caracterisado0 por oemproondorem
cialmonto um corpo externo tubular, rolto
URRO N a 156.375 . de 23 de janeiro de 1964

JJ21.0

poga g:uic% o de on

ia suporacia lateral doriVam-se do un lodo, r.n . enbo tubraar
Requerentes MASSEY-FERGUSON INC.
forior e inoliando, onde do ap/icar6 o ubulcgao condutorh do C2
Yriv.de Invenção:" APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A. DiSPOS:

p rovonionto da ventoinha ou outro,u do ledo opOSto,
, dois curte&

2IVOS LEVANTADORES HIDRÁULICOS PARA TRATORES 0.
prolongamentos tubulares o inclinados um cais postorior Ooutgo
Reivindicaçges

o

mediano, ;ate avançando ainda para o interie g do corpo principal
1 . Um trator tendo duas peças de levantamento afastadas laonde 4; dotado de delgado conduto guiai, o rocebondo entorrowouttO
'teralmente uma da outra e montadas co-axialmente para articulação
o terminal inferior afnnilado, juatanente cc.:1 bucha íÊteuta e
'

na traseira

do trator para levantar e abaixar um implemento monta
guarnição externa de vodagão, de um recip2c4e superior de depó..

do, caracterizado por incluir a combinação de dois acionadores hi
sito de tinta, o qual por sua vos ‘- p rovide da una tampa, com /
dráulicos cada qual ligando respectivamente a uma das peças de le
uma conexão central e tubular em cotovelo, ligada por tubMlação
'Vantamento para levantar e abaixar as extremidades posteriores /

floxteroi, ao, outro p rolongamento lateral, Cn

Q@VP2

prinelpel.

Ponto n o 1 do um total do ó pontoSi'mprescotadoo.

22..

das citadas peças de levantamento, um dispositivo de acopladento
que liga uma koutra as peças de levantamento e inclui os elementos cooperantes de ligação, meios que permitem relativo movimento

articulado entre e'stes elementos de ligação de modo que as peças

TARNO no, 160.333 do 24 do julÉ.J co 1.9640
Requereotel NONSABTO'COMPANY. .
Pri v ile. e.to

de Invenção "PROCESSO CONTÍNUO PARA A PROpUCAO DZ NHIL41161Juo
NOD/AM/NA".

de levantamento possam articular uma em relação outra, para o

REIVINDICAÇDE£

implemento montado assumir uma inclinação limitada em relação ao
trator, e um dispositivo que liga os acionadores hidráulicos um /

.
tir de

•cesso

continuo para a produç go

d e44eadex,Leaualeause. e

/rfn

adipooltrila bruta destilada, caracterizado pelo fato de se

a) PU. em contato a adiponitrila bruto destilada, .comtinuamostol
ao outro permitindo ao flddo st} e présãoque há dentro de' les passar de um acionador para o outro durante o movimento relativo de
articulacão

entre as DeCAS da

levantamento,

fase liquide, alternadamente, coo, pelo renoss uzt camada do r!...â
resina permutadora de catic5ns fortemente goidos,e=0 pelo 'unes, .1W7
camada do uma resina permutadore de anian fortemente LvInicesi;

004401fit

3W -

'NANO

lio ifi

Or

• . . ,
, á* fatI5AO p445* Ma atn
rseima
itedWelOya
as
i
Ma
~da
ÇO, H.41,80.1
#10# Imamb abserflo &alua 4411984lata la la4d24 zse0Mutadope

Outubro de 1970 2775

•

4401044.0. a PiPioridade .'dos correspondentes pedido., d epooltedON 441 A4Part410 de Mantes doe :datados Unidos.da loarjea do Norte O*
84 Mb* do 1963, 4 .03 44 setembro de 1963, aob os n4m41,04 291.02 4

~me 0041 em ~Seio eom e . ,411~44, is *4i000640~
1144014o abstemia/Inata duo* visem
.84 Regenerar uma OãO~ 154 mima pecoutedopa de attiàm poStm á* 4111
0, tufado R anIada de resina peinUtadola d.; Mane pois% mit c4
MO OMS O cOlalMal* d. adipomiteile ~tiver ;4440 pereeptbel;
# desidratar e destilar a camada de reNina-perautadora do ande
$ 40,24140 Com adipomit14143
~da@ posta 4
UldfoponaN 3~44 44 rosina portoutadoma da íon a deé4d144*, 4..4
d'artada# pOiaa MA aangfato dom adbpÁltri1a, " 44 presettax de # pelo
OOMMO, &Atte& 141Mdda 4 bridroalini0 • um oatalieador de UM de mg
WIto simtemleado, redosidoá a uma temporatura de It0 40 a 34040#11
:Ma premiem de aam a 492,1 kilomade preath mettomítetea.
imiettadlea a prioellede do oo7respoí44$t e. e.A44. dopo-citado m4

.110•4n46 rapé° tiraMOnt,..
foto AR 1 do total de 14- pontos apresentados.

tgiago V 163:928-de 03 de novumbro de 1964
*edieremts: 000R10 ixromr
Md em sio Paulo ,eimil'apio de levemos 400PCNINAMaplaIRA QUX 40famas"

unr~st
1- 401P0-4MÁNIILl WS NÃO TOMBA, formado d. um copo, comum, porem

114)
• fr....

eareetericado por ter ma base, pelo lado do fora, um contra-peeo,
fira/04o por uma oalOta com encaixe,
4 apoiado em pequenas almofade,: nu'
emortfoom ap batidem.
pouto 4,

1 to

iate.]. de 3 pontoe apresentado..

ii4artimis de Patental doe getedos Unidoa de Imeolea do Web., em de
sole 44 1963, 1100O 44 290.190,
bato áia 1 do total de 9 ¡autos eartmooketioe..
0
;MG 1 150459 ms 01 04 julNo de .1444-.
Itelmereate: 140Ukt 00NPOY.
Nivilktio de InvompXívt **PAMiLDO MOA 00504Gaft. (*.qual:iam*,
.

1 Aparelhe. paéa oontroler um aquecedor, oompreenrimado mmt ponte

iMido Um reaisitor telmico Iooplado ao dito aqUecedor para . s.Atir tei
~tura do miwao4 produoir um sinal de ooberele bluido uma magditmde
ame ~Ia oom_os Arrio da temporatura sentida, a4artir de um valor
predeterminado; uai retificador controlado tendo um primeiro elOtrodo de
p02ta. UM prisair0 watod** . um priMeiro. inodo; dols . terminais .d. alimea
Mialie de tiçQe de oOrrmate alteroada; . uni diapositivo Interruptor cones.
50

44

42 I
x‘

N,

wlam0 44 164.290 de 13 de novembro de 1964
Recake ren te ; MARIO CARaZZÁTO e. Sio Paulo .
Privilegio d. InvenoZo: *NOVO sa ptix0 Por eus."
viunicaçUs
espelho para bolsa, caracterizado por compreender iniciei•
um suporte ou estPlo, tendo qualquer configurasio, porem formado,'
em sua face anterior, duma guias paralelas para encaixe e deslizamento
da piaca-eepelho, em oaráter destacável, cotejo este em cujo interior,
e de preferencia atrás da placa-espelho, previsto um pequeno alojamea:
to, provido de orifício central de fundo, ltraveseado por um boto de'n
oionamento manual, bem como dotado de um degrau interno, d. apeio para
a inetalação de uma pilha e14trita.
Ponto n 2 1 ao total de 3 pontovapreeentados.
Á- 1040

44
54,1.

t.kdo em serie com ditos •letrodoa de primeiro liusodo o primeiro 04~ &
.f. rike dos ditos terminai* de alimentação d. kc^›94; u04 . 1404 44 ratrit
ihoso ou alimentação de reterno e um oirouito .

de acoplamento conectado
Aa ponte 0.o. retificador controlado, para aplicar o. Oito sinal do oontrJi
2.o atreves dos ditos eletrodos de primeira Porta e prieeiro cetodo,
, .sterigado pelo fato do retificadorcontroltdOr ser um primeiro retiq
'dor controlado, feito de material seálcondutor, tal como siliolo; do
Ircultj Oe'acoplamonto incluir um capacitor conectado em serie, tendo
um primeiro resietor donectedO em paralelo com. ele; . e do retrocesso cai
;iioeutação de retOrno da rede incluir uu : segundo resistor, tendo.um
COMetaáO A um lsdo.docapacitor, disposto opersrtivamante para
contwele do dispositivo interruptor, uma cana mocapacitor,
que me op C
- e condusão do retificador controlado.

E
ThNO YR J.e4.336 de 13 de novembro de 1964
Requerente: MOBEBI * ONISOLPI COUUNITORI
n.p.a. itaiia
Privilegio d. Invax4e: alP3RPOIÇOÁXINTOO Na COMPICÇIO Dl RICIPIWWW.
W11~
1- Ap orfeiçoiáaentoe na confep¡io de recipientee, ea eel,ecial
de ne,
•.1,J1enteo do tipo para líquidos e eimilares que podem
e xp erimentar uri,
age.e de voltam e causar, POrtanto, deformaceee
elzZeticae ou o1estica4

4

Soguádá-,Teifái'19_,

01,-,tbre

to

corpo do recipiente, recipientes estes que constam de duas pared08
longitudinais delgadas, flexíveis ou semirigidas, um fundo e um casquilho, caracterizadOo pelo fato do . urszySal kica Olha otv, láminp muito fleg-,
Vol, que pode ser plana ou ondulada, estardioetraneeri3álmente
Z'olação ao eixo , longitudinal do ireci,p Wte . (eix'o,que e degnido pelaa
parados longitudinais), A:ebaizn..da . 4kciuilhe,'e t 4ormalmente não MergU-.
-lhar no fluLe contido no r'ecip' iente', e éatarsoldada ào bordas extermas do dito casquilho, dita lámina flexível sendo impermeável ao ar e
ao conteádo do recipiente, enquanto que o referido casquilho e feito 84
um material rígido e e, pelo menos em parte, permeável ao ar,
•
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopa
sitado na Rçnartição de Patontec da Itália. em 15 de novembro de 1963,
aob n o 5.969.
Ponto rg 1 do total de 5 pontos apresentados.

PIGA
T g11x0 N e 164.791 de 25 de.novenbro

do 1964
Requerente: LUIZ 4OQUOTO WANG() DE MARIA w ao Eculo o
Privilegio de Invenção; 911-1 PROCR330 PAU. Â PAYRICAgO . Pfl r.!-21ALL.dET3 n

,

RECIPIENTES DE.KATEEIAL D..Vk. 2iOD0 DEN CCM O
.U..5DUTO RESULTAUTV. Cul.) mutuo.

wavxmicAors
25EMO N 164.408 de

17 ae oovombro do 1964
Requerente:,CHIMIOTEX S.A. Suiga =
Privilágio de Invenção:. "PROCESSO DE PaEN/c/40 DE PIOS DE TITULO MO..
GULAR, CHAMADOS 'FLAMÉS' E DISPOSITIVO PÁRA A
SUA OBTENUO"
o

1 ' Um

P rocesso Para o fabricação do cmtalocerp o recipAe3co Co

teriel piÉletioop bom como o produto rozultento d.C= proaccoop onestvcisado pela moldagem inioial do um poço do paredes duplas anuo na"
e processo comum de elOpro (blom molding), sendo em eoguida, o oopcço
iro as paredes de material plcIstise semi-rígido 9 goonableo . .eenur plg

tico 8o natureza osponjoca que ó a pliocdC polo PrZCOW 0 d O lnâ o ÇN' oro

REITINDICA~
1- Processo de fabricação 'de fios artificiais e einteticos de una
lo irregular, caracterizado pelo fato dose fasor variar o debito dans
teria de fiação por comando eletro-maénático de uma váivUla anum eiote
Eia de comando hidráulico, segundo o qual os . impulsos de comando produn
dos por meio foto-eletrico provocam impulsos de pressão em uma primeira
oanalizaçilo de recalque de uma primeira bomba,. a qual influoncia por ig
tormedio de uma válvula de passagem unidirecional o dábito de um coma,
da bomba e faz variar assim a velocidade do motor hidráulico intercala=
ao. no circuito da segunda bomba, t estando este motor acoplado diretamente com as bombas de fiação.
A requerente reivindica a prioridade de identico pedido depositado
na Suiça sdn n 2 14.096/63 em 18 de novembro de 1963.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

quanto a peça aluda no moldo, preenchendo todo ' c !:,-..terior da poço
alente moldado.
Ponto 4 12 1 do total Ao 1 rnntoa anreeezeLm(.

G .1

Uamo ER 164.991 do 01 do dezembro de 19",
Roqueronte: caumxsolin DADRIX . PEERSED G.n,b,f0 c amanha O.
Erivilágio de Invenção: t/ PROCESSO IMUA WWM 2.J.W3,5

Pflc

WIRA OU PR=p AWL70300CW34ME
VATORAIM E/OU RECT~
•
MITalg:CACqrR
1- Procoseo'pare emtabilizar t6atoic amo ac2siotom intom-a ca

9
TERMO 112 164,552 de 20 de novembro do 196,,
Requerente: SILVAMO DIOMBILI a São Paulo
Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM GARRAPA3 PLÁSTICAS"
REIVINDIcAÇõm

1 . iLtrg eipumentos

C.';1/4

em garrafam pláeticaau dostioadas a

utilização

industrial, dow;stica ou outra, caracterizados inicialmente polo Lato de
a garrafa prOpriamente dita, tendo configuração e capacidade quaisquer,'
e feita em plástico polietileno Ou outro material flexível oquivelentep
ser provida de um trecho superior sanfonado, apeei o que forma o gargalo
superior, de preferOncia tronco-cOnioo invertido, dito gargalo sendo oo

pondorantomento oà abras eaulósicao natarcA.0 ofca VoGomosekDD
Mrrugamento co seco o co &lido () earcctericedo
cd entok2
com um líquido aquoso que contk compootas Co ptUol Co náoen

nicas cíclicas o/on uroias oxialqullenioU ofolâams cm 7 dtor do tni0
pastos de metilol Com açoois unlvelenteo infular-os 0i096 OGDO crgoà)
madamente O3. a 65S dum Sido forte,, Uce livuçtCo-so do líquido.ozeçX
' voo reduzindo-se por secagem a um contado umidade:Ido nno t3
o
ST.io
peolalmente 7 2054 deixando-se nUte estado pre gerontamento a 30 g1,5
ras a temperatura baixa aa correspondente monco tempo o .tempouatris

doradamento elevada, e acabando-se logo cm goxra Uma/ mo8ieDÊ).01,20.25!)ya
dura e secagem.

riginàriamenje aberto em ou g torda livro superior, atralg e da qual eifal
to o enchimento da garrafa, e em seguida sendo fechada herm;ticamente

4 requerente reivindica a prioridade dco . 00i2aspondeatoo W?iden Epositados na ReparttçZo do Patentes do klemanila &a giotai mb2PD oc0
O 31.733 Ilkiek do 24 de dezembro do 1969 e O 3192D SV0/C do 22 eo

por solda eletrOnica.
Pnnfn u9 1 do total de 4 pontos apresentados.

melro de 1964.
Ponto m o 1 co co.
m de wl p ontos sIrezeM00019
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Seção IIi )

.

ARMO Na 165.643 de 30 de dózsobre de 1964
Requerente: ILIDIU CHRMICAL CORPORATION !i t 3.U.a.
na PoLimaus a 141M.
o. ,) Invenção: "PROCESSO PARA À OXIDA00
SIONAMENTO DOS MESMOS"
REIVINDICACDR3

Una •leão aquosa, caracterizada por compreender (a) um polímero alfa-olefínico,oxidado •mulsionável, preparade ' pela oxidação énea
tad° Bólido de um polímero alfa-olefínico, selecionado do. grupo que coa
em
eiete de Momopolímeros de ' etileno e copolíMerot.dé pelo nonos 50%
'.-

molee de etileno e outras allaoletinas, o referido polímero sendo pemenos 40% cristalino, em pise, e tendo uma viscosidade.especíica

lo

duzida de 0,1 a 30 decilltros/gea urna atmosfera contendo oxigenio, a
uma temperatura que varia desde '90 2 C ató o ponto de fusão cristalina do
pollaerá alfa-olefinico, por Um período suficiente pare formar um políde
mero alfa-olefínico oxidado contendo de 0,1 a 2,0 miliequivalentes
oarboxila/ g raMa e tendo uma yiscosidade específica reduzida de 0,1 a 1,5
decilitros/grama; (b) 1-50% de p6so do dito polímero, de um emuleionante, e (c) a dita emuleio ' aquosa contendo um total de 10-50% em p;so, de

,

Tiamot o 166.525 de 15 de setembro de' 194
diquentet cmtmrío 303 ar eie Paulo..
Privilági0 de I nvossZos 0 038PEIÇOIM20.3M , YUDIVIII3 . 1)91SPO OÁRIVOliu
' URI ata á igig"Tvroion
Raiv1lmx4ct12
1- .123a2840ÁMUT0 am .pustme DO TIPO CATUCRO rAlut MCI 3 DAM:
BOTO, caracterizado pelo' fato do cartucho dotado de extiemidadea cai
,lindagem metLlica, e cai o fundo ou a extremidade interior abarbatar
a elemento fundíve1i. igado à parte superior da blindagem superior c me
prolongar por milo . de'flo condutor ate um peso de tamanho adequado que
se situa no interior do cartucho, peso , também condutor e que saligaPat
meio de tio adequado, também condutor, à blindagem inferior do !SM' .
cho, tudo de t
. el modo que, havendo excede° de amperagem o *Umente tyla
díve1 se .ihterroMps e o peso cal do interior dooartuoho fioando totat
Ou parCiilmente visível apenas preso à blindagem interior por meio da
tio*.da. ligaçío . à mesma; pelo fato do prOprio elemento fundível °MIM
rar o fio de suitentação . do peso.
Ponto )1 1 1 do total de 2 pontos aeresentad20.

FIG.1

sólidoe.'
requerente reivindica a prioridade de idintico pedido depositado
À
na Repartição de Patentes norte-americana em 07 de fe4rereir0 de 1964,
sob n 2 343.205.
Ponto m la 1 do total de 6 pontos apresentado..
TERMO NO 166.437 de 20 de agasto de 1964
Nequerente: CRESTE MÀSTELLONE S;o Paulo
IN,IBTOYrivilO g io de Invenc;o: "NOV0100PUMBNTO'PLIXÍVUI Pà.7U 30MBAS
RAS DE COMBUSTIVBIS”
REIVINDICAÇOSS

1- NOVO ACOPLantITO ?1,EXIVEL PARA 3014BA5 INJÃTORÁS DE Ci113LieW1.aL,
conatituldo por acoplamento eltietido destinado particularmente a conjugar eixo de compressor de veículo, dotado de motor a Oleo cr,bomba
injetora de combustível, caracterizado por ser formado bsieanente por
duas flangee metálicas tendo entre ambas um elemento flexível adequado
sendo a flane tilie se interliga à bomba injetora, formada Por dieoo me,
tállco dentede de furo central e de'meios de ligaçio à bomba injetora, situados , diametralmente opostos e tendo na face oposta àquela que con,
uma em retateia com a bomba quatro projeçOes centradas equidistantes
laça° às outras e configuradas por quatro segmentos de tubo •ilíndrico
que seria o corpo da flange, tendo altura ideal e as paredes laterais •
cOncavae de dentro para fora, enquanto que a outra metade da conexio
formada por fltrIgn id;ntica, tombem constituída por disco meUlico teu
do na lace interna quatro projeçõeo id;nticas em feitio e tamanho,'een
do parcialmente complementares às projeo6es existentes na flange oposta, de tal maneira que, entre os segmentos de uma e de outra flane e
entre a parte interna dos ditos , segmentos e o orifício central das me,,
mas, h espaço a ser preenchido por anel elástico conveniente de'altura ide. ntica à das projeçOes segmentares e dotado de oito projeçóee ra
Ciais equidistanee configurando uma roda denteada cujos dentes eãopra
jeçõeo com os laterais convexos complementares Is concavidades laterais doo segmentos dás flanges e dispoetoe os tal ordem que complementar
o espaço existente entre os mORMOO de tal forma que há um cilindro co
pleto formado alternativamente pelos segmentos metálicos de unta e outra g lange e dentes do enchimento eláetico.
¡ente n o 1 do total de 2 p ontos aprenentadoe.

I

'ARMO N2 166.559 de 27 de janeiro de .1964.,
Requerents: PIRELLI ROMPI PER

Prj'rhris

AZIONI . Itália .

..sUR CUIM, DE BAIXA PERMITIYIDADE PARA TELS»
cómumenbas.

apriummea
1- Par coaxial de baixa permitividade para telecomunicaçóee,
rior a 1,3, caracterizado pelo fato de que o condutor central tem um na
veetimento isolante de eaterial termoplástico esponjoso 002 0E040 anular de pequena espessura, o revestimento isolante sendo provido de quatro delgadas nervuras preferivelmente retilíneos salientes para o ext.ror e fazendo parte integrante do próprio revestimento isolante que por
os 00)14.
sua vez aio ocupa mais do que 20% do espaço compreendido entre

tores Coaxiais.
A requerente reivUdica a prioridade do pedido de patente dapOeltx
do na Itália sob z 2 49.966 de 04 de agósto de 1964
,?9 total de 4 pontoe apresentados.'
Ponta

•

.r-, ,"" ;;z •

.FIG:1

•
2778

Segunda-feiret

gihNO 5 6 166.845 de 03 do fa,voire,dr,4819
_ z,
&operantes AMOR 1441INA4 3 inIk2.0623
"a'
1
994
PS-A
í
XsriVilegio de lavensios KAPERtEVCW•liX3

.0*Retvoctffl

ItEIVINDI0ACthh3
1.

•

111)—

í

.

.,.

CONSTRUTIVO ax MoÇADBp19, do tipo deeorito, co,
n
adado/Ft
que o disco porta-faoas be constitui de uma peça ihteirl
Mondados, Com a base maior voltada para baixo o tAxada a Usla
chapa
E aro 80 qual, Por sua Vez, sio firmadas as facas.
Pentes an 1 do total de 4 pontos apresentado&
MIRPRIÇOAMENTo

Outubro -do 194.4,

a requerenTazolvInal ca a p ria idade da corresponsen te pediuoe.poeitado na Rep4rtíção de Patentea O Eítados,Unidoe da America em 24
da fevereiro de 1964, sob n e 344.9g ..
Ponto an 1 do total de 9 poniq,apreeentados.
f
22RMO Ne 167.117 de 12 de fevereircrde 1965
Requerente: DOMINGOS FERRARDES MARAJÁS =São Paulo â
Privilegio de invenção: "NOVO DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE COMBUSTÍVEL
APLICÁVEL AO DISTRIBUIDOR DE GASOLINA"
RRIVINDICAOBS

idIRMO. Nit 166.991 de 09 de fevereiro de 1965
SWOnerente: MIQU/NAS AGRÍCOLAS ITAP1RA INDÉSTRIA 1 COMÉRCIO ETDAsato
Paulo s
jprivilegio de 197enção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINAS PARA TRITURAR °Is
REAL"

1- NOVO DISPOSITIVO ECONOMIZADOR DE COMBUSTIVEL, APLICAVELAOD13•
TRIEUIDOR DE GASOLINA, caracterizado essencialmente por uma haste tubalar, relativamente alongada, inoorporada mim corpo circular externam;
to roeqUeado, do diâmetro acentuadamente maior, em relação abaste, pral
vido superiormente com bordos salientes conformando uma cabeça sentam*,
da, ou com outras formas; e por ser a haste tubular provida em seu oorw
p0 .com uma eerie de pequenos orifícios distribuidos do forma equidistan
te e em posição alternadamente p erpendicular, sendo que a extremidade •
da haste 4 datada com um rasgo longitudinal reentrante determinadamente.
Ponto ais 1 do total de 2 pontos apresentado%
2
pE: 4 FIG. i
4

.4-...4.---_—_-__„„-------1.—,----1
4

REIVINDIcAcdta

1- Aperieiçoamentoe em máquinas para triturar cereal, oaraoterisa•
fios pelo fato de a moega, que 4 provida de uma abertura lateral, ser pi
/ida de um dispositivo doeador, de caída para os grãos.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados.

TIRMO Ne 167.165 de 15 de fevereiro de 1969
Requerente: VALMET OV = Finlândia =
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS 3M OU RELATIVV5 A UIVO Da

EPRAMMUM DE 2RATOR300,
REIVINDICAGNI
1. 0111/SiÇOAKM0331.4 OU RELATIVOS A CAIU Dl EURRAGOWDE TRANS:'.
US $ caracterizados pelo fato de que o eixo compreendido entre a embrah/
gem e a caixa de cambio se apresentar com dolo eegmentos reunidos pa#
luxa deelissate,,enquanto que o mecaniemo da calma da embreagoa se &pra'
senta'com tampa ou carcaça fixada à caixa do volante*
Ponto n e 1 do total de 2 pontes apreeentados.

22RM0 Nt 167.077 de 10 de fevereiro de 3.965
Requerente: RADIO CORPORATION OP AMERICA s E.U.A.
Privilegio de 1 nvcço eDI8p0BXTIV0gn ESTADO SÓLIDO°

hrekura
dilmo X e

REIVINDIcAOES

1- Dispositivo de estado sólido, caracterizado por incluir a0
)ft00 Um transistor de película fina com substrato isolante, =acamados

' memicondutora de te14rio tendo peio menos dois eletrodos separadoe na
referida camada, uma película ieolante com menos de um micron de •em
Sura em pelo menos uma parte da citada camada, e ao menos umeletrodo
de cantrâle na- película isolante estendendo-se ao menos sabre uma par•
te do intervalo existente entre os doic eietrodos separados,
4

.4*
-;mr

(.

i.

"""5~ 1

4

,47f2/
'1

4

."57,11m,

ist

167.263 de 17 de fevereiro de 1265
Requeronte: ELINRIOR REME =Alemanha.
Privilegio do Invenção: "DISPOSITIVO Da WATS PARA
Loa,

O

~TUE VEN37.

REIVINDICAOSS
,
1. Dieponitivo de engate para arraste de Velou10 $ nO qual o veíaWs
10 rebooador- tem meios de cuspam:Já:o em . tres tontos, caracterizado . pe/4
fato que 4 previeto um mebbro acoplador abre o volcu10 rebocador coMo"4,!
preendendo um par de me4bros converaentes fixos um em relação ao outrog
mOvoia dbre os meios de eusPeneão de trilo pontos, e um membro acoplas
dor no veículo rebocado compreendendo dois membros.onvergentes timos °;
um em relação ao outroiCada um formando uma eanalettwoujos lados a.;
bertoo ee enfrentam, to dispositivo sendo tal que: oe'membroN denver01'
sentes do elemento'scoplador do veículo rebocador caA jvcis ma senti•':
do da p r6prik4.converg;ncia sendo engatados polas ' eanantae do membro*,
ooplador
. .
• , v..-.
. . no. veículo rebocado.
. V
• 1 requerente reivindica a p rioridade Co redido de patente dUstiLs'
tOg iaBtpliblica Pederal Alemã em 09 de março de 1984 $ sob ri V ,,,64X1
I/I%43 e O/ de junho de 1964, sob n e W 36,694 111/43.
--, Ponto :g 1 do total de 13 Pontos sPreacnted00*
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1
)

•

dadO Na 10.314 de ia 44 fs7W444 44 19G
. )
aequarsateg pagam WIZUMI eiSIO 'Paulo?,
PrfviInate &a lie-image •61NOVO
polOutWÀ 0é08. MiMUIL OU
=t u ' •
'

4,~~a •
1- *OVO WO Da DONDà Ltaà•POÇOO, MAM. OU algfRIOÁ, earaoterica•T
da por tar um oilàndro e Bile um pietao com movimentos rotativos (IF$0.
oendentse-deacendentes, de forma que o liquido ora e ancolonado na 44
, ra interior do cilindro, quando o pw4o sobe, ora emocionado na atuara
superior, quando o pietio desses, tornando-se assim a bomba-do duplo e- 1
feito,
,Ponto n 2 1 do total

do

3 pontoe aproventados.

TWO N* 167.258 de 16 de fevereiro de 1965
Requerente: IRMi08 ROSEM LUA, =Rio Paulo.
Privil4gio de ?nvencior HaPERPRICOI.MENTO8 EM CAVADaIRA'

REIVINDICAOR8
1- APBRYSIÇOAMENTOB EM CaVADEIRÀ, caracterizados pelo fato da cada
uza daa pás ser constituída de uma chapa Unica inteiriça de contórno aa
pecaal adequadoi formaçio de uma p4 cóncava coa a extremidade chanfrada; chapa esta que, no alto, ; dotada de duas abas lateraie cada uma do
toda de um furo; no corno, a óhap? e dotada de doia furos superpootoa
disposto no alto.
'anato n 2 1 do total de dois pontos apreaentadoa.
e4,

.1,4amo N2

!=tea.
VIRMO R 2 167.266 de 17 do fevereiro de 1965
lequerente: AMAZONEN- WERKE R. DREYER .Alsmanhaa

iriviláaio de InvSnçior "32PALRADRIRA CaNTRIPUOÀ, S$P3CILLMENn aáha
PERTILIZANT28"
REIVINDICÀOES
1- Enpalhad•ira owntrifuga, em particular para aduboaou fortiliaantoe, • provida de um recipiente-reservaterio, do qual o trtilizaate conduzido, atravis de uma ou maio aberturas de pau:agua, e com Na
afilo de no mínimo um Orgia descarregador rotativo, ate S sabre o dispositivo espalhador, situado sob o recipiente-reservatório, careaterisada pelo fato degize os Orgias deecarregadores estio, por málos ' auxiLiara:: conhecidos, conjugados com seu eixo de s propulaio, da moio ticii
senti dieeoCiávol ou de3ativ47el, ou podem ser blindadoe.
, à requerente reivindica a prioridade do corrUrpondente pedido dePositado na Repartiçie de Patentes da Alemanha em 18 de fevereiro 4....
-n
1964, sob n2 A 45.259 III/45b.
•
Ponto n2 1 do total do 6 pontos apresentados.
_
.

1C,7.427 de 23 de fevereiro ao 19á5
CUIDEI LTDA. .Palaná.
Privilegio de Invençiár "SOVO BIBTEMa DE COUPECOES PRI-BABRIOADAS0

Raquerento:

51_5
auvunnalcm
a
1- Novo sistema de confecções pró-fabricadas, caracterizado pelo
fato de as roupas, para ambos os aexos, para adulto:: ou crianças, seria apresontadae com suas peça.: componentas cortadas e já preparadas
com cases para botõee, pra:08UB, fechos e outroa aoabamentoe, peças em
aás acompanhadas de outros pertences como linhas e botões e ainda de
inetrtições para montagem e cosimento, em conjuntos de vários modelos,
tecidos, aviamentos, e de diferentee dimeneões.
.
Ponto Uniu:.
latÁMO 112 167.786 de 12 de março de 1965./
Bogueranto: ADMINISTRATOR íÈUST -,LI3CHTEESTEIN.—

?rivilegio deanyençio: PARRA RETENS= COM DIATEME2iT0 RIPIDO RAPA Pag:
:AR OBJETOS COM FORMA D3 CÔR0A.J,Wvtradicaja ga1 - Barra extensível com bloqueamento , rópido composta de um/
narp0 fiao compreendendo um fuso tabular o dois membros Gcoa para1ela:3
orientadon perpendicularmente para com o fuao tubular, Gates membros P
õcoa ficando fixados no fuso tatular em doia pon'rs daaaatraimente oposa
tos de um melo exteno/vel e de um meio do aperto dlopostos em-cada UM é
de membros e* cos, o melo extenalve?, comportando uma haste deslizando eeW
g irar no.meiO de aperto Eiva:unida na sua extremidade de um mordente.ao . é
uustontaçia, aUquanto o meao d a orara: raca constítuido por uma haste Pe
dauda - dealizar sem girar no membro Oco sob a aço de um mecanasmO:de bica
queamenta de alavancas :Untado de modo a poder airer abre O fuso tabu
lar.,

21W

zegunda-feira

Outubro de
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A ~rente

Reivindida 0:940Ridnde de gentgagMÁ)8'
ãgP lt@dd' na IMMO de Patente@ Peen j aa, ,m 145 de ZRRÇO 40 19%67'
00 PM 96065&/
Ponta ne 1 da total da h ponto') apeasentadoV.,

.

MG

reivindica a prioridade do , 00rreeponde nt e paidop dep052tadá gasUpartiç go de l'atonten da Llenmha az 14 de março de 1964r
1

• ItY0qtatetite

81Zd A . 45.489 Zei460
' Vont* &toa.,

o

C IMO
22R1,10 , s2 167.444 de 24 de careiro . de 196
20querento: TA3VE0 TAXEDA =São Paulo=
PRivilágio de Invençâo: °APERFEIÇOAMENTOS ER CIGARREIRAS°

1 67. 1j22 do 15 40 mano de 1965.;

Boquorentee PICETEL G:SACES A.G.-ALEMAnPriVilágiC de invençâot AMORTECEDOR

EIDR£DLICO T 18RAÇõES PARA-MAQUl

NAa Di LAUR RODP.Se-

110-viasil.naso•1-

em cigarreiras,

caraCterizados pelo fato de 4
cigarreira ser formada a partir de uma caixa, de preferância em formao prismático retangular', e tendo capacidade para seis, doze, vinte ou
outro tulmero qualquor decigarros, perfeitamente alojados em respecti n
vos compartimentos tubulares, e'assentados sabre molas holieoidais de
fundo, dita caixa sendo ainda eluipada com uma tampa comum para todos
co compartimentos, montada deslizantemente ao longo de guias adequadamente provietae, mantendo os cigarros protegidos, e preseionantos das
Aperfeiçoamentos

Colas de fundo.
Ponto n à 1 de total de 2 pontos apresentados.

Átórtaccdor hidráuifco po.ra rworteCer as vibraçaa dt
agregados de tombor elt.stIcamonte suspensos cm mâauinas de laVar rovpu
por centrifugaçZO, composto do um ei1in4ro psreleamente che:0 de akgb
uma haste de z,bolo introduzida neste cilindro , um gobolo JadØ, ne.
ta

baato e aculeai:vai no cilindro, e parscgenz catrangulaás5 tom liCanj

os espaços coa o líquido situados

em Lrbos os lados do 'èsbclo deslocUta
siÁtad00 015,1 Ép

caracterizado polo fato de alio os espaços com 0

boa os; lados do Ubolo, podem.ser ligados entre Oi ntravás dó In'trej0e0
direto (anis curo), e, ainda, que
gado um registro de vedoça. 0

.que,

COIX.

* ate

trajoto.direi0 te acha conj

na sua posiqâo de repouso, fecha 0 t.241

jato direto, e, Finalmente, que o regiztrol de yodeçZo se acnii ao pplade 7/
com umm:st.maa.tibrante, composto. de uma waa g a um sisteza e molw OoR

ja frecÂncia prOoria se sitna acima do nUcre a g. tie0 do voteg&s êo l/
egregudo de tambor, de tal maneira (lar o registro de vedwi go fr~o
trajeto direto na regiâo situuda acima das rotcçPn educo./
depositante ' reivindica criorade Gos re.vrespordentW
pedidos, depcsitados na Repartiaâo de Patente:: da Ale4nna, 017 do Intv
22 de janeiro ',de 1965,sco
go de 1964,. e

45,o38 131/82b $, reapeetivamontod

Cs;

nos. P

32e Y11/8M

.e
Ponto ne 1 do total de 6 contos- ut7xecntdos./

Fkr's

T2/11:0 1, à 167.649 de 09 de março do 15(5
AUTO UNION G.Y.B.E. =Alemanha=

Requerente:

YrivilOgio de invençâo: '31,0P'jG DE CILIUDROn Pis(RA MOTOREE , DE CMDUSTrO
ISTERU REFKGERmJ03 POR ÁGVL"

1- 'Bloco de cilindros para motoree de oomtuatâo in,,erna refrigerados por água, com cabeça de ci.:,laor.m Jesmon:'ável e corrontés d'ágna eei)exadne entro ei por aletne ox nervaram, caracreimale por freriao ov
interetícioe entre as aletas conectoras . ua cata dr cilindro era unem a capa . da camisa d'água e a capa da câmara de comr.ros«âo, de um lado, (
me aleitas situadas anIza a capa da criara de comk ,astan e a capa da
ea'd'â'gua co Dl000 de cilindros da outrr Ido.

Outubro de 1970

DIÁRIO OFIPM., (Seção lir)
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li

•
TÊM Ne 70.688 de 24- de junne 4i • 1945./ •
Belquerente4 FARBWEREE HOECHST AKTIENGBSELLSOAfT vOrleeefeleterIldeine •
.
Bruninopriellegie de elimnee, DR0CEàS0 PARA AJIBTENeX0 DE 00-POLINERIZAD08
feivindiedaoco..
EICAMENTB ISTABILIZADOW
Processo
para
a estabilizaçZo de co-yolimeritadee, eee /
1e
contem grupos polioximeeilenicos, de trioxano e eteres cíclieos da foemle

2781:

xxsxn:

Noa.
Itam0 uo 171.966, de

9 de ngesto do 1965.

RecgoreutotE.V.P1131,IPO I CILOEILASPENIU MI SKET ., . HOLANDA,
Privilegio de Intença.o: "APERFEIÇOAMENTOS EK OU RELATIVOS A EQUVAMEM

la • gerals-

• IVOLUINDO UM 0$ M08, PELO MENOS UM REMI%
DOR • CORTROIADO DESTINADO A ALIMENTAR UMA CARGII
CUJA IMPEDUCIA DIMINUI ATÉ SEU VALOR ~AGIA

PactR2,--?

kjR2-.

(1

3'n

onde Ri e R2representem H ou radicais alemile'de baixo piso molecular /
ou radicais //a1M:geno-a1colla de baixo p55o molecular, .e 8 3 e um raeicel/
metiLeno ou oximetelenosubsettuldo por alcoila ou halágeno-alcolla
baixo peeo molecular, e n = O a 3, por Meio de tratamento dás co-poliMee.
rizadoe com soluqãee aquosae na escale de H de 10,0 11 . 10,5, a 106atM /
160 0 0, caracterizado pelo Lato de se usar selue5es, Rue contem em sisteema amima e 0,25 a 3 partes, em
ma tempão de 0,05 a 1 parte, em piso,
pesc.)", de aldeído isobutrico, assim como, 0,1 a 1 parte, em plso, de um
áaídO inorgánico ou orúnico fraco com uma aonetente de diesoctaeec que/
em ácidos monobásicos, e de 1C1 0.10. -4, eweácidoe dlbeeicos,. á de
ke(4.10-2 e,. em cios tribUieoe, .O de ee(,..2.10-4,./ •
A depositante reevindica a preceieade do coreeeeeedente /
pedido, depositado na RePartielio de Patentes da Alemenhe, em 26 de junho
ede 1961e, sob o no F. 43264,14c/351'J
Um nice 'ponto eprdsentadc;./
TÊRMO rct 170.762 de 25 (ie . :J unho de 19651/
Requerente: FARBWERKE HOECHST AKTIEMOESEIIECeeee verme Neister Luclue ee
Bruning. - AIENANHA.Privilágio de InveneSo: PROCESSO Pene A OBIEVçe ee '.fele0MeRIZAEee-•
•
ReeelaeLeelikee1 e Frocesscepara e obtene go de teloecrieedce, caracterizado/
pelo fato de se reagir ster a//lico de ácido ecetcecátíco, em presenee/
de compostos que formam radicais, com pelo menoe, um cemenemeroicontendo uma dupla 1igae5o olefínica, a uma temperatura de, pelo menos, SOPC
de preferencie, .entre 10 0. e 200 e C, em pelo menor um solvente, capar de

RA4 COM ATRASO EM TEM20".
REIVINDIcAçOna

I. Aperfeiçoamentos em Ou relativos a equipamentos.incluindo
oscilados', pelo menos um retificador oontrolado, destinado a alimentar
uma carga cuja ::impedancia diminc,t ate.o seu valoroperaóional com Mv
ZO Cm tempo e um circuito desalda aooplado a uma carga e' por esta iraoriticumente amortecido, circuito de salde e.steoue e impelido atraviÀ
do retificador por efeito de uma fonte de corrente

continua a fim • do

:converter a tensão dessa fonte em temei() alternada de . frecriencia 16%1,1
4 dá ozollaçães geradas no osciladerecne iguel a um matiplo ou UM
i•raçZU de meema, a tua de cem elas . elimentar uma carga, cuja impedencie
diminui ate o valor operacional com retardamento guando o dispositivo d'

ligado, par exemplo, l&mpadas eluorescentes ou outeos tubos de descarte
em gás eu vapor, caracterizados pelo tato &a rede de determinaãO'd0 /
teeeuencie do oscilados' ser conetituída te tal maneira que, quando 13
eispesltico á ligado a frequencie operecioaal de °segador M prinoirttalle
te cempeectivamente bsixt, ementando depois ate o valor nominal de roxa
cieeeneete cezretardamento tal que, emane() e ligado o equipamento , .
eleeeeeit de .teesão alternada mais alta „atá o valor nominal do operaet0
retardada pelo manos tanto quanto dura e diminuição da impedencie
me:cá
ee ceeee.,
Felvindecea pelerideee do correspondente pedido depOeited0 VA
R.ep...:,to lie Patentes da Holinda, em 13 de ejete de 1964, Sob o xee
6P9,3c,94

JPente n e 1 do total de 7 postos epreeentados.

tramsferir cadeias•(tele")geno?./
A depositante reivindtea a peleee,_ - eeeeeeHe /
pedido, ereeeltado na RepartieSo do Patentes da Alemenhe, em 27 de junho
de 1964, sob o nUmero F 4•3 282 Ieb/12 o./
Ponto me 1 do total de 15 pontos•apreeenteder.i
120143 N e 172.082 de 12 , de agasto de 1965.
,Requerenter, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY. - 0'. 0.
Privilágio do Inveriçãof "ESTRUTURA DE FITA RELEFAVEL".
REIVINDICA:CDU

1 - estrutura da fita relevável colorida cempreendendo uma ceceada
de speío de fana colorida do tipo que se torna opaco branco ou pastel
quando submetido a uma suave opeeação de eztíremento a frio, caracterizada pelo fato de que sabre uma face da referida nómada de apelo e ade,
ride uma primeira película ou camada e que sabre a face oposta de, cama;
da de apeio 4 aderida uma secinea películe ou camada que 4 transparente
e difere em cr da estrutura quando na prosenea.de referida seeelede
.
licula ou camada.
, Reivindica a prioridade do coereepeudente ' peelee depositado ma
Repartição de Patentes nos Estadoe Unidos da Azárice do irorte, em 13 de
agesto

de 1964 1 eob o me 389.363.
Ponto no 1 do.total de 8 pontos apresentados.

12 ic LeGstr
AF.2g2
Eequeeexteas I1IDIS0eeI4 P CeMRCIO MAPA ieeeLe -, elo Pai°.
enveneee: 'APERFEIe0LeaTee, eM OU IIMAT/V03
A e UeTá

TkReICee

egeiee,eeeeDee

eeeleCejeeETOS EM OU EeLeTIVOE 4 kRet TÉRMICO*, coapreoz444
excitado por bobine cem enrolamento ligado a
do rei c0a, elEtro-iMg

In

272

iimeer

Segunda-feira 19-

DIAR1Q OF CIAL Seção lio

muld t

1
:ae diipeabo janto a outra ltealla 4. mossa, peoloagando 7 ea
oar condutor ligado a (»abato fixe platinado diopoeto em
çao regm14vol por PagaZuso,.oaraoterizadoe pelo tato de
lleadono.oeutato figo nenelonado
.0 Similar

diekooto on

4 alimentado

a

o v4rtioa es ' apresenta

qne por O4a0m,

ylo , do niquel.;eranO/

opoutato fixo.

spa-

passante P ar 1041adOr 63.

1444r10 oon taco postorior de 14mina provida pela fase* oposta de

t4,240 g ontrontanto som

dó 16 de asSato de 196,
Requerentet OECTOMATM MOVI a Oh PAUW
Pilo/140.o 4.

1.

pises

o r.Anyortido.00n gamou do diforenteo entenollog/

ongnanto dae

pri.13z

inteinaaktól

3 ode ao . extronidadoe interiores fixas ' alooladoreo diepostoe em
ae

o

Outubro ds 1970

Invengs 1 !CORRIDE D$

cAvm, px NNWeroffigi

WIRIcudia
CORRIDA DE CAVALO DE BRINQUEDO,

'

forMada de uma calica
aberta, por An caracterizada por ter o fundo (2) feito de meteria/ piou
tico, fiar/lel e esticada, ser-rindo de p ista para os cavalinhos
(9),
os quais se deslocam independentemente, levados pelos movimentos
vai-e-vem do referido fundo vibrátil.
Ponto n2 1 do total de 3 pontos apresentadoS.

gi

1

•

.Ponto n o 1 de . tobal do 3 pontoe apresentado,.
jue 6 .

.ri9.

3
TARRO Ne 186.212 de 17 de janeiro de 1967./
Requerente: ' pRANCISCO ALVAREZ HERNANDEZ - SIO PAULO.-

Módao 'Industrial: NOVO MODÉLO DE BRINQUEDO,.

.1121.Y.IaanurA9..1 - uova mo g* lo de brinquedo, caracterizado
por uma mOtool-

dieta, na qual tem moldado os seus componentes meczinicós que siro apa
rentes em ambos oe lados, bem como o assento, tanque, partee do motor,,

usam0 N a 1,2.24 da 01 da junho de 1965
amiserente; T0OINI2U A33 BOo Paulo
Crvir

il;gid de Ievenção; "NOVO Acaaadazo

e cano de escapamento; no centro da convergtencka dos ramos dianteir0
Paak CONP3440 2a JÁ o* ~eRO 001.11I300*

traseiro, se dispGe pinos eixos, nos quais se articulam as rodas que

coa 3 Suo ~MIO

p odem.girar; na parte superior do prolongamento do um
dos ramos do ga£,

Amprinung4P

fo, hs uma peça em forma da blocos com uma cavidade ' aberta na parte de
cime,,na qual s p encaixa ua pino incorporado ao guldáo; este cuido
ê

1- novo n0533(5310 PARA DONP3O4.0 ORAVAtan 3.311à 3%2040 'o
COLARINUO . , constituída de uma peça de material adequado, carmetarima
da pela eua configáractlo em forma de forquilha coei haste% bifurcadas
AORVOX48 e levemente voltadas para trás, enquanto a haete Inferior e'
retilínea e provida em sua extremidade de um pequeno rasgo traniverasi
atrav4a do qual 4 ~sante U2 pequeno anel da preee4,5 que prende. una .
poça complementar artiou/ável, lnicialabute com forma igual a tua "Te,
com um rasgo na aua parte superior, enquanto. que opwitamenta toaa a
forma de um anel Maior, levemente inclinado para trete e-ureviie
riormente de uma e-eguena PrOtuber;nola.
,onto no 1 do total de 2 p ontoo aProsontoiols

tem, adjacente aos cabos, pequenos prolongamentos filamentares, repra.
sentandó hastes de comando; na parte inferior do corpo da peça, tem ue
pino sixo, ' no qual se encaixa uma peça alongada, de base plana, passível de girar ao redor do dito eixo, e que atua como suporte e descanso
da motocicleta; em dois laterais opostos da motocicleta, há pinos de
descanso ou pedais./
Ponto n 2 1 ao total de 3 pontos apresentados./

/
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4I

II
requerente reivindlea .a prioridade do correspondente pedlOsi;

dir

2t1Z40 1110 19340 de 5 ale catu'bfo V4") :'3.90j
mequerentes RISTRO 16151I .A àtsYli-GH '
1401;10 lac trie3

Rovo moDtso n gipk

'

11

)toVa

,

,

alabla,tea tagjs

,Setitacie

„flepartigão ,do Patenteei doe Estados Unidos da Amkka

RO 40 âulho de 2960, sob n o 45.800.
/.apresenttidão'.
•
kuRHO Ei 1p3M4- de 25 de outubro do 1961

:9

Bequerente: HOURS MACEINE*COMPANY LIMITED = 0 INGLATERRA •

g• o) Novo Modelo de Lupa, caracterizado peio rato da0'..
. c om conjunto de lontea montadas em carcaça troac0 . 0anCa

e
aPres6tar
oaperiorzonte dotada de anel com nervuras verticais, sendo'cue'latoral
mente tal carcaça apresenta-se com ramiticagZo tabular 8 ue 09 tly19,e,

Privilegio do Isup;ngRov 0 PRocESSO PARA. A COLETA 9 CIGARROS URI mfi
QUINA PRODUTORA ME CIGARROS APARELHO PA:Sitie'
TIVAR DITO PROCESSO E UMA INSTALAÇÃO AVTOMATX.,;:
CA DE PRODUÇãO E EMPACOTAMENTO DE CIGARROS 'OP'S
BANDO DE ACUDO COM O DIT4 PROCESSO EHCOMPREW

mia corpo na raras de estojo porta-pilbaso/

DENDO DITO APARELEW

Ponto nO 1 do total de 2 pont0a auf0Senta02.,

REITINDIUOtes

lfflittp

2 . Processo pira a coleta te cigarros, te uma mkaina »reale
~EmÉt-aRÈ9-14À
IP I

:a de cigarros, caracterizado porque os cigarres são deslocados 1ongit3
dinalmente, para serem coletados e eg'rupados na forma de targaso pron
tas para empa.a . Umento, e conservados nessa formação ate que sejam troa

3-amo RO 124.374 do 22 'do novembro de 1960
Nue/Matos PRILGO GORPORAT/02, DO ESTADO DE DELAWARE fs 2;17.4

Jràvilfgio de Invençao: PRECEPTORES DE RdDIO OPERADOS POSMWeil0
REIvINDIcACCES
3.e Receptores de rddio operados por bateriap cOriatittiVIIStaMT
lar tMS midade para a sustentação de um chassis portado2 de emponw
soe, caracterizados pelo fato do que a referida Unidade sidotada do UM/
r000pteculo , alon g ado apretantando um lado longitudinal aberto para a42

Itocagrio e retirada das baterias, na posiçao de um alinhamento e jasteps
allOo do contato recfproco no interior do referido receptáculo; e sa g. /
lienclaS • que disparam para dentro do referido receptáculo e por abre O
referido lado aberto, de modo,a se sobreporem âs partos extremas de coa

Teridos paro uma maquinado empacotamento, d epoi s do cP:10 a s canon obi
Ceslocadas longitudinalmente; como uma primeira fase da operação do aw
pacotamentoo
A revorento reivindica a prioridade

correspondente pedida

depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 25 de outubro do.
3.960 sob M D 36.594.
Ponto no 1 do total de 16 nontos _apresentados.
.490.1

-„--,
i.

11111
1~

Irai
e

'

Ill
elj

li
r,
Arlj
NI

i

I

dato, adjacentes, das baterias adjacentes, quando alinhadas estep Moro
Sorido recoptâculoo
.A. requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido/
cepoattado na Repartição de Patentes dos Estados troát100 da 46.0cA oP

40

4

)

eureerma
e_
14~-oloriviaT-~~-n

dli~ignitr~;

15 de janeiro de 1960 sob no 2.6530
ronto

1 -do total de 10 pontos apresentados.

4A'75.

si
TIIRMO N o 144.822 do 21 -do novembro de 3.962
Moverentei COYITATO RAZIOMLE pER L e LLMOIA =LEGE 0 MUS?
FrâvWeâo do InvençUos o PROCESSO PARA.A mougo pnvibrio METALIcrig
"
• • LE=III.CADOES:,

.02

4

-0 lir

In/
_ ).

vNANo NA 131.243 do 28 do Julho do 19E1
Roquoronte g jg ORTON COMPANY=z E.U.A.
.
_ .
Privil g aio de Invenção: PAPERFEIÇOAMENTOS-2M 00 itn~ 45 LUZIAM
PRATÁRIOS DE CARBONETO DElleCIO0BA1ULTIo 233
•
GADO
Ra/vIDOINCOES,
- Artigo rofrat‘rio do carbonato ao s1110104 carasteránage,
pelo awto do se ligar uma porção maior de um material de odtionete e %.
1dcio granular, refy attaio, a uma temperatura resiatente C9,13010E0.
nos, 12000C., conjuntamente a um artigo unitario por meio de Una Uge
10 do nitrato de silício, contendo uma proporção esSecCal Wal4W0
posto tando linhas esi valo- g de 4

6 0 4 4:44.

m 4 7

1 o ' Brocesso para a prodmão de uráno metálico a partir de ua;)
etallgó Ousa de nitrat eNdO uranila aontendo pelo'menoa 0,5 mola do.
dedo ritico Uno *por mo/ de Uranio, caraterizado pela sucesaão das
gases segulites“2@dução do nitrato,denranila à nitrato uranoso com /27
tgat..ao gongos,. O temperatura ambiente, em . presença de catalisador foz
nado por= natal do Eme da platina, Aanamonto Subdividido . o distri-/
tudo abro coa cUperte inerte; procipi4dodo fluOrato duplo de urânio
e de uai /Mal alcalino com Adiça° de pelo menos 5,5 mola de cido nua..
EddrIcoognoce e 1,2 moles de um sal do retal alcalino por mo/ de nraniol
doesse@ do fluoreto duplo ag arl teor eu ,í.gua'inferior a 0,1%; misi.ura

tallefft0 Uts tagn6sio em p& cm exceasáSObre a uentidade estecgtom3
s tracalftfflugh, por prensagem sob près-áo cuecirica superior a 0,5 tn
Melags0/00 (10 um cumprindo ailindrico; redução do comurimido. aplaca

pIÁRIcy, OFICIAL (SeçãO

2784 Segunda-feira 19
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Laktal-0.,

de uma bobina do indngio.ors ua roo/planto Õ1
com 'RS refratirio vára40/
4o-Condut iVo feobado cedantemente e énch1do
•antf a/gcms
quanto durante o proaquecimen t o, durante a moa° coa 4u
s no interior

minutos 11149 a ronlo, a bobina 4

4

alimentada com uma pot4ncia •spleifim
fraqukoia qn0

aca do pelo monos a Zg de urílnio a cor .:s eduzido e com UaA4
permLtA penetraeao dag Correntes induzidas o suficiente para *segurar/

Wm aquecimento boomog gaWdo comprimido.
A requerente reivindica a prioridade do cormpandarta Podid0/
lepolftado na Repartição de Patentes da em 5 de dezembro da 1961
N

sob n g 27667a.

Ponto n e

1

do total de 12 pontos apresentados.
..... ---....---.................-.
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rek 148.469 de 1? 'de abril de 1963./
%quarenta* OALIONNIA PRESS MANWACTUBINO COMPANY. E.U.A.privil4io de Inveuceio: MATRIZ PARA MOINHO DE PELOTAS..

TERMO

Reivindicag5as..

.F19.11) •

,

1 . Matrit para moinho de pelotaa, tendo um lado de oolpre,

,.., 4,,.r.wwid...:A.6.áb.514(Snaâ'n.mq

A
Á

?III .

•
.

O

.000000.00gWn

!IRL.:,

r3104

TERMO NO 146.670 de 5 do fevereiro de 1963d
Requerente: THE GOODIUR TIRE & RODEM COMPAN! B.U.A.
Privil;gio de InvenniToe . PROCSS80 DE PRODU00 PNE03 PELO offAMADOPLAT/
OAND PROCESS, TAMBOR PARA NARINA DE PRODUCIO CS PNENS MÁQUINA Od Pfip

;;9 adaptado pata ser atravessado por um Alo de °atrasei° e um lado de
descarga, e uma pluralidade de furos estendendo-se atras da dita ma.
trio, caracterizada pelo fato de os furos 'atravessados pelas porclas I
da borda do ralo do 3xtrusZo serem escareados nas bordas de desoaregpt
-de mahaira a efetuar alargamentos nas porçOes maio baixas dos furei O
para reduzir a r001.10nola axtruaZo de material atraves d145, ai e
comparaçU 003 4 resist;ncia por outros furos atravessados Por ama POZ
intermedaria do rale./
Ponto ns 1 do total de I+ pontos

aoresentadosd

uni° DE PNEUS E PNCO3 Dal RESULTANTES.RgYknsitgLajas.-

1 . érocesso de produgZo de pneus em uma mínutaa de produ
eao de pneus, no qual a maquina compreende um tambor de prod4U de
pneua dotado de 'super:faie elastomerios, caracterizada pela fato de /
usar como elastOmero um elastOmero de extrema polaridade 'em compara -

/3

e»

23

çZo com a polaridade da camada de material reforeador do borrapha usado para o pneu./
Itelelndloa.$0 a prioridade dó pedido oorreopoudente depositado na Repartiglo de Patentes doe Estados Unidos da Asaria*, e /

e8 de fevereiro de 1962 sob ne 176.312.1
'onto n2 1 19 total de 11 pontoe apregantadced

17

ig

21.s

/7
/.9
Thme Ne 153.204 d. 30 de setembro de 1963.,
Requerente: WESTINGHOUSE AIR ERASE COMPANY. Bafa..

Privig gio de InvençRo: SISTEMA DE IDENTIPICA00 AUTOMÁTICO PM
1124Y4ndi'oçam.-

Lra
FU.0
TRWMO No 146.997 de 3 do novembro de 196Z

Requerente: •.N.A. S/a . IRISARIA NACIONAL DR ARMO . 4 SIO , mim
Êxivilegio de Invenç;o: 017070 TIPO DE SISTEMI PARA PORTARIA*
RHWINDICAOES
1 Novo sistema para ,pontaria, em armas de foge de pequeno
acanca, caractarlsado pela euisencia de um foco irradiante d. 1US#

:,, ou linha, coincidente com o
eis refletoro regular.

ncntooo linha; de.maperft.

Ponto ng 1 da total do 5 pontoa.aprisotadowi

sistema

para R idontificaçrto da um °Neto

na MOviMe

to de passagem por um ponto marginal, caracterizado por uma tonto de í
onerais radiante, dispositivot emissores de energia radiante digpo5t01
lno dito ponto marginal apropriados para dirigirem energia radiante abre os objetos em movisiento de passagem polo dito ponto marginal, uoi
membro de identificacZo conduzido por cada objeto para identincar o
objeto e,;pocrrico portador do dito runiarOCe identifica4o, comprerindee
do una variedade de ragiõos condcuas-que reagem

alternativamente

energia radiante provenienta da dita fonte de uma primeira e de uda cg.

zunda oaneira predeterminada, cada uma daP. ditas :.‘cciiies 'enc'to uma plw
Lste'eminalk da um.2 y ariedede de larauras possiveis, disposItiv0a SM. 0.

•

roARIO AFICIAÇ 'eção 1I

Settial g.-feira :19

Outubro
de 1970 2786
. ,
2

.
eivein 21 anergia radiante, iensiveis i energia radiante recebida do d.e:
Repar414o-g 41)atentet, de 22glatorrz
idZÁope;iltddb
to me0y0 de iden4ficzato 11823 idantitioar 'Net° ePPOOSnOP Feto"
1
6.2 t.:16-'4'ir e's96àobise 'S7'735. ,. . .
_
dito Rembio: do tantifloaçZo./... ....
dor
do total de 11 Onos apresento.
1
. 4 roLutrente reitifing4n a-priaridadd do ,cOrreeÀàdante/ • ,
1963
to 8 do putubrP
110.
'
áRU9-7
.
75347
.
•
pedidO deposifti.do 'Zn tepartição 'ciet Patentes -dos Eetades- Ciid00 'dá gug.:
,Toa
CALÇADO5
2Pequarenteg :HÉRCULES 5/At INDUSTRIL,..d COMÉRCIO
•
rica:, em, 15 de outubra de 1962 sob mA :2304%d
O ?AMO
R
RR W..tRICAN •M
. ,
. Ponto no 1 de total de 12 pontes apresontalo at/
nom
DE
SANRAZIAs
FaracAg
g
.°
UM
PROCESSO
DE
d
.
SWIengo
.
?ã'.¡V52,f135,0
0
•
SP
'Jr
•
0
E /I ge.e.orooffii.~ ,tr rodiaraa lta zeD
do Cd4wo
204p M410030 43 PODO MU/UNTE DÉ$SE mosco"
.2y7MXCARMIR

2-ERM0 NO 153.209 do 30 de setembro á 1963
Requerentes MOLINs Manin COMPANY UNITED INGLATERRA
Privildgio de . Invenção "APEWEIÇOAMENTOS EM OU nuAnvos A 12- A.SICAW
G CIMOS COM Doquitàs"
RRT.UNDZAPQ

1 ..UM processo do fazer 114 bastaq de boquilha conPost00 oarag
teritado peio fito de compreender as etapas Co, alimentar longitudindo
eimUltaneamente uma pluralidade de bestZes cantfnues de zaterial da
boquilba; cortar cada baetão transversalmente a teu comprimento pez a

. 15 • a

um processo de Tabrioagrie eandállen de bOrrachai.uom
0.0 ownte2eáltento . áno á)2,0802500 0a0ftatiMIR .P010 gStO ,Qa 0,D
2,0W93O da parto p' ostar:1pr da cela seque st spOwil4.4canDswo do se
Q0 .0 £ámar 'papa/o-vulgo:mento ctiiheoido par "mabela", 802 d0t00 e
MUT cla mu Staad8 sapessurn dap £01-ta -anuns, ze nua pratiOailip
CEI.a AialoW:borizontal ful. parta poBteriorD diVidând0 •a cole em MO se
.
ezlo Fattut9 am duas paus snts;s : so glaa1s 4 Ingerido $033. bl000 a3
gâ
Casa do ,saniitA do Mesmo material nue forma a. sela, sendo dit0 UNO
useo utre ee referidas partes da aola por zelo de nolagemt
fonte no 2. do total de 5 pontos opresentedaet

Mbákm-ri
RrANw
-~d
iodw.
~Md
TEMO 1N 151433 , de 32, de Out-arp de 1963
fRequerantea maluca .ESPERA VOA °
.s1Co PAULO
Pri-95,142.oe n'acr4o g oatzaçoisanos IP 013 RELATIVOS .0 ã3ASE3 PÁs
11.1 titTLREgig$ DE CARDAS"

puruluinau
1, - WERVEIÇOAW20.à 214 OU 8ÉLATNO3 a 6amnOgg
DE cânDAá% compreendendo as mesmas, estados de lona atráusdas pele,
agulhaaem usual, caracterizados pclo.Catzde çuosObro as -citadas 3,rak
gaa 6 aplicada camada, .PrerelIvelmento de terrseta porosa OU ghtSalm
de idanticao proprindudes,eamaU esta szu.-amentetr.anssa00 zelos e
dentes formadores da oltada asulhagemt
r ta Je 2 po!ntos aprocentadoso
Ponto no 1 Co t o
,5
;

separar do mesmo componentes de com p rim e nto .ddejaec; . espaçar ponta op.
coesivos componentes coilfdos de cada bastão; alimentar os componentes
Inflados a partir dos bastUs, em relação regulada, a um transportador
move; em posiçaos espaçadas ao longo do transportador quando conside.:
radas na sua direção de movimenta, os compomentes cortados de cada baa
to sendo alimentados ao transportaddr respectivamente em cada uma das
mencionadas posiOds, de modo que . ditos componentes são carreiadbs loa
gitudinalmente peio transportador dispostos em limhan em uma eequeno&
o desejada ao longo do referido.transportador; e transferir os como .
mentes alinhados para um envoltário coadnubloolual elas aão ombru1411
doS para formar um bastão de boquilha compostonontinuo.
requerente reivindica de acUdo a prioridade do OorraapandeA,

12R.M0 No
do E2 de &ware do is,.
Boonerontoe 1 r PRIZIPS/OLOCILAMPENFAMNIEMEN ROWPA „
.Priviiggio do InVenção . APERFEIÇOAMENTOS EM ZU WIA1T9tR A WROIRAs
TEWMTiVAB A 0/8 guENTO
•cm r relativos m 111eq4.10.4t. ...ernevottIO çTS,
ca flgarbes tlarticãerente r.2frAelt.det, es a gíS fe&Óc, eangf2MICDRO
reCe re.IC d}r/Mcá., e compressão do veluTe variheI, em •comageggEo
aos Vita•Cis segis . '6:ima:res . de expentiiN também de trobante variÈve2, 0 00,00.
Sentellde teia étaitias, dxCente o n.:,rtolculon'dnio dalaáquina, temPoRdtko.
• Vao eklaiS diferentes entro si,`e 1.noluindà t ~do entre 00 ei1Easmo
regeneradores, atravils d.os quais /lede circular um meio Terrlgennio Ats.
do C 171,1À420 entre as dantali el.tades cometkeendend0 ainda G alkent
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n•••.0.•n•n~0••n•n•n•••n••n••••MILMIYIVIIMIPME.•~1,1

Outubro da 1970

ftfarpost e'm forma de 911t3aa, deatinadCs a movimentar-Ia- icica 44.4e4iala.
p.a fluo, a riu de :nue): 'fartar os volidmos . 4a3 c6mara4 do egpaudo a 6,
ecoOlados cofn uma ainVonagax pTi
..earaC .te:itacloa D;:lLo'fato da rd4quina com ,yremOer-pelo MOA03 daal

415,ru
- in'e g ssio,.

sondo OS

pai...lados de poMbeamata) caio iii ca3 qUai3 c omP n «tdud o UNi
dl ptaa
de aso dupla .presi,~) para mover-se offl CLIM.0O51 faohadail
vai da. fluido o pelo rato da Emolou compreeador ainda 004 240a dOla
aarae da unIdadau, onda sa ,:aNlIza o c ielo . ternolinlaio0, comprsaada9,
Ca cada unidade um plat6o de conpreasio destinado L ue$10aur.aokeautto
gl aa cilindro 9 um rasáialar, ua re g oaarador 9 uM cangalalor ou atum&

dar • s'am . giao de expaan6o, preparado pare deelocar-aa diabra da Mi
elltadroe ,.polo fato de UM par da unidades, onde sa raalkea * Oat*
t ;É:fliodínamiCO t ficar Coda uaa das cimarae, local da na 1,add dO
tia da ampansga as000lada mais aPasrado da amara de trabalkOi dIAR
tlin a 00.00m UNa.daS c60.ewras d4 cada lado de uu doa plat6e0 da a8114114
vaidade de . bombeamentá o fiCer cada amado atoaram, looaltalla g4 II
a* do gstao de comarosaaa aoioneao mala afastado da c;mara de trabar
aba, 42 commten g o cola ama dam Affiarad de cada lado do WA dal 91~
ca acanuda unLdada de bambaamento, e pelo fato de outa0 paOate abada
Ces onde ie reatisa o oialo tarmodinklco ficar cala uma das otaffliri
Xacallaada ao .ado do pito de expansSo 113,19 afaatado da 416124 sif
eUaballio, em comunicaçlío cum uma das o;maraa de cada lada do 0/04# pLA
UI da segunda unidade da boabeamantos ficar cada uma da a Ch31444 Ika
(Jandaia° lado do platRo de comprasaio assoolado mala aeaatado .
o*
'iar. a de trabalho, cm cnituninaç ga com .uma das dmaraa de cala 114o do
tato plata° da primeil;a unidade de bombeamontoa
Airequeronta, reiviadica da a*6aid0 a Prior idado da careeklaft.bata pedido depositadO na aapartigio de Pateta do Uolofidwis eS aí 40
offiewo de.196a, mob 11 2 285.957.
Ponton a / do total de 9 Pontae agimentddau,

e
;

demo ffa-/54,306, do ia de taverairo do 1964./
%quarenta* USAMON ZARN - 4121" Privil;gia da InvanaRoi ISWISIRO dom Nue DR MOÇÃO.3~1t.
.
1. 'nuas:to com roda de frIogRO, qa* funeiona a salollma
Ou 4;11e apreaanta ua eixo de siraçZo comum para a roda de frIoala 4 o
porta-capota da eatinçZo, aooPlado oom a Primalra a ema que s*
ama alavanoa de manobra, que ao apoia na sua oxtramidade traaeira
is uma
atri40 de nu travassa no eitGjo do isqueiro * a* onoontra sob a agré*
de LIMA 202a 44 fechamento, caracterizado pelo fato de que a //geara ta
extremidade sUparior da travesSa com a aaavanoa da manobra ; feita p0e
Me10 de - Wa pino, que atravessa o apoio Superior da travessa e ; mantida aob a alZa da MO1a da fechamento . noa ilhgia de montagem, qua4a 44 00atau aataaaamaara ea ambas as superticiaa /aterei% da ada y anca 4,
Marr,,
4 depasitante reivindica a priOrldade do corraapondantw

Polido lapoaltado na itepartiq;o de Patantas da Alamanha, em 18 da tan
mico de 1963 9 ao!, o n* Z 992y III/144 b./
Poato n* 1 do total do à pontOa aareaentados./

.Fia
woiamo ma iawpa? da 2p ao ~ombro da 1963,0

tiramento' Matadmion ~ao 01a. . azo GRUM od . nutiPrtvilfeto da laven2Zox 4IWSZIOMMT04 REÚlçkx1 A AraNag009 40429dr
20a PARA'queialanotaaa

4ajtualcdtite,
1 a Ap areciaoamaatca Is/ativas . 4 40412410r aataSatiam
DOW
6 4?-1~ 0 e04 da's, oaractarizados por una oleara central da *
ohumá ag§

íg,1

t, formada por aupereeioa- .ort forma de um . quarbo daAi/14440, #01411
pelas bOrdaa, 0 toada o fan40 ao/Matilde tece duaajapa 4294Cla

doa com ttutdoo itorizontaia, pradadall pe2aa bord44 . 4 04:4$.20
ff *Mem
%o 44 o;mara por pOnew de soldas ditiatmeara
oendo.keoltda da

tabgaG0
44 ignigío dos . queimadore4 9 tubulagiti 'dai& aranaddairiW
deu
54 117,30-4$ 6 d* março da 1964./
0074ifie
I,
fituaa liqu idos-a . tubulag60 de allientaa30 da
ficaViraatee
MODA 02hWiT COMPANY, LimiTsa
ohm Plgted
Ponto ne• 1 ao total do 5 amatorapreamat44400,
trioil4ake de za,enolol 98PWO VEOTIGAI, P.10À ÇÇIPA1tPROPUTOS USA430 I
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COMBUSTÍVEL FLU/DO E PROCESSO PARA A PREPARA00 DE PROEOTOS CALCINADOS
"
USANDo O DITO rónNo.."
231t1x4ndicaçOes.-

ut.l•

1 ramo TertiCel para calcinar produto; 'ag rando combusti
oe1 fluido, wactarkzado por compreender ummtronco ãoo de %Orno tendo
disposiçóes no oeu topo para introduçe da meteria priài e remoção dos
produtos gasosos da combustão, disposiçóes no fondo ,domesmo para ris'.
moção de um produto calcinado esfriado e introdução de ar esfriador t
pelo menos uma carcaça de injetores esfriada 1 àgua estendendo-se atra
vás do forno, aberturas de injetor no lado de baixo da carcaça de injg
toros, injetores situados de modo a soprar um combuatfvei fluido atreves das aberturas de injeçaea tubulaçães ligando os injetores a um/
suprimento de combustSvelt-e disposiOes pare'soprar .um . gás em t6rn0
dos injetoree./
A requerente reivindica asprioridade' doe torresponden.
tos pedidos depositados na Separtição'de Patentes dia Sapo,em 6 de
marco do 1963 9 11 de junho de 1963 e 16 de setembro de 1963, sob 00.9
100333, 29.904 e 49.769, respectivamente./
Ponto O 1 do total. do 19 pontos ! apregoe:U40e.1

0
0
5
2
2

e
nago No 161,804. de 1,4 de Agtsto de 196i)
Requerentes EOLVAY & CIE . BELOICA
Privilágio de iivenção"MIQUINA ROTATICA AUTOMITICA PARA 8OPUAR'SORP6R
OCOS COMO GARRAFAS E SEMELHANTES EM MATERIWTERMOPLISTICO°

• 80'

REIvINDicAdGES

1 Uma máquina rotativa automática para soprar corpos ocos
S, e zomo garrafas ou objetos similareev em materlal termoplelstiCos go
racierizada pelo Lato de ume ou diversas unidade de sopro oorePT0Ond
do cada uma um molde feito em duas metadet e um -cabeçote de sopra reã

T2R 4O No 17.739 de 19 de mand de 1964,/
Requerentes Monsanto Chemical Company m
PrivilÉgio de Invençãos COMPAROU DE SINAIS 0

pectivo serem montadas em um suporte ectatico ,de modo e Oh npresentaio'
'uma apOs a outra sob UM Cabeçote do extrueão produzindo tm..tsibo'de
teriel plástico a ser soprado no interior .de moldei sendo preViStee 'o'
meios pare abrir cada um dos moldes antes 4a pasiagem dói mesmos sob
O cabeçote de extrusão, e para fecha-los sob 4tte ,d1thdos ati, 'tem;p0 e,g;
que cada cabeçote de sopro se diepte sbre to lado anperiórdo Meepect6
vo molde, ou seja, sóbre .3 lado passando sob o cabeçote -de eXOnetó, o
sendo deslocado trenevers nlm mte com-relaçãO A trajet6rIados unidadeo
de copra, sendo providos ainda meios para retirar temporAriamento ando
cabeçote de sopro lateralmente Com respeito A bocado sopro do ago3.k30
respectivo quando da sua passagem sob o Cabeçote de ,extrusEbs. no iienNS
do de evitar,collao entre o cabeçote de sopro e o de eatrUsao wa o
2

Xbivindicaçãess.

1 e Circuito pura medir a relação pn2re duas spentidadee no
qual um capacitor é carregado na. proporção da' primeira quantidades e t
' deiCarregado na proporsZó d o. segunda quantidade, e um dispositivo
dor de voltagem áligado atreves do . capaoitor guararlaMe pelotdo
de ' um bico capacitor ser ligado via de umiresistor a uma fonte de vol.
tagem correspondendo A primeira quantidade, e de ute despositivO de ee.
mutaqU Ser intermitentemente diretamente ligado, em um:mimo de seu

bo entrueado.
A requerente reivindica de acOrdo'a prioridade do coreeependoá
te pedIdo depositado na Repartl0fO de Patentes da Itália em 29 do o*
to de 3.963 sob no. 163/1W. .
Ponto AeS 1 do total de 11 pontOe,airsoonted0e.

tição proporcional à segunda quantidade, atraWS 410 nieo cePoeita
de maneira a dispor o mesmo em curto-circuito.!
41 requerente reivindica espriorábdee dos corresseondom.
tes pedidos depositados na Repartição do Patentes .clOs Ratados UnidOsi
de . Amárica, em 20 de Março de 1963 4 e 3 de junho de 1963, sob 90a
266.544 e 264.666, respectivamente./
Ponto hS 1 do total de 6 pontos apresentadós.1

o

•••
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Outubro de isf/ti
•

setembro de J.9aa
létom.
.
a
4t1i3O .
•
ano
MO
ouvi
~tatu
1414/1gate de Talerá g ot 0CM 11314 DE . SOBRE-coRRENTE 3 anaRE-TENslo IneTAI

ka

.10

14534°

tonto n E 1 do total de 3 ponte a"PreSontados.

3ZjINDIÇAÇo38

/

".

que Ae , á f inasys.direção l 4 extremidade livre do onde 44 projata o
de tinta portador da ponta esferogrífiCa, apremmu ao mero, gomem
•
do al duv-Mets:des, ei• 'anel
seatavado4'

reg do a g bre.e orranto e a gbre.teneão Instant/Deo, os-

raateritaft Por apreeontar Uma ormadura /ladeei as n'" suportando rixa

14241141dit O OontotO m6wet ao/leitado por usual oolen g ide, mediante uma
aeta dé °boga% OUjci ends ; ajustável por meto de um parafuso previa
o 43 dita araaduro ao altura da •xtremidade inferior da Mola, sendo os
003,11 previsto um 421'00 raeurvado em "I,* fixo à armadura pela eda /
Mu amor g qaa se prwleta acima da armadura, paralelamente aatreeho
43atit qUa empem% 0 0O3tato nevai, servindo da Suporte para o oontota 1
eta,

Ponto I 1 dee to 1 de 5 pontos apresentado
42 0

FIO '1 •

f6

temo ear 165261 do 1 0 de outubro de 1964 .

~mate ileeedere0 VOUS DE'CUTILSO . a MINAS Oftie
Privt14410 ds ItiVen00, *raotaroa PÁRA Uma E'CUMENOW"
fiz/TM/CACO/8

TERMO NE 165:04 de
Requerente: NICOla GIO1

eg

de outubro do 1964

a sA0 PAULO,

Privilegio de Invenção: °CONEXA° ORIENTAVM. PARA TISBULAÇ004*

jnivuldldams
1 • Conexão orientáve/ para tubulaçOes, deatinada a unir dota,
tubos, seja na mesma direção, seja formando qualquer ngu10 eareotort:
sada por ser composta essencialtente de dois corpos, o primeira trat4.
a partir de um boca/ de entrada, que pode ser cilindricoe fIatilidaS r4ta
queado aa outro, o que 6 unido, de preferencia eauma . e& Pene ti* tht•
nous oxogátriea,.com uma calota •sarica goa (od entao Uai corpo 080/43
ou equivalente), Calota esta de cuja borda livra e de máximo daMetre
salienta-só um anel cilíndrico de prquena altura, tendo dtgaetrariadaqi
do, e provido de uma gola circundante, onde se aplica uma junta de alfil
ria/ elestico de vedação; e por sua vez o segundo-corpo tendo formate
semelhante ao primeiro, sendo composto tambám a partir de um bola de ,‘
entrada, igual ou diferente do daquele, e solidário excentrimente te
ma oalota esférica Oca, cuja borda livre toa diÁmultio interno a¥
mente maior que o damotro oxterno do anel extremo do primeiro, Pari 0/

encaixe mítuo, com fácil rotação, porem sem jOge, delimitando tata *hei
ra interna, onde sãoreordenados os filete; fluido..
Ponto no 1 do 'total de 4 pontos apresentados

1 Protetor do livros e cadernos, feito de material adequo/to,

ou/eterizado por não ~altar de ser cortado ou colado.
%(1io a@ 1 de total de 5 pontoe apresentados.

1
ORE'IRSDADE

ESERS

II

É
f

remo M o- 165.119 de 8 de dezembro de 1964
R equerente& 2VA COBRAM? a LiDISLAU PARUS am SIO PAUL°
Privilágio cl4 clvenção: 0APERFEIÇ0AMENTOS gm BALANças PARA MAR aiattift
REIVINBIgACOES

'hW° Ne 163i309 do 9 do outubro de 1964
Aoquorentet C0MPA3E/4 De CANETAS COMPACTOR c c RIO De JANEIRO

Priv1140.4 do Iovonçãot. °CANETA ESFSROGRIFICA APEUZIÇOIDA°
auvuDICACOEs

.1 . Caneta esearoarifica ap erfeiçoada, do tipo provido do dois
dep6eites de tinta, oaracterisada pelo fato deva) ficarem os doier44pá
altos de tiara oacaixados de.ãizantoaente em uma bacDa de fricção de .ma

Canal elLstleve ind@agaatíVóI e b) pelo fató de qaao corpo ta ennetS
ecuatituko 'por Cu aotag es atoo/utaxoateAsuaI.e, Ao Urutu roliço

1 . APERMIÇOAMENTOS 3M BALANÇAS PARA PESAR CASTAS, caractor4.

eadoa por um corpo tubular, provido de abertur alongado, dotada do 44.
cal* graduada em gramas, sendo internamente ao corpo disposta uma
bastei
'que $o salienta pela extremidade inferior do conjunto, onde 4 dotada dso
' uma argola e de um prendedor, enquanto que na extremidade oposta,
•
' cada, por meio de uma mola de tenso pró' -estabelecida,,1 parto superloto
do conjunto, que g presa, externamente, à uma mola e ; uma curta corroa
to, sendo finalmente, a citada haste, P! ovido do um aula indica dor
O/
pesiglo rogn/ível..
Pente na 1.de total de a pontoe Rpr49,Rtaclrao
;

*.
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Outubro cie 1910

21B9

tualmente-uda certa quanW.6ade de sabá° ou ácidos grima tivrat, intraw
duzdr de modo continuo esta emulsão brita num circuito onde ¡lantim aa.
bão Ok agitação moderada enquanto se evacua de modo continua UMa4MUIN
dado de abo.já fabricado igual ã quantidade de emulsão IntrOdtuida,.
A requerente :.eleindica a prioridade do correspondente Pedido:
depositado na Repartição de Patentes da França em 28 de dezembro de
1963 sob no 558.776.
Ponto n O 1 do total de 16 pontos apresentados,
22'

-20

17

24'

TERMO No . 165.373 de 16 de dezembro de 1964.
Requerente; INTERNATIONAL BUSINESS 'PLACRINES CORPORATION . a R.U.A,
Privilegio de Invenção: "CABEÇOTE IMPRESSOR DE UMA S0 PEÇA, DO TIPO L.
L1NDRICO"

28-

'REIVINDICACOES

16
1,32 , 4 - 94

1 . 'UM cabeçote impressor de uma ao peça, caracterizado por a.
presentar uma pluralidade de caracteres de tipo dispostos em

sua pergg
ria lu' fileiras paralelas e colunas paralelas, os citados caracteres co

TÉRN0 No 167.188 de 15 de fevereiro de 1965
Requerente; VICTORIO TRUFFI a. 5X0 PAULO

brindo superfícies desiguais do citado invelucro e os citados caracte

Privilegio de Invenção; "PLAINA PARA MADEIRA"

res estando dispostos no citado invOlucro de maneira que as superficial/

REIVIND/CACISLI
-

dos citados caracteres em quaisquer das citadas colunas geralmente eml
mada

fluem da base para o alto.
A requerente

reivindica a prioridade do correspondente pedido,

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica er
20 de dezembro de 1963 sob n o 332.041.
Ponto no 1 do total de

12

pontos apresentado, •

PLAINA PARA MADEIRAS, caracterizada peio rato de ser for.

por carcaça metelica dotada de abertura transversal com fundo pia-.

no e parte posterior arredondada, dotada de abertura transversal com la
tarais que se elevam at4 o alto da parte posterior e que anteriormente/
decrescem ate o fundo referido, sendo que em tal região_se apresenta s.&
lieAcia inclinada, seguindo mais internamente de outro, disposta formam
do ângulo com a transversal do aparelho, prevista abertura no fundo da

13

carcaça, .sendo que em tais saliencias, assim contra o canto interno Po.4:

tenor da carcaça, em posiçgo central, se encontram implantadas hastes/
roMeadas que permitem a aplicação de lâminas de barbear, comprimidas/
por sapatas atravessadas pelas citadas hastes rosquWas, às quais se
daptam porcas de aperto.
Ponto n o 1 do total de 2 pontes apresentados.

1(;.1 à

TERMO No 165.678 de

28

de dezembro de 1964

Requerente: STIN = FRANV
Privilegio de Invenção; "PROCESSO E APARELM N.—P M PARA A FABRICADO Coa_
TINUA DE SOU"
REIVINDIcACOEi

TERA N o 167.461 de 24 ,f :.vereiro de 1965d
Requerente; FRCDaAROLD STEIGER
Privilegio de Invençâo: PROCESSO PARA MANUFATURAR UM PRODUTO ABSORVENTE, CONTENDO MATERIAL CELULÓSICO FIBROSO..

I - Processo de fabricação contínua sabão a partir de uma . /
fase aquosa alcalina e de uma fase graxa, caracterizado pelo fato de se

Beiviailçagães..
- um processo para manufaturar um produto absor~,

preparar uma emulsão bruta de fase aquosa e de fase graxa, 4untando evea

do p ara absorver fluidos corporais, caracterizado por estar este

prod2

DIANK) U1-11.:1/41-

279e) Segu;ida-feira 19

Ouaro de 1910

z...ecao til)

ÇX, incorpondo como maio de tutor o absorver os fluidos, uma massa não'.
,kocida

do fibru celul4icas insolliveis em tigua, mOvels entre si para/

Variar O tamanho dos interstícios antro as fibras, sendo o.mencionado/
Woccaso caractorizado pelo fato das fibras estarem em interligamentoi
uímico eapacial ao estado Umido, de maneira que o massa de fibras /
torna-se resistente ;. deformação pelas pressaes aplicadas externamente.
Ponto ne í do total do 7 pontos apresentados./
TB5A Ne 168.591 de 5 do abril de 1965
Requerente: RICARDO MUZIO m zXo pano
Privilegio de Invengão: .

TERMO No 169.087 de 20 de abril de

1965
5710-PAULO
Requerente: IDEAL-STANDARD S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS ÉM OU RELATIVOS A ACOPLAY

"APERVE.,:ÇOAMENTO EM DISPOSITIVO ELETRICO AUTOMÁ
TICO PARA IMPEDIR FURTO Ou USO ARBITRÁRIO DE /
AUTOMÓVEIS EM GERAL"

TO DE

REIVINDICAÇOSS
1 . APERFEIÇOAMENTO EM WSPOSITIVO ELairtICO AUTOMÁTICO

EM VASOS SANITÁRIOS,

REIVINDICACOE

PARA IM

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ACOPLAMENTO DE ENTRADA

caracterizado pe
lo fato que utilizando a fOrça elétrica da bateria comum de cada autom.'
PEDIR FURTO OU USO ARBITRÁRIO DE AUTOMOVEIS EM

ENTRADA DE ÁGUA

GERAL",

DE ÁGUA

EM VASOS SANITARiOS,

confecaionado preferivelmente em borracha/

ou material similar, caracterizados pelo fato de a conexão ser constá...,

Itel e por meio de fechadura comandada . por chave, agem aparelhos eletroimã para fechar e abrir seja.trin(os, ferrolhos de bloqueio do cofre do

tulda de peça circular com abertura central a que corresponde na face /

Motor, desligar e ligar a terça elétrica que aciona o distribuidor sabre
as velas de qualquer motor a explosão, fechar ou abrir qualquer válvula

posterior projeção tubular dotada de asaliencias circundantes internas,/
sendo nessa mesma face, junto à periferia, provida ainda de anel com oa

instalada no cano de sarda do tanque de abastecimento do carburante (gA

ralhas externas também circundantes, sendo que -tal anel e a projeção tp

solina, nafta, etc), fazer acionar um toca-disco automático com alto aa

bular permanecem interligados por nervuras radiais de refórço da pega.
Ponto n e 1 do total de 2 pontos apresentados

lente com disco apropriadame n t e inciso,.
Ponto n o 1 ' do total de 3 pontos apresentados.

to/ 169.843 do 21 de maio de 1965
Requerente; STANLa, B•RBERT NRWMAN.
pivUógio de Invenção: "'MAM A

T8R1.40 N e - 170.037 de 31 do maio do 1965

- U.S.A.
GÁS E PROCESSO PARA INFLAMAR

4

Requerentes FRANÇOIS MARTE REDDET. - SA0 PAULO
Privilegio de invenção: "NOVA CAPA PARA OPERAR/OS

EM GERAL".

O MESMO".
REIVIND3CACOES
UIVI;RUPCOSS

1 - Isqueiro a aás compreendendo una caixa, um reservatório de com

1 -"Nova capa para operárioc em geraly foita cm laminado plÉstioo
ou similar, caracterizada por sor formada a partir de uma p eça de fgt

laar.tível gasFso mantid0 sob prossEm na dita caixa, um conjunto válvulaqueimador em comunicação com dito reservat c5rio e um elemento de coma
t)

do para abrir a válvula e controlar a passagem do combustível atraves
do queimador, caracterizado por um mecanismo produtor de centelhas com
preendendo um elemento piezoeletrico e um intervalo de ignição disposto
nas vizinhanças do queimador, e por uma artierleçáo para exercer uma a
ção mace:W.0a sSbre elemento piezo-ela5trtco a fim de gerar uma energia
elAtrica graças a , qual uma centelha salta no dito intervalo para InflaCo

mar o combwitível saindo do queimador,
gReivindica a prioridade do oorrespondente pedido depositado na
RepartiçãO . de_Patentes dos Estados Unidos Ala America do Norte, em 25 de
seio de 196 1 t, Joh o no 369.918.
Ponto n o 1 do total de 11 pontos apresenGad00,

FIGA
Mato subdtanciamente retangular, tendo em seu lado superior, recortas
correspondentes ?Is cavas, decote e ombros, estes ligado por costura,
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.Fig. t
formandoocostas e frentes em peça única.
Ponto no 1 do total de 4 pontos
2EEMO N s 169.247 de 27 de abril de 1965
Requerente: , P1ETRO GIUSRPPE PEANDO . - .OUANABARA',
Privilágio de Invençao "APERFEIÇOAMENTOS EM CAFETEIRAS"
PEIVINDICAOES

1 . . Aperfeiçoamentos em cafeteiras, caracterizadas pelo fato da cafeteira compreender um primeiro recipiente para dep6sito e aqui:tal
mento de água de infuso, uma 'Camisa tubular removível, encaixada dem
tio do referido primeiro recipiente, sendo esta camisa dotada de uma
câmara perfurada- para p6 de cate em uma de suas extremidades, e um se
gunda recipiente encaixado invertido sabre a borda superior do primei
ro recipiente, de modo 'a formarem duas câmaras Ou de p ósitos'disPostosno prolongamento um do outro, sendo esses depOsitos separados pela ra

46

p441

T/RMO No 170.138 de 3 de junho de 1965'
Requerentes PREI,682 DCO REIS . GUANABARA.
Privilegio de Invenção; "UMA RÉGUA COM BARRA LINEAR NOM"
aEIVINDICAÇUES

ferida cámara para p6 de; café. -

1 . Uma regua com'bitra linear móvel, caraoterizada pelo fato de

Ponto no 1 do total de 6' pontos apresentados.

ser constituída por um corpo vazado no interior, á guisa de moldura,prt
Vendo WS bordas.internas, dou lados menores, alojamentos para moias ht

licoidaia transversais á rágua, nas quais as extremidades de una barre,
11.». .. disposta longitudinalmente, se prendem ou transfixamPonto n o 1 do total da3 pontos apresentados.
•F1.1

TIRNO No 170.153 de k do junho de 1965
Requerentes SOCIUÉ AROME ANDRÉ CUROSN - FRANÇA.

n

Privílegio de Invençâot "ALMOFADA DE ESTANQUEIDADB0
4i4vINWAQ4Va

1 . Perfilado ou almofada para assegurar a estanqueloade entre ta&
is Orgaos, por exemplo entre a porta dum veículo automóvel e sua arma.
11(3:1
TERNO No 170.060 de *31 de maio da 196
Requerentes DORR.OLIVER INOORPORATED...:11:0.1.
Privilegio de Invenção: "TRATAMENTO E DESTINO DE'ESOOT00,
BEIVIND1CACOW

1.

e destino de essatopor clarificação e subsequen
te digestão anaeróbia da lama bruta do clarificador para obtenção de la
Um tratamento

ma digerida a dar destino, caracterizado porque a lama bruta 4 submatk
da ao espessamentonuma zona de osPessamento de sedimentação substanci

04, destinado a- montado siiire uma porção em forma de forquilba on
de -ferro de .1~ de. ua.d os Orgaos, o ser realizado de uma matária elít
temera, caracterizado pelo fato de ser na forma de pinça e coripreander,
nenos,.dois bordos d(umeàminterioreadispostos dum lado e doutro
do plano. maio da almofada, bem como um bordo exterior deformevel que

polo

realiza a.estazunieldada.
. Reivindica a prioridade do pedido correspondente depositado na
Repartição de Patentes da. França, em 6 do junho de 1964, sob o no 313%
(Rát0).-

Ponto nP 1 do total de 9 pontde apresentado*

almentacontinua, em Presença de uma quantidade significativa de sólidos
da lama digeridos, formando um leito de lama, e porque a lama, enquanto
e espessada, 4 submetida a uma ação de amássamentoi.porque a Mistura de
lama espessada resultante e introduzida da modo substancialmente com
tente numa massa de lama digerida,'da qual um volume correspondente de
lama digerida 4 descarregada; porque uma proporção significativa da la
ma digerida descarregada porám não maior mie 2/3 da mesma á desviada pa
ra reoirou1açeo4 porque a mistura de lama bruta misturada com os s611
dos da lama digerida desviada.e submetida a dito espessanento e amassa mento, sendo a concentro.gão da lama desviada da zona de eSpeeSeIROUtO e
a proporção da lama desviada controladas de modo tal uma .. com relação
outra que a lama digerida resultante não contenha substancialmente liquido de liberação livre.

A

Taaso N O 170.223 de 7 de junho de 2.965
Requerente, PEDRO RCDRIGUES DE muss - 510 PAULO.

Privilegio de Invenção: " "RUO TIPO DE BANDEJA ELdSTIOA".

uauá/a=

Ponto nP 1 do tote'.1 de 21 pontos asresentados,
1

TIPO DE BANDEJA ELASTICA", formada de uma bandeja,00mum,

O ,`;m!rm

2792 Segunda-i-e!ra

o

porem caracterizada por ter

dd

tampo constituido de partes móveis que pd
deforadvel resiliente móvel na direção da dita matriz posicionado adde

dem ser puxadas para fora da armação da bandeja, deixando descobertas /

conte se. dita fita para engajar a dita fita com a dita matriz cor do

divisões internas com caixas móveis próprias para receber os alimentos

e

formado complementarm ent e na mesma.

Os apetrechos necessários para se tomar as refeições ou lanches, •

Rolvindica a

Ponto no 1 do total 3 pontos apresentados.

prioridade do corresaonden.e pedido danositado /

na Reparti çãa de Patentes, dos Estados Unidos da America do Norte, aa 21

e

dm Janeiro de 1965, sçb

0 na

462.948.

Ponto a $1 1 do total de 6 pontoo apresentadoo.

.0

?gano ea 17O,926 de 21 de junho de 1965
Soquerentet,INTERNATIONAL SUSINESS MACHINES CORPORATION a.U.S.A.

PriViloigio de

Invenção "DISPOSITIVO DE EXPANSIO PARA MAQUINAS DE
ESCREVER DE ESCAPO PROPORCIONAL".
TÊ-MO No 171.024 d e

WIYINDICAÇOES

.-cle julho de

Requerente, BORO-WARNER CORPORATION
e Máquina de escrever de esaapo proporcional, caracterizaaa ptla
Combinação de um

mecaniamO de escapo

Privilegio de Ineenção:

operar ditos mecanismos de escapo

1965

E.U:A.

MECINICA°

variável para produzir diferentes

graus do escapo, uma pluralidade de conjuntas dó alavancas de teclas

ra

° I7EDAÇXO

aa

para

REIVINDIC4COES

pm

1 - Uma vedação mecânica caraCterizana pelo fato que ela com .

produzir os diferentes „graus.
preendes um flange, um anel de vedação montado em dito flange; um anel/

de •acamo desejados, dispositivos de articulaçãoque articulam mecánicd
mente cada conjunto de alavancas

de tecla

de 'vedação complementar; meios Para montar dito.anel de vedação comada-

a dito mecanismo, e disposidi

mentar num eixo; dito flange tendo elementos de vedação, um em cada la-

voa de empanai° adaptados para laaumir, seja uma posição operativalseja

ema posição inoperativa, sendo gie
do an dita

ditos dispositivos de expeisão,

do,

quam

para aeletivamente cooperar com o elemento de vedação complementar/

numa caixa; e ditos anéis de vedação ' ficando adaptados para vedar contr./

posição operativa, variam os desejados graus de escapo , de dl
uma diferença de pratica° em cada sentido através dos mesmos.

te mecanismo quando

dito mecanismo lio acionado por ditas alavaacas de td

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido/

e l as.

depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 3 de junho de..
Reivindica a prioridade

do pedido correspondente

depositado na

1965 sob

Separtição.de Patentes dos Ratados Unidos da Amárica do Norte, em 26
da junho

no

460.899.

. flonto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

de 1964, sob o no 378.301.
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

tERHO Ro 171.104 de
~si Na 170.824

de

28 do

-equerantes •EAN HOUR w.ROGER CHARHONNIER

junho ele 1965

Privileg io de dnvençdot

Requerente* DYMO INDUSTRIES, INC. - U.S.A.

Prid1,1410

de Invenção; °MECANI8M0 DE GRAVAÇIO

MIMO"

"Ma4411141M0

tira de material de

mios de alimentaçie

mente à dita

estação

tendo arranjes

de

corpo tendo

graVa00

para

1 . Componente eletrtnico com regnlagem térmica individual, cd

am

avançar por incrementos a dita tira relativa
em

reiWe 1

o aperfeiçoamento compasenn

definindo uma pluralidade de difárantos matrizes de dm

tee seletivamente

pealciadveie

nR aannranaM TERMICA IN.

racterizado pelo fato oue ele compreende pelo menos um elemento de cir.

arranjos de guia para guiar umi

em relvo para uma estação do gravação,

de gravação

FRANÇA

RE/VINDICAÇtES

de gravação em relãvo", de um tipo caracterizado

por ineleir e* Reabro

"COMPONENTE ELETRÔNICO
DIVIDUAL"

•

PIYINUICAW.9
1 .

9 'de julho de 1965

adjaeentea dita ' fita,

e um elemento

/

culto eletrónico em contato térmico com um bloco termo-sensível apresem
tendo um crescimento rápido da resistencia elétrica numa banda de ragu?agem situada de parte e doutra de uma temperatura critica de refer*e'n

cia, dito
trica.

bloco Ficando ada ptado para ser alls.entado. p er uma tensão olá
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tn.)

•w*

depositado na RepartiOto de Patentes dos Estados Uni4ftoda América em /
requerente reivindica esprioridades dos correspondentes pedi
doe depositados na Repartição de Patentes francesa em 9 de julho do

9OG

13 de julho de 1964 sob nCI 382.299.
Ponto nt 1 do total de 12 pontos areaantidoe,

1964 e 2 de março de 1965 sob os n o a. 981.279 e 7.646.
Ponto n ó 1 do total de 18 pontos apresentados.
-op.)
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TERMO s e 171.732 de 30 de julhG de 196

m-

mmmmmmm

Requerente: PRILCO CORPORATION, - U.S.A.

m

1111=1111111ffhilie

Privilegio de Invenção, "MÁQUINA DE LAVAR'

INIUMMINIMM II

BEIVINDICACOE8

TERMO N a 171,127 da 9 do julho de 1965
Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

1 Uma máquina de lavar incluindo uma tina adaptada para .conter

=.= FRANÇA

liquiRo, e uma bomba de dreno para a tina disposta a um nível sob o 4

Privilegio de Invenção* "ELEMENTO COMBUSTIVEL PARA REATOR NUCLEAR"

vol mínimo de líquido na tinas a bomba incluindo um impulsor e um aloja,

REIVINDICACEEk

1 . Um elemeâo combustível para reator nuclear,heterogeneo,/

caracterizado por comportar uma pluralidade de elementos combustíveis /
paralelos constituídos, cada um, por uma barra de material combustível/
com um revestimento munido de aletas ou abas que se estendam se:naval .
mente abre a totalidade do comprimento dos elementos combustíveis

e

Ai

rigida& segundo planos que passam pelo eixo'do elemento combustível 1,
dois elementos combustíveis adjacentes apresentando um par de aietas

4°'4

abas uma no prolongamento da outra, e compreendendo dispoiitivoa
veia do acoplamento rígido doa ditos pares da aleitas ou. abai.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido

mento para este provido dum orifício de entrada conotado a uma porçío
da tina sob o referido nível mínimo e um °riflai° de saída adaptado pa
ra conexão a um dreno acima do nível máximo de líquido na tina, dispos1
tivo para impedir entupimento de ar da referida bomba, caracterizado por
compreender: um orifício de esgotamento de ar para uma porção superior/
do referido alojamento; o dispositivo de conduto de extremidade aberto.
estendido dó referido orifício de escoamento do ar eI tendo sua •xtram&
dada aberta disposta para comunicação de flumode ar com a atmosfera /
ambiente, durante oporação da referida bomba, a um nível substancialmo.
te acima do nível do. orifício de entrada do alojamento de bomba.

depositado na Repartião de Patentes da França •m10 de julho de 1964 /

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado/
na Repartição do Patentes dos Estados Unidos da America #- om 7 de outu-

sob n ó 981.344.
Ponto n g 1 do total:de 2 pontos apresentados.

bro de 1964, sob o no 402.193,

Ponto n o 1 do total de 11 pontos apresentados.
/.2

FIG.1
TERMO as 171.169 d.de julho de 1965
Requerente: PHILCO CC.PORATION = =
Privilegio de Invenção: "MÁQUINA DE LAVAR ROUPA"
REIVINDICAMI

1 - Máquina de lavar roupa que realiza, em intervalos de tempo
controlados, imersão dos tecidos em solução de lavagem e agitaçã 'o da /
solução e dos tecidos, sendo a máquina caracterizada pelos meios de seletivamente impor subintervalos de tempó a, pelo menos, um dos 'ditos
tervalos de tempo controlados para seletivamente, tornar a agitação cou
tínua ou intermitente.
A requerente reivindica a prioridade do correspohdente pedido/

TUMO No 17j.9Z de 20 de setembro de 1965
Requerente: ALUMINIO PAN-LAA LTDA, S,p,

Privilégio de InveneU: °NOVA CAFETBTRAR
BSIVINDIÇAOES

• . 1 - Nova cafeteira, caracterizada por compreender
duas canecas encaixáveis entre Si, , pelas suas bordos com 11
mitaçOes de encaixe dada por um fri;.3 anelar presto em a.
ma das citadas, sendo a ()latia provida de um bico vertedor.e
ambas providas de cabo.
Ponto ng 1 do total do 3 pontos apP,;sentaclos.

MARIO OFICIAL (Seção
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ui)

Anal é portador, em sua extremidade livre,de uma pequena bola
de borracha ou outro material igualmente flexível, tendo diâmg
tro ligeiramente maior que o do referido alojamento cilíndrico.
Ponto no.1 do totaí de 2 pontos apresentados.

TERmo Na 1 8 4.454 de 10 de novemkro de 1966
Requerente: INDUSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA S/A S
ModZ10 Industrial: "NOVO MODELO DE EXPOSITOR"

D,

252.1UMOU1051

TNNO Na 1730294 de 20 de Setembro de 1965
Requerente; JONO LUIS ANTONIO CORTESE Privilégio de invenção: °NOVO BRINQUEDO°

,
Novobeinquedo, caracterizado per compreender um
aboleiro, encerrado ou não em uma caixag-taboleiro este pra
vMa em sua face superior de áréas retangulares rebaixadass;,,
noa paredes inclinadas, e tendo um orifício alongado paseante disposto no ponto mais teixo da mesma, sendo as . éreas rebaixadas de uma das metades do campo, correspondentes às I,.
~ices éreas da outra metade, e sendo cada um dos ditos oMifIcios das éreas de uma metade de campo direcionado em soa
tido diferente eos orifícios do outro, mas tendo p seu cor e
3aspondente na outra metade de campe.
Podtono 1 do total de 3 pontos apresentados.
a -

1 - movo modelo de expositor, caracterizauo por cola
preender uma grande armação fixa formada por um trecho inferior
trollco-cOnico reverso que se prolonga para o alto em cone cuja base é de Malar diemetro que a base maior do dito ' trecho ia
ferior troncocOnico reverso, sendo prevista uma abe contornaa
te da base do Cone acilaa'meneionado, aba esta voltada para cima e para fora; o conjunto acima é apoiado enesuporte de base
e dentre estes salientam-se para fora hastes radiais que sus tentam embalagens de configuração identica, receitando, tanto a
armação fixa Como as embalagens, pintura que dão àe mesmas ea
detalhes que caracterizam Papei Noel, quais sejam olhos aobrancelhase barba bramias, boca, cinte e mãos, sendo prevista
finalmente, no topo de cada ama das referidas pelas, um pom
pon, tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos des2
nhos anexos.
Ponto no 1 do total de 1 ponto apresentedo.

- --`

n
1010110111

1

1

Il

1,

.1 d
i _ ,

‘ tr

011io ,ÁN.,

ir. ,J,1

;

-

,

_

,..om.
'A '
n .1.,i
,á'

-41

''

"

I

là,

3

m mak

100,

â

4

41,
111./1"4,

i

lir

M

')
10-

1114+0'''

,W í

é

PI
,

OP

lee

-

O No 173.552 de 22 de setembro de 1965
Requerente? TOBIAS RUBIN SONHAM
Pr a ilégio de Invenção: 4W1/9 âRInUNDIO°

2ÊRNO Na 188.987 do 27 ao abril do 1967
Requerentes 12 'nua ET CIE. = = Flt4WÇA
Voai* Initistric/c P NOVO MOD2L0 DE ESFEEOGRÁFIC4"
INDIcÀCÜEs

brinquedo, caracterizado por eo2preender.
'mente Um bloco prismítico ou de outra confiture0o qualquer, e
feito ~madeira, plístico oe eimilar, bloco este equipado lia..
terelmente com uma alça cOnstitulwee de um Pe gador Par a o !eu
transporte, 'e tendo ainCa • nuble da suas tac qj, um alojamento /
cilíndrico, bem como um pequeno grampo, onde se prende nter04
nal, de um cordel eléstico, bastante longo.e resiatente5'0
~10

o WOVO mod g lo de esferográfica, caracterizado por comprem_
dor tia corpo do instrumento em geral alongado acoMpanhando desenvoWimeà

te caracteriatica e substancialmente circular em corto tranaversal D do
onej ceprojeta uma perção extremamente inferior con;ergindo da dito
go do corpo coaxial e inferiormente at4 terminar ou plano circular coa
4141 O o Wmetro proporcionalmente reduzido..

DIÁRIO OFICIAL

Segunda-feira 19

• 1 requerente reivindica,a prioridade •do.correspondente'pedido
de positado na Repartição de Patenteida França em 10 de teveras.A
1967 sob no 66.086.
Ponto no 1 do total de.' pontos apresentadosç

Outubro ' de 1970 2795

Seção 111)

lar (convexas) dispostas, também simatricamente, da UM RO tope, • Elb
malmente pelo tato do gargalo ser provido de roses em angra. ffillakedk
relevo, tendo o oritfolo ag esalda, estreito./
Ponto na 1 do total-de 2 pontos apresentadas(

FiG:1

Thm0 No 193.649 de 9 de outubro de 1967.1Requerentes MERIDIONALÁ/1, COMÉRCIO E INDI5STRIA.* go PAULO
Modelo Industriais NOWTIPO DE MANTEGUEIRA... -

•

Beivindicageea.-

/

1 Novo tipo de mantegueira, caracterizado por ser feito,
de Unta 'Unica chapa (disco), á qual s5 dobras ou,moldada, realizando-se
duas dobradura, uma para cima, outra para baixo, contorWando parede dá,
pia do recipiente prOpriamente , dito, o qual possue corpo etsencialmew.
te oilfndrido, dotado de ' abwou bordo na zona n..3diana.,
Ponto no 1 . do total de 2 pontos apreaentad00./

Ft G..1

TREM 110 172.53k. de 26 de agósto nu ...yoa.
Requerentes INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION. , •
Privil4gio de Invenàoi "SISTEMA DE commI9A0to com ENTREPECHAMENTO%
•

agia 4—
1 . DM sistema de comunicação com entrefechamento, caracterizado /
por um primeiro terminal que manuseia informaçaes, por uma pluralidade
de segundos terminais que manuseiam informações, uma-pluralidade de
nhae da sarda ligadas entre o pimeiro terminal e todos os segundos toa
migais, o primeiro terminal incluindo meios para fornecer endereços, ca
mandos e dados as linhas da salda para seleeionar, interligar e traga.
ferir informação 'para um segundo terminal, uma pluralidade do linhas de
entrada ligadas entre o segundo terminal es...so primeiro terminal, cada um
dos segundos terminais incluindo meios; para fornecer endereços, estados
e dados as linhas de entrada para interligar e transfdrir informagio'al
um primeiro terminal, um circuito de seleção de prioridade do primeirO
para-o segundo terminal o que volta ao primeiro terminal, o primeiro
terminal ala disso inoluindo meios para reunir os terminais oca o duo
a ¡aforando e transferida nas linhais do entrada e linhas de saída mut
base de entrefechamento depoie de um segundo terminal e um primeiro tm
minai estarem em iftteroonexão.
Reivindica á prioridade dos pedidos correspondentes depositado
na Rapartiçdo de Patentes dós Estados Unido* da America do Kerte, em 1*
de setembro de 19614 sob Os no s. 393 . 611 • 393!b788.
Ponto de no 1 do total de 21 pontos apresentados.
'REIVINDICA0049

/

720.

.

2ÉRMO RI 193.769

de 11 de outubro de

1967.1

Requerentes ROZZANO S/A. COMERCIAL INDUSTRIAL E IMPORTADORA. -SIO PAULO.
Modelo Industrias NOVA .ORNMENTA00 EXTERNA PARA PRASCO.PARA PERFUMES,
2E1IIUd1So03os.'•1 Nova ornamentaçeo externa para frasco para perfumes, cá

raoterizada pelo fato de ser ecustituida de slia parte cencava, simgtri
cantante disposta da base ao topo do frasco, tanto na parte da frente
Como na parte oposta (de •r4S), tendo as faces laterais de forma circ..,

,

,----

19.
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TÉRMO No lh5.318

de 27 de agasto de 1965,

c ReqUerentes AKTIESFISKABeT BURMZISTER &
SKIBRBYGGERI.

Requerente: AMP

WAIN'S MASKIN- 00

CUIeRMENTA

de

de dezembro de 1962

INCORPOdATED =

E.U.A.

UM DISPOJITIVO

OPERA-

DO PELA COMBUSTXO'DE UMA CARGA EXPLOSIVA PROPE

DE LUPf e eCAÇÃO,PARA PeBOLOS,PARTI

LENTE,'

EM MOTORES D2 COMBUSTÃO INUFSIA".

„REIVINDICAÇOES

REIVINDICAÇOES

1 - Dispositivo de lubrificação para ambolo, particularmente de
tri g os

7

, PrlvilÉgio de Inveinão: "MONTAGEM DE CULATRA PARA

DINAMARCA,

Privileiferde Invenção$ "DISPOSITIVO

o de

)

11

mo

1 - U'a wonragem de culatra para um dispositivo operado pela /

de combustão interna, em que o &leo lubrificante para o cilindro/

combustão de oula carga explosiva propelente, dita montagem compreenden-

pe

do uma peça de cultra , destinada a receber um estojo contendo a carga,
e uma tampa adaptada para ser amovivelmente fixada à peça de culatra
ra fechar a cultra, caracterizada pelo fato de incluir um bno oue per.

4 Introduzido atreves de furos da parede do e -endro, caracterizado

a

lO fato de que em um dos grdPos inferiores, por exemplo, no grupo extra
Mo inferior, de ranhuras anulares que alojam normalmente os anais de se
gmento do embolo, se acha instalado um anel distribuidor de eleo, cuja

fera o estojo quando a tampa é fixada à peça de cultra, de modo que me-.
diante remoção da tampa da peça de cultra, os Fases gerados pela'combree

superfície apertada contra a parede do cilind apresenta salanciaa de
feitio tal que, durante o movimento do ;mbolo, à Película de óleo exis-

tão da carga escapam do estojo.
- A reauerente reivindica a prioridade do cerrespondente pedido/

tente sabre a parede do cilindro seja imposta um componente de movimento ma direção circunferencial.
Reivindica a prioridade do corresponeent' e pedido depositado na

depositado na Repartição de Patentes dos Estadds Unidos da Amériea em /
8

pepartição de Patentes da Dinamarca em 29 de avisto de 1964e sob o nilme
ae 4283/64.
Ponto de n o 1 do total de 11, pontos apresentados

nal

de janeiro de 1962 sob nO 164.756.
•

-Ponto n o 1 do total de

4

pontos aPreseetedee

vt

. wW10 N o 147.225 de 22 de fevereiro de 1963

Requerente: STANDARD

ELECTRICA

Privilégio de Invenção:

S/A . = GUANABARA

"OSCILADOR BLOOEADOR"
RE1VINDICArCES

t.

1 - ()senador bloqueador do tipo de dispare para gerar una pe./
saçao de amplitude e duração predeterminadas pela ação de um impulso de

TERMO N e . 146.521 de 29 de janeiro de 1963
Requerente: MINNESOTA MIN/NO AND MANUFACTURING COMPANY
Privilegio de Invenção: ' I MATERIAIS EM FOLHA CONTENDO CÁPSULAS"
REIVINDICeCDES

.

.

partida compreendendo: um amplificador bloqueado; meios de circuito de
entrada para aplicar uma puleação'de partida co dito amplificador para
desbloquear o dito amplificador; um circuito de realimentação positiva

1 - Material em folha, contendo cápsulas, caracterizado pelo /
fato de compreender pequenas cápsUlas de um polímero sintético, Ocas /
rompiveie, insoláveis nágua, coneuanto, dispersiereis náve; 'e contendo /

Um enchimento de um lieuido não miscível com a água e liberável no int.e.
rior do referido material em folha, quando da ruptura da cápsula; a pelo fato de que as referidas cápsulas se acham previstas sob a ferma de
enchimento ou, eventualmente, sob a forma de um revestimento.
A requerente reivindica a prioridade do ' correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes dos Estádos Unidos da America, em

Um

29 de janeiro de 196 7 sob,n e 169.261.

acoplando a salda do dito amplificador à entrada do dito amplificador /
para rpidamente produzir a passagem de corrente de saturação no dito /
amplificador; caracterizado neste por ter um enrolamento de auto-indu-/
ção acoplado ao circuito de entrada do dito amplificador, para novamente -bloquear o dito amplificador no fim do dito tempo predeterminado.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial . da França, /
sob n o '888.966 em 23 de fevereiro de 1962Ponto n e 1 do total de 5 pontos apre.-“,ados,

FIGt

Ponto n o 1 àe total? de 17 pontos eeeementados.
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do um certo bIoc.: B é um homopolfmero cristalino ou semicristalino, UM
TERMO No 151.822 de 13 de agasto de 1963

bloco B adaj.acente é um homopolfmero semicristalino, cristalizável ou

Requerente: UNIROYAL INC. = = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇXO DE COPOLIMEROS DE ESTE..
REO-BLOCO SEMI_mr p ,struns E PRODUTOS RESULTAN

de, determinado por análise com os raios-X, que varia de 4 4 40%.
A requerente reivindica a prioridade do cogl.espondente
depositado na Repartição de Patentes norte'americana em 10 de setembro/

TES4
OIVINDICACDES

de 1962 sob n o 222.547.

1 - Um copollmero plástico-borracba de estéreo-bloco semicris

Ponto no 1 do total de 18 pontos apresentados.

talino, tendo as Propriedades de "um material plástico no estado não e

1

.rientado e propriedades elastoméricas no estado orientado, caracteri2a.

A (a

A (a

IREIYINDICAQUI

1 - "PROCESSO PARA OBTEN
' ÇXO DE ISOLAMENTO TÉRMICO COM ESPUMAS PIAS.
.TICAS 4 ,, caracterizado Pelo fato da . espuma . pléstica cOmpreender uma oda

x- A (ar

2' b2' .".)

194

MICO COM ESPUMAS PLÁSTICAS".

2' b2' • ..)

r+

xl -

TÉRMO No '152.602 de 9 de setembro de

Requerente: ISOMAX ISOLAMENTOS REPRESENTAÇOES LTDA. GUANABARA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA OBTENÇÂO DE ISOLAMENTO TÉR-

do porque á representado pelas seguintes fórmulas:

r

ál

morto; o dito copolfmero deestéreo-bloco tendo um teor de cristalinida.

tura formada de dois elementos báálcos: polio1

di ou poliolcoole

forma de ésteres ou eter o disocianato - ' compoâtos , orgiinicos contendot
fenilmetano di-isocianato o toluileno, di-ieocianato em cuja mistura Gat
trem um agente espumante como Tricloromonofluormetanb, catelizentes ..4
tivadores.
em que e é um bloco de copolimero derivado de pelo menos 'duas 1-olefinas

PontoAo 1 do total de 2 pontos' aer4o4mtidod.
TERMO Ni 152.662 de 11 de setembro de 1963

diferentes, 56 um bloco de homopolímero formado de uma 1-olefina, a i

Requerente: R.H.A.-BRASIL RADIOMANUFATURAS S/A . SX0 PAUL

e

bl representam o nómero de moléculas de 1:olefina diferentes, respectiVemente, no bloco de oopolfmero n o 1, :1É e b 2 representam o numero de /
moléculas_de 1-olefinas diferentes, respectivamente, n .o bloco de cOpolr
mero,.n o 2, e assim por diante, XI é o numero total de molécula a no blo.
pode copolímero n o 1, X2 é o número total de moléculas no bloco de ce1)01fmero n o 2, e assim por diante, Y 1

é

o numero de moléculas no bloco/

, de homopolfmero n o 1, Y2 é o:nómero de moléculas no' bloco de homopolfmo
ro n o 2, e assim pôr diante, o nómero..-de blocos em cada uma das fórmu
Ias sendo 2, e porque, no caso da fórmula

I,

quando..o-bloco

ké um homo

Privilégio de Invenção: "AMPLIFICADOR MECÂNICO DE SONS4
.
REIVINDICACDES
1 - Amplificador mecânico de sons, caracterizado por ser constituído de um corpo Oco e alongado, aberto em ambas as. extremidades,
provido externamente de elementos de suporte e sujeição para o conjunto,
corpo éste ainda dotado internamente de novos elementos de suporte pare
um alto - falante, ue posição substancialmente coaxial.
Ponte nO 1 do total de 3 pontos apresentados.

polfmero cristalino, um bloco A adjacente é um copolfmero semicristali-

1.11111:11
AM

no,,cristalizável ou amorfo; quando o bloco B
DA.1

é

hum homopol/mero semi -

4
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e
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Ineemene
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em=PANE
:

ao

UCO
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FIG.1

.s-

MOO

cristalino, um bloco A adjacente é um copolfmero cr1stalino, semi-cris-

FIG. 2

talino, cristalizá4e1 ou amorfo; quando o bloco Bé um homopolfmero crio
talizável, um bloco A adjacente é um copolfmero cristalino ou semicria-

TERMO N o' 154.114 de 29 de Outubro de 1963
Requerente: INTERNATIONAL HARVESTER rompAàr .

talino; e quando o bloco B é um homopolfmeroamorfo, um bloco . :1 adjacen
te é um copolímero cris'talino; no caso da fórmula II, quando um Certo /

Privilegio de Invenção "UM APARELHO DE CONTROLE PARA UMA VÁLVULA
COMPORTA DE DESCARGA ADAPTADA PARA USO EM UM TURBO-COMPRESSOR"

bloco A é um cop011mero cristalino ou semicristalino, um bloco A adjjeso
te é um cOpolfmero cristalino, um bloco
micristalino. cristalizável ou

amorfo;

A

adjacente é um copolfmero se.

e, no caso da'férMUla

III,

quan-

DE

REIVINDICACO

1 -*Um aparelho' do . contrille para
vimla de comporta de
descarga adaptada para uso em um turbo-composaor tendo uma turbina

DIÁRIO OFICIAL

7_

Outubro de 197CI

Seção I11)

turbina E um codpressor acionado pela tu.
9110ntadaStentro de um rOlo . de
o por um alojamento cp.
Mna, °aparelho de contrOle sendo caracterizad
,to -

eaectIld0 a° referido ralo de turbina, um protetor de calor inteipos
Ontr0 O referido ralo e-o referido alojamento, um embolo no alojamento,
rlgida com o referido embolo e se estendendo atra'ma haste de embolo
dentro de um furo pa referlda válvula de com
Ws do protetor de calor
fOraas de coa
tiorterde descarga, e dispositivo de válvula para aplicar

da:
trOle aos lados opostos do mbolo para com isso controlai' a posição

VálVula de comporta de descarga.
do corres
A . requerente reivindica de acardo com a prioridade
pondente pedido depositado na 'Repartição de Patentes dos Estados Unj.
dos da Amg rica, em 4 de abril de 1963, sob n12270.646.
Ponto nn 1 do total de E pontos apresentados.

TERMO NCI 1514.E25 de 25

de novembro de 1?63

Requerente: SOCIETE ANONYME ANDRÉ CITROENFRANÇA
Privilágio de Invenção "SERVO-COMANDO DE DIREÇAO DE VEICULO.
REIVINDICAÇPr
-

a pig
bervo-comand o de direção oe veiculo, tendo um macaco

conjunto de /
tão provid o de haste de um lado só, destinada a acionar o
fluido /
da direção, ' uma fonte de pressão e um distribuidor d.e
comando

manual da dl,.
sob pressão para o referido macaco, acionado pelo comando
a
propriado
para seio.reção, que tem um dispositivo especial de comando '
nar o órgão de distribuição do distribuido r

, caracterizado pelo fato da'

que este último liga permanentemente a cámara do macaco com a fonto de
constituída pelo espaço anular quo envolve a
pressão, sendo a calmara
a segunda Cahaste do-pistão, estando feito de maneira a poder colocar

estabelecido pelo comara do macaco, conforme o sentido da solicitação
de
pressão., oo então cor
mando manual, ou em correspondendo com' a fonte
a salda.
A requerente reivindici a prioridade do correspondente pedido,
dePositado na Reparâção de Patentes da França eM 10 de janeiro de 1963
sob na 921.015. .
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

..a.embro de 1963
2W0 R ° 15/1.7 15 do 2.7.
Requerentet THE NATIONAL CASE RMISTER COmPANT s . E.U.A.
Invenção "MECANISMO DE ALINHAMENTO DE TOTALIZADOR APERo
FEIÇOADO PARA CAIXAS REGISTRADORAS, MÁQUINAS DE CONTABILIDAD E E OUTRAS SEMELHANTES°

MIEM
4320

,a1

REIVINDICACOES

1 m Aparelho totalizador paru caixas registradoras o máquinas !

WiVitge0 ERIZINC

aemelhantes correspondendo pinhOes em um eixo comum com aproximadaaente,
cat mesmo diametro, mas com várias formas e ou mimara de dentes, caraeterilado pelo fato as que 4 provido um membro alinhados unitário que tem
um sulco longitudinal e superfícies laterais adjacentes, sendo o sulco/
de dito membro o sulco de dito membro alinbador capaz de engatar um dar
te daqueles pinhãea que tem uma porção e com forma de dentes ao mamo
que tom uma outra pol
tempo em Me vários dentes alternados dos*pinhãea
eão e ou forma de dentes são engatados pelas superAciao laterais de AI
to membro alinhados.
A requerente reivindica aprioridade do correspondente pedido.
na Repartição de Patentes da Alemanha em 27 de novembro
o de.
depp aitado
.
2240e
'Xe/43a.
1962 sob n a H.Pontoai) 1 do total de 4 pontos apresentados.

TERMO Na 156.171 do . 11 de ' janeiro de 1964
Requerente: AMERICAN MACHINE & FOUNDRY COMPANY
Prinilágio de Invenção .: 0-APARELH0 E PROCESSO PARA FORMAÇA0 DE TUBOS RE

LICOIDALMENTE SOLDADOS"
REIVINDICACDEa

1 - Um processo para a formaçãu Ge CUbOSflotálicos pelo enro-/
lar-se helicoidalmente uma . tira netálic'e paru Urmaí, convoluçOes sUOOS.,
siVas, a borda posterior das convoluçãos sendo soldada cum ponto de Sol
dadura borda anterior das convOluçãos srfbsequentos pela aplicação de
corrente de alta frequancia passando sUre as ditas bordas de pontos' ora
' onto, as .tas bordas
avanço do dito ponto de soldadura para o 12 -0 dite. p
sendo conjuntamente pressionadas na região do dito 'ponto para levar as
mesmas à-relação soldada, edito processo sendo qaracterizado pelo primeiramente avançar-se a tiradmetalica longitudinalmente numaa direção ?).
um angulo em relação aooiaolgeometrico da tubulação que esta sendo foR,
moda, o dito ângulo geralmento corrospondendo ao :ângulo do passo da 151,
oba tolicoidal,desojada do soldagem sabre a tubulaçãon, A seguir'avançon
do-se a tira substancialmente na diraçào do dito CIXO ..&00111átriC0 a me /
entretempo Imprimindo-se curvaturas transvarsais - 1 dita tira, pelo ano/
uma tubnlagãode socção transversal geralmente maforma de CS formada
tendolam Intervalo em eforma do V alongado helicoidalmente disposto Olim

1 troas bordas opostas da tiraa com'o pico 'de dita intorvalamo,N2t0 /.
À do saldnduraa
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A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedidos,
depositado na Repartição de Patentes dos Eata?:ca Unidos da. América,. em

111).

Outubro de

1970 2799

de debtes na periferia, discos estes que atuem como raspadores e são fj,
zoa co °chassis°.
Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentado,.

1 de.fevereiro do 1963 sob n o 255.563.
Ponto n 2 1 do total de 9 p, itos aPrezentadoS.

TERMO . N s1 156,016 de 13 do janeiro de 1964
Requerente: JOSÉ AMADO DO LIVRAMENTO ROCHA = Parana
Privil j gio de Invenção: "APER4IÇOAMENTO EM ARMAS MANUAIS DE PoSGO, DE
CANUSONG0 , 00M0 POR' EXEMPLO'UMg ESPINGARDA,
PROVIDAS. DE TAMBOR MUNICIADORP

TERMO NO 157.588 de . '16 de mbrço. de. 1961
Requerente: SAMUEL JOSEPH . HOLTZMAN.= =
.Privilagio de Invençao: "APERFEIÇOAMENTOS Em, OU RELATIVOS A DIVISÃO PA.

REIVINDICAOES
1- Aperfeiçoamentos em armas manuais de figo, de cano longo como
por exemplo uma espingarda, providas do tambor municiadtr, caracterizados por um disco do vedação que, por ação de mola helicoidal central
assenta sibre a fuce anterior do tal -J:1) p r, a qual 4 rebaixada e, provida de meios de vedação, gira numa luva, fixada a parte poateriordaPan
te da carcaça que 4 portadora do tambor, formando-se nesta parte da
carcaça uma câmara fechada d0 comunicação com o exterior por Um tubo
embutido na guarda abaixo do cano da arma e dandaaaída, aos gases e
resíduos da exploe g o a uma distância da face do atirador, suficiente
para no incomodar e prejudica-lo, tendo dito disco da vedação um recorte na parte superiol : , para a livre passagem. da carga ou. do proje-

- RA BAGAGEM' DE MALA, E MALA PARA BAGAGEM EMPRE
GANDO TAL DIVISIO"'
.3.M./INDUESaLS
1

1 - Uma diviso para bagagem, caracterizada peio rato

40 COM

0

preender uma peça Gim forma de grade, de mataria plástica, dimensionada
e com um contárno tal que complemento o contóimo internado u'a caixa /
ou mala para bagagem.
Ponto 12 2 1 do total de 16 pontos apresentados.

til do furo superior do tambor rotativwem alinhamento (tomo o cano por
ecabião do disparo e sendo a mesmo disco do veda4a Mpedido de girar , Por um ou mais pinos projetados do, mesmo para a frente e :meai.*
xando em perfuraçies convenientes praticadas no interior da carcaça.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados.
11

VI 13 109 PS 2017 sq

22 .23 35 27

26 0,,

Z0925~

lb

479

.40

TÊRMO No 160.028 , de 16 de junho as 1964
Requerente: JOSÉ FRANCISCO GROSZNE NIPPER = SX0 PAULO
Privilegio de Ineenção: "UM NOVO BRINQUEDO DESPORTIVO"

6

.94

fflEIVINDICAQUES.
.

24
21 20 2.9

A

1 . UM NOVO BRINQUEDO DESPORTIVO, caracterizado pelo fato de /

ser constituído por base de madeira ou de outro material apropriado, /

18 29 30

preferivelmente conformando estojo com tampa removível, estojo esse e.
ventualmente provido de divises ou cavidades, numa das quais 15 alojada
esfera au bola ligada por cabo elástico à mencionada base.

FIG. 1
TÊM° N O

Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentados.

1.0.497 de 12 de março da 1964

Requerente: ALFREDO SOEIRO DE SOUZA

-._

R.G. SUL

Privilé g io de Invenção: "NOVO MODUO DE IMPLEMENTO AGRIC0L0'.

FIG.I.

.REIVINDICACOES
1 - NOVO MODÈL0 DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA caracterizado por

COM-

preender um chassis dianteiro, l'Ígido e Inteiriço, prWido de dois emjuntos de . uma pluralidade de discos, dispostos paralelamente C providos/

6 4* •

-g

TÈRMO No 160.717 de

8

Outubro de 1970
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de julho de 1964

TERMO N o i60.927

Requerente: INSTITUI FRANCAIS DU PETROLE, DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTe
/7

= = FRANÇA

de 17 de julho de 1964

Requerente: THE SINGER COMPANY = = E.U.A.
Wvilegio de Invenção: "GABINETES PARA MíQUINAS DE COSTURA

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO EMISSOR DE ONDAS SONORAS"

REIVINDICACDES

RE/VINDICACDES
1 . Dispositivo emissor de ondas sonoras ne allergia muito ele-

1 - Um gabinete para máquina de costura, compreendendo uma parede traseira, uma parede lateral esquerda, uma parede lateral direita,

vada, caracterizado por -compreender essencialmente um tubo uma de cujas

uma parede superior, uma 'peça oco abertura servindo de tampo de mesa, /

extremidades pelo menos está imergida num meio líquido, meios de °limes

dispositivos articulados para sustentar uma extremidade da peça que seg.

tação do referido tubo em mistura combustível eob forte pressão, e meios

te de tampo de mesa na extremidade dianteira da citada parede superior,
de ignição desta mistura combustível provocando pel; inflamação desta /
uma aba presa na extremidade livre do tampo da mesa e duas pernas artimistura combustível uma onda de pressão no interior do referido tubo e
culadas na aba e feitas para serem movidas para uma posição de guardar,
, Meios de colocação em comunicação intermitente da referida extremidade/
'por baixo da superfície inferior da peça que serve de tampo de mesa,.ca

7111S

imergida do referido tubo a..)m o referido meio líquido, acionados pela /

racterizado pelo fato que as pernas são curvadas de tal maneira que per
referida onda de pressão

ente movimentar as partes principais das pernas para uma posição de / /
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos
guardar adjacente-a superfície inferior da citada peça que serve de tam
aepositados na Repartição de Patentes da França, em 11 de julho de
po de mesa, posaibilitando a construção de um gabinete estreito quando/

1963, sob na 941.185, e em 23 de janeiro de 1964 sob n 2 961.386

medido da frente para trás

Ponto n o 1 do total de 13 pontos apresentados.

A requerente reivindica a prioridade do corresponUente pedido
' depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em
18 de Julho de 1963 sob n o 295.982.
Ponto n 2 1 do total de 8 pontos apresentados.

ser

TERNO N 2 161.296 de 31 de julho de 1964.
Requerente: SOCIÉTÉ ANONYME DITE:LA METALLUReie FRANCAISE DE3 POUDRESMATAFRAM
França =
Privilégio de Invenção: "BUCHA AUTO-LUBRIFICADORA"
REIVINDICACDEQ

TERMO

N o 160.794 de 10 de julho de 1964.

Requerente: RENKEL & CIE G.m.b.H. - ALEMANHA
Privile g io de Invenção: ecOMPOSIÇOUSDE SUBSTÂNCIA DE ATIVIDADE DETERGE1,
TE, EM FORMA LIQUIDA CU "ASTOSA".

1 . - Composições ao substâncias de atividade detergente, em iorma /
líquida ou pastosa, com um teor em sulfatos de álcoois graxos ( =SÃO ) '
eventualmente sais de ácidos graxos sulfonadAs i :aracterizados
conterem sais de esteres de ácidos graxos . sulfonados com

8a

por

24 átomo/

de carbono ( = esteres-sais ) elou sais de ácidos graxos sulfonados
di-sais ) cujo teor em restos de ácidos graxos com 16 ou mais átomos de
proporção de SÃO pa
carbono áinferior a 50%, em quantidades tais qu k.
ra a soma de esteres-sais e/ou ti-sais esteja "situada na região entre/
10:1 e 110 e que, ausância de esteres-sais, a quantidade de ti-sais não
ultrapasse a,dos sulfatos de álcoois graxos.
Reivindica a prioridade do correspoents pedido depositado na'
Repartição de Patentes da Alemanha, em 13 de julho de 1963, sob o mima
ro a-49.711. IVai23e.
Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados

terior da bunha fica isolado do aparelhamento que serviu para fazer o
vácuo.
A requerente .reivindica a prioridade do pedido correspondente dep2

REIvinicAçOE4

Odlew

1- Uma bucha porosa auto-lubrificadora para um eixo rotativo, obtl
da por compressão de um pe, caracterizada pelo fato de compreender, em
contato com o eixo, uma camada de poros finos, e, do lado do ar atmosfá
rico, una canada com poros grosseiros, sendo a dimensão dos poros finos
tal que se faz o vácuo no interior da bucha impregnada de lubrificante
liquido, na zona que abrange a camada de poros finos, enquanto a parte
externa se mantem-à pressão atmosférica, o vácuo se mantem quando o in-

sitado na Repartição de Patentes da França, em 13 de Setembro de 1963,
nob n 2 947.517.
Ponto n2 1 do total de

7

pontos apresentados.

FIG.1

7
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T140 N 5 161.820 de 17 de agasto de 1964

lãminss c6rtante.-; retidas em posição pelos

£equerente: VEREINIGTE OSTERREICHISCHE EISEN- UND STAHLWERKE-AKTIEN,

dos e que igualmente as atravessam.

GESELLSCHAFT = = ÁUSTRIA,

Ponto nP 1 do, total de

3

pinos

menciona-

pontos apresentados,

Privilágio de Invenção: "DISPOSITIVO INSUFLADOS PARA A : REALIZA:V(0 DO

' PROCESSO DE In0FLAÇA0s

1

BEIVINDICACAO

in

1 . Dispositivo insuflador para a realização do processo de

h hl
Vh h
liii
IIhiiÍa

surleção, com um porta-lança em forma de quadro; girável em pista circn

111111111111111

lar, caracterizado pelo fato de que o porta-lança apresenta duas guias.
lança conectadas por um membro de rearço tubular e dispostas em tal /
distÊncias sabre um arco circular que uma lança se acha em posição de /
serviço e a outra lança em posição de reserva.
111111

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,

1~11

depositado na Repartição de Patentes da Áustria em 26 de agOsto de 1963
sob n 5 A

A

6850/63
Ponto 3)5 1 do total. de

3 pontos

apresentados.

TERMO NQ 16,.t512 de.

29

de Outubro de

R equerente: CIC-CIA. INDUSTRIAL .CAPP

1964

•

PARANI

Privilegio de I nvenção"ÓRIGINAL . DISPOSIÇÃO EM FÉCHO DE Bog
PAS E OUTROS USOS".
REIVINDICACOEE
1 - "Original disposição em facho de roupas e

outro

usos", caracteriza-se por uma superfície com característica
de Almofada owesponjoda, constituida demicro monofilament0
encrespados ou não, de material plásticos ou materiais cor.,
relatos, colados ou afixados por qualquer outro processo

em sr-

tira de tecido, borracha ou plástico; o outro componente
dáste fácho, , se constitui dum outro elemento, composto diz:.
ma superfície ou tira de qualquer material, na qual esta() .
ou coladas várias cegues :leias de diminutas argolinhas ou a*
neis,.de,materiais pláSticos mx outros, , has quais . são passl
vais de serem encaixados ou monofilamentos encrespados da
superticie oposto, e que se destacam sob grande eaftrço, do
tração.
Ponto 0.1 do total de

TERMO No 163.808, de 29 de Outtbro de 1964
Requerente: ISMAEL MUSITANO PIRAOINE

3

uontos apresentados.

SIO PAULO

Privilegio de Invenção"CORTADOR MANUAL PARA CABELO"
VEIVIND;CAOES
I - "CORTADOR MANUAL PARA CABELO", caracterizo°

mi

PiG.1

lo fato de ser conetituido por duas placas metálicas ou de
outro material qualquer, conveniente, com formato aproximada
mente trapezoidal, reunidas * por Parafuso, sendo.que a face
Interna de uma delas apresenta saliÊnCias em forma de pinos

a que correspondem

cavidades na face adjacente interna ,

da

outra placa, ambas as placas dotodas, nos lados paralelos -

TíRMO No 64.349 de 16 de novembro de
2964

de pluralidade de recortes que conformam dentes, os-dentes

Requerente; AMURO XRAU88

do lado menor confrontantes entre si nas duas placas, en- quanto que

no

lado de maior extensão Se apresenta defasagem

entre os terminais dos dentes das duas placas,'sendo.que en

a 411 810 PAULO
Peiv ileelo ' de Invenção: "TAMPA PARA LATAS DE AZEITE E OUTROS?
'

RRI1INDICAC0M8

1 . Tatua para latas de azeite e euteoe, que ir prevista para
ser feita em,material plétatico mu outro igualmente flezíve/ e elástico,

•

tre as series de dentes se encontram situados os gumee

o

de

Caracterizada por ser ~poeta a partir de uma placa plana, tendo ferias,

Outubro da 1970
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00 O dimensOes correspondentes aos da base superior da lata a mie vai / Oer aplicada, e provida de uma aba ortogonal contornante, de pequena al
tara, tam pa eata ainda dotada internamente de dois frisos anelares, sen
a0'e {vel da borda livre da aba, e outro saliente da prOpria placa,
a pequena distancia da aba, ditos frizos delimitando uma cana1eta'inter,
Mediaria, en6aixave1 sabre a usual borda anelar de refOrço da,latat e /

culadas a peí ças de acionamento seguras na ranhura periférica e envolvendo os Argãos de acionamento, com o que as 'quatro tiras vedantes são introduzidas sob um éngulo de

45

na

do um

ranhura per .ifériaca do caixilho ou da falha da janela, caras
terizado pelo fako de que as tiras vedantns são constituida

ainda, ta face externa da tampa, e prOximos aos laterais Menores opostos

por finas tiras 'elástica de falha dobradas em U (6,23),fel-

aendo previstos em bico tronco canina saliente, suavemente inclinado agi

tas de material incorrosvel, que se amoldam de amneira e

ra fora, com ou sem tampão obliterado> . destacas;e1, e um penueAu

lésticamente vedante ;s paredes da ranhura periférica, e e

Cio para respire.
Ponto n o 1 do total de 2 pontoe apresentados

'que por meio de membros-escora (7), de cada vez providos de
um pino transversal (11) 1 envolvem as"peças-guia (13) e 'ser
vem do escora.
Ponto n a 1 do total de 10 contos apresentados
- TERMO Nc 165.915 de. 30 de Dezembro de 1964

Requerente t MINISTER OF AVIATON IN ESR ERITANNIO MAJESTY'S CrOVERNMENT
OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
INGLATERRA

Privilógio de Invenção "MECANISMO DE PARADA PARA AVIDES"
RFIVINDICACCES

1 - Mecanismo de parada para avises, do tipo a puiverizaçao de
liquido, caractorizados por eetar o tubo pulverizador colocado dentro-

EIG.1
' i TERNO N a 164.390 do

17

de novembro de 1964

Requerente: TZRODOR MARPE - ALEMANHA

- 1It •

de uma caixa que encerra total ou parcialmente o tubo e ret4m quantid_
cies suficiente dó liquido para manter o tubo submerso, estando a caixa
' ada p tada para conservar dentro dela o liquido que foi expelido de de:
tro do tubo durante a parada de uma aeronave.
A requerente reivindica de ac8rdo a prioridade do corresponda

Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO DE VEDAÇãO PARA FOLHAS

te pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em Oi

DE JANL,AS. rORTAS E SEMELHANTW"

de Janeiro de 1964 sob o nc 171.
Ponto n tt 1 do total de 14 pontos apiesentados,

REIINDICAOES

1 - Dispositivo de vedado para alhas de janelas,
portas

aewlhantes com tiras vedantes, de secção transvez

,,..;ffltiWW,~=,,X<7=~
B---A

sal em U, dispostas deslocavelMente em uma ranhura periférl:

TERMO NQ

166.541

de 27 de Janeiro de 1965

Requerente: COMPACT ENGENWIA LTDA. - SIO PAULO
Privilégio de Invenção "FUMA

HORIZONTAL PARA MOLDAGEM

DE

PAINÉIS DE CONCRETO"
7111vINDICACOES
1 -, Fôrma horizental para moldagem de painéis de

21

concreto, caracterizada por ser composta essencialmente de
cinco partes, quais sejam moda, suportes ajustáveis, eixo do

1?

rotação, dispositivo de levantamento e tampa, a primeira

de-

laa (mesa) sendo constituida de duas placas de aço de diferentes espessuras, compostas de chapas menores, devidamente
soldadas umas às outras, placas estas separadas po perfis re
til/neos de ferro, sondo os extremos ou contornantes, de seç
Ca de falha ou do caixilho da janela ou semelnante e que
ção em U, a elas fixados por parafusos, com, intercalacão de
por mais de pinos transversas atidvels de fendas cír(quas.
arruelas e guarnições flexíveis, enquanto que os intermedia.
de Orgãos de acionamento deslocados na direção de ranhuras,
:rios tém secção em I, e São fixados às placas pOr pontos de
periferica, assim

cora

atraves de 'fendas oblíquas. estio viz,
solda a inter valos", com intercalo de pequenos calços
/-

de

4.
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secção retangular, cómo elementos de ligaçUo e ficando deli

\

Mitada„ no interior da mesma, uma cá'mara de circulação de âgua aquecida; e ainda, a referida mesa recebendo um revestimento de material isolante na face externa da place.inferior'
e o conjunto sendo fixado a

um

vigamento de ferro.,

Ponto, O 1 do totó]. de 6 pontos apresentados.

Cuteibro de 1970 2803

jeto do pedido de patente têm° 102 160.754 D caracterizados.,
pelo fato de entre as extremidades do lÊnindolinsenlantese
n regiElo interna dos coberturas verticais do conjunto da)m
persianas, ser adaptadá presilha vorticol.

•

Ponto no 1 do' tatá do 5 . 9entos apreocând089

4

'FIGA
e

TERMO MO 367.350 do 19 de fevereiro de 1965
Requerente: DARREL DAVID SOFFE . Guanabara .
Privile gio de Inveneão.: "APERPRIÇOAMENTO3 EM OU BULAMOS À CRAVE INOIA

SAI
REIVIDDIO4ón

'ARMO N Q 166,342 de 22 do laneis(' de 1965.
Requerente: FÁBRICA DE PAPEL LOTO 'X PEMA POBRZ S/A, . MÊXICO,
Privi1t9gio de Invenção: "PROCESSO E APAR2LHO PARA A OXIDAÇãO DE COMPOR= SULFUROSOS EM smanlone
AEIVINDICAÇOES

1 - Processo psra transformar as soluções tais como o caldo pri;t0/
obtido na produção de celulose Kraft, que originam maus cheiros por coa

1- Aperielçoamentos em ou relativos à chavo-ingl6sa, compreendendo
uma ferramenta dotada do tres peças ou partes, caracterizados polo fato
da primei" peço ou puit.
ser provida, numa extremidade, de Uma projo.
çio em forma de "X" terminada em "V" aberto, projeçRo eeta'dotada, na
parte inferior, do um estojo quadrangulor som abortUro identica de cimo
abaixo, destinada ao alojamento de um pequeno cilindro, o'dotado na paa
te superior e inferior de outra abertura para -.0.1210 . 0 doelizemonto do
et:toando pega.
Ponto no 1 do total do 4 pontoe apresentados,

terem compostos sulfurosos, tais como sulfureto do stidio, sulfurotos e
dissulfuretos orgenicos o mercaptanos, noutros qne não produzem maus /
cheiros, consistindo esto processo principalmente em oxidar aquãles oca

postos com ar, caracterizado ' pelo fato do O ar estar apressa° efetiva/
de aproximadamente 0,7 a 7 Keiem i, enquanto que a soluço co mantas' a
tma temperatura de aproximadamente 21 a 100Ó,
'Pootn ns 1 do total do 9 pontos apresentados

TERMO NQ 167.284 de

7.7

de Fevereiro de 1965

Requerente: NEFiCIO CAVETTI - PARANÁ
Privilegio de Invenção 'APERFEIÇOAMENTOS NO TIPO . DE PERSIA NAS QUE FAZ '

OBJETO DO PEDIDO DE PATENTES TÉRMO NO 160.754°
REIVINDICACOES

1- Aperfelgoementoo . no tipo de .

t eirelormi

COA f4/5'0

F',1

TAT010 N e 167.415 de e, eo xèvereiro et 1965
Requerente:SO=15 PITES ZILIE - 01IL o "maga o
1,410e1Ogio de Inveffío; "DISPOSITIVO DE DEDO" IMAYJNOMPORA ONo
42UGA com uso untokle

2804 Segunda-feira 19
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REIVINDICAOES

1- DISPOSITIvu DE DESCARGA PARA DESSORADORA CENTRÍFUGA COM EIXO
VERTICAL, constituído por uma enxada fixada na extremidade de um ei*0 deslocável verticalmente e podendo girar em volta de um eixo vertical para trazer 1 'lixada de uma posição retraída para uma posição
de trabalho onde a ponta da erxad, p-rie encontra perto da parede doces
to da dessoradora cujo fundo c„mporta uma abertura central que fica
normalmente fechada por um obturador lendário de fuste deslisante sã
bre o eixo da dessoradora, caracterizado pelo fato que a enxada fica
Suficientemente afastada do eixo do cesto quando ela estrl numa poeição
Certraida para permitir a passagem AO obturador que pode ser levantado
por cima da enxada, e na poeição de trabalho o tacão da enxada se encontra a Uma . distãncia do eixo do cesto inferior ao raio da aberturr
entrai do cesto.
requerente reivindica a prioridade do pedido correspondente de
positado na Repart:ção de Rateritee da França, sob n 2 965.304, em 27
de fevereiro de 1964.
. Ponto ne 1 do total de 5 pontoe apresentado,

Outubro de 19/l/
_------

TERMO NP 168.145 de 25 de Março de 1965
Requerente; STANDARD SCREW COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção:"VALVULA PARA TORNEIRA DE

n1111E112dif...61.

AGUA"

REIVINDICAOES

1- Válvula para torneira de água, válvula essa destinada a vo;),,r0
lar a circulação de água atreves do referido conjunto de torneira, ca
racterizada pelo fato da válvula incluir membros de vedação, uma fonte
de lubrificante na válvula e meios, operáveis pelo lado externo da v1
vula, para alimentarem lubrificantes provenientes da referida fonte a
pelo menos um dos referidos membros de lubrificação.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de
poà.tado na Re p artição de Patentes dos Estados tinidos da América, em
28 de agOsto de' 1964, sob n 2 392.814.
Ponto* n g 1 dg total de 9 pontos apresentados.

TERMO NO 168.918 • de
Requerente: DE WENDEL

&

12

de abril de 3.065

CIE. - FRANÇA

Privilegio de Invencão "PROCESSO PARA LAMENACX0 DE TRTT,HOS4
REIVINDICACOES
1 - Um processo de laminação de trilho por recalca..
mentos alternados com alargamentos controlados, cameteriza
do, pelo fato de conaistir em manter constantemente a curva

TERMO N2 167.882 de 17 de março de 1965
Requerente: P.V.R. PLASTIC' VLTRO RINPORZATI E.p.A.-ItaliaPrivilágio de Invenção: "PAINEL ANTI-OPUSCANTE PARA RODOVIAS"

tura do cogumelo durante as deformações sucessivas do esbóço, conjugando o atalhamento em uma caixa universal, entre

REIVINDICAOES

1- Painel anti-ofurnrante para rodovias, caracterizado por ser cone
de
titulei° por uma armação retangular rígida que carrega um anteparo
antiofuseante, dita armação tendo os lados verticais prolongados na paz
te inferior para prendã-1O e montantes fixos no terreno, dito anteparo
Sendo constituido por uma chapa de material plástico, preferivelmente
por resinas poliáeter reforçadas com fibras de vidro, de opacidade adequada.
requerente reivindica a prioridade do pedido de patente depoeita
do na Repartição de Patentes da Itália sob ne 6022/64 de 18.03.65, verbale 45.194.
Ponto n 2 1 do total de 11 pontoe apresentados.

quatro cilindros, com o deuma caixa recalcadora duo seguia
te, de tal maneira que os alargamentos sejam suprimidos

pa

lo seguinte, sem que haja formação de ângulos vivos, de re,
barbas ou de pregas de laminação:
A requerente reivindica de acórdo a prioridade do
correspondente pedido depositado na Repart19ão dd Patentes
na França, em 15 de abril de 1964 sob NQ PV. 970.951.
Ponto

n c/

1 do total de 6 pontos apresentados.

fiG./
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N. 168.862 de 9

de abril de

Se çã o

Outubro de• 1970 2805

111)

1965

Requerente: INREBRA-1NDÓSTRIA DE RELÓGIOS DO BRASIL LTDA.
/'
$A0 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO SISTEMA DE CAeureARIO ASSOC,
DOS A RELÓGIOS".
ÃEIVINDICÃOES

.

-NOVO SISTEMA DE CALENDÁRIO ASSOCIADO A RELNIOS", caracterizado pelo fàto-de se apresentar constituído
por uni par de discos instalados em eixiSs localizados na par
te superior da platina dianteira e na-face posterior do

NI

nel horário, sendo que o direito, : disco das unidades, apre.
senta-se pela gravação

ou

pintura numerica , de O A 9, apre-.

senta lingueta perimetral revirada ortogonalMente ao plano

'TERMO Na 149.106
, Requerente:

de 22 de abril de

Acomips TODESCHINI

1965

lu.

DO SUL

Ptivilígio de Inven ção"APERFEIÇOAMENTOS EM CONJUNTOS DE HAe

TES E VÁLVULAS

PARA PASSAGEM DE AR gm INSTRUMENTOS MUSICAI
REIVINDICACES

do cisco e é acionado cada 24 horas-.
.

S/A. »

1 Aperfeiçoamentos 'em conjuntos de hastes e válve.

Ponto n ol do total de ' 6 pontos apresentados.

las para passagem de

o

14.42 pelo fato

válvulas . por

ar

de serem

ia

em in strume ntes - musicais,

caracter, .

as hastes fixadas as respectiva

Mola de açO-recervadoke

Ponto na 1 do total

de 3:pontos aeresentadoa.

Àpg

•
JCII

2ERMO Na 169.139 de 22 de abril de 19e,,,

Requerentes N.V. PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEKEN- HOLANDA

Privilegio de Invenção

"APERFEIÇOAMENTOS EM OU R%ATIVee

4PARÉLHOS DE REPRODUa0 ESTEREOFNICA DE SINAIS".
REIVINDICAÇõE0
1
TERMO No

169.039

19 de

de

abril de

Requerente' HARNISCHFEGER CORPORATION

E.U.A.-

fercnça de sinais A - B dos mesmos sinais, com modulação um)
tplItude de ama frquencia subcarrier com supressão da outern

, 1 m - QUI eifeedVEL' SóBRE RODAS, carae .cer,,:,,,0 por.

MOvel transversalmente

transversal, um carrinho

carrier. „ em comuna com um sinal

ao longo da dita armação, um mastro

vertica rigidamente fixado em sua extremidade superior ao
dito carrinho e estendendo-se para baixo partindo da mesmo,
o dito mastro sendo de construção telescOpica, e arranjos .
da extremidade inferior do dito mastro para engajar uma can

• ' Reivindicam-se de acôrdo.a prioridade de pedido depositados na Repartição -de Petentes dos Estados Unidos da A

Ponto n O 1 do total de

7

em 11 de 'maio de

a metade da

a

R

combinação paralela de um canal de informaçUs que

deixa passar os sinais esterofOnicos recebidos . eut canal me
lOte que se; deixa passar o sinal pilOto, compreendendo

um arse .

•licadOr de frequencias para a produção- local da frequenciee
carrier, sendo o canal de informa0es e o canal pilOto
dos, cem a finalidade de restaurar os sinais estereefOnicoe.:

ga a ser elevada pela contração do dito mastro,

366.241,

pilOto com

quencia ao dispositivo, que compreendana extremidade-de, efig
trade

América do N grte sob o n o

de So...a

de sinais A+ B de sinais esteofánicos coerentes A e 8 de dig

REIVINDICAOES,

a

em ou relativos a aparei

reprodugo esterofõnica de sinais supridos na forma

1965

Privilegio de Invenção ."GUINDASTE NOVEL OBRE RODAS"

compreender uma armaçãd- elevada

e, apeCR3190aMentos

1964.

pontos apresentados.

A e B, aos pontos diagonais de um anel compreendendo em
ramo a combinação serie de

um

cacica

resistor com um retificador,

tendo os retificadores o aesmo sentido de passagemao longo.
do anel, sendo os sihals 'coerentes - A e B ' derivados. de resis.
tores de sarda ligados aos demais pontos diagonais do anert,

21:5 1n

D:ARIO
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(Eeção III)

0Wkgiro de 1 ç./0

caracte r izados pelo fato da junção-do vesistor série com o:
retifiCader em um dos ramos do anel e a junção correspondente no ramo oposto ficarem ligadas, atraves de resistores se
parados, ao terminal de uma fonte alimentadora polarizante e
pelo fato do outro terminal dessa fonte ficar ligado atrav4s
dos dois resistores de sada que formam conex3es que s6 dell
mam pa§ar a corrente : condnua, aos pontos diagonais do anel
ligados : aos' ditos resistores de sarda, proporcionando a refe
ride fonte um pra-ajustamento substancialmente ide'ntico , de
tódos os retificadores do anel no sentido de passe.
A requerente reivindica de acórde a prioridade do correspondente pedido depositado ná Repartiaão de Patentes da
Holanda, em 25 de abril de 1964, sob p n o 6404602
Ponto n o 1 do tatal de 2 pontos apresentados.

FIGA,
TERMO : No 169.200 de

26 de abril de 19tra

NqUerente:.ANTONIO ÇARDELINO

SãO PAULO _

Privilegio de ;nvenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
ARMAS DE PRESSX0"
REIVINDICACOES

-aerairtsiÇOAMENT .OS EM OU RELATIVOS A ARMAS DE e..
PRESSãO", compreendendo cano de admissão de capsula de chum
bo ou similar, prevista sob o referido cano câmara tubularpercorrida por pistão seliderio com hastes que por biela d
articulada por braço a uma alavanca mOvel em ponto fixo, sâ

TERMO No 169.131 de 22 de abri/ de 1965
Bequerente:

,

p.v. .PHILIPS ,

tuando-se a alavanca som a câmara mencionada, caracteriza-

GLOEILAMPENFABRIEKEN- HOLANDA

dos pelo fato de que alem do pistão É previsto recinto com

Privilegio de Invenção"APERFEIOAMENTOS '41 OU RELATIVOS A

passagens centrais anterior e posterior, vedadas, pelo int2

PROJETOS CINEMATROGRÂF1Q03"

ror, atraVes de discos, compreendida entre os mesmos MO/0

REIVINDIAÇPgâ

espifralada, sendo que o disco posterior e doliderio com

- mperia-mentos: em ou relativos a projetores'cinematogreficos compreendendo uma guia localizada entre -a
fonte luminosa e uma objetiva

car
_u2
300,
./.1_

pel.o fato de

haste central que atravessa, com folga i a passagem posteri.
or,

ate

o local em que a mesma,.por canal ' se comunica cosi

câmara de cano, pela rei § posterior ao local de

perOes cilindrica de guia se _unira) a porção plana de gula

do chumbo, sendo

do filme destinada a imagem a ser ppojetada e.tendo

justada, a parede' suporte da -passagem mencionada.

mademente a altura de uma Imagem, sendo que o arco de eircu

que

a . citada

colocação

haste atravessa ainda,

Ponto n g 1 do total de

3 pontos

a

mais a

apresentadosp

lo das dites Seç5ea-1ongitudinais das referidas porçOes de
guias subentendem nó minimo Z0o, sendo o raio

de

curvatura-

do arco da mesma ordem de grandeza que o circulo de'base da
carretilha que proporciona a propulso intermitente do fil-

-

,

n:-Werlimalepiffln
" FIAF
mi l

RfE

firp

1

.

iiàkd

me, de modo que uma porção do filme em o)ntaCtO Com a jmlaassume uma superfiele curva na itrea da imagem a ser projeta

da, ficando wralo de cUrvatura da dita superficie localiza_
da no mesmo lado da

guia

que

os

raios doa arcos.

4 requerente reivindica de acordo a prioridade do
correspondente pedido de ositado)na Repartição de Patentes1a Holanda, em 25 de

abru de 1964, sob o ne 6404603.

Ponto 14 1 de total de 3 pontos apresentados,

TERNO N g 169.209 de 26 de abril de 1965'
1 equerente-8 CONTINENTAL te; COMPANY - LX.A.
Altailíslo de InVenato "PROCESSO DE TRANSPORTE DE MATERIAL

PULVERIZADO?

E..:.--..u,unda-reira
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'REIVINDICAÇOES
REIVINDICACOR$

ProceSso para"transportar material pulverulento

1 . Dispositivo de tont:gila de resistencia variável,caracted

através de-uma tubulação transportadora (pipeline) com uM

zado pelo fato do compreender. um estator que tem uma cantoneira de montagem, dispositivo que a Une um elemento coletor elltricamente conduta
vo carregado por tal cantoneira, um membro base eibácamente no condi&
tivo fixamente carregado pela cantoneira, e dispositivo que define um sk
lemento de resistencia carregado pela base em relação espaçada cosi o e.
lamento coletor, e um rotor com um eixo rotativamente suportado pelo em
tator, um acionador carregado pelo eixo dó modo a ser rotativo com elmo,
e um elemento contator interposto entre o acionador e o estator e
gado a rotar com tal acionador em engatamanto de Cama com o etemenfo °o..
letor e com o elemento de resistencía.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido;
de p ositado na Repartição dos Estados Unidos da America em 11 de Maio de,

ltquido-velculo, caracterizado pelo fato de compreender:(a)
!Ar o referido material -pulverulento em contato com uma
quantidade eficaz de' um"agente recuperador", (b) misturar o •
'citado material pulverulento com o mencionado lfailido-Velca
lo para formação de. uma pasta, e (c) mover a referida pasta
através .da citada tubulação transportadora:
A reaUerente reivindica-se de acOrdo a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Paten
tes dos Estados Unido; da América 'do Norte em

27,

de abril

de l964, sob 0,05.362.947.

1964 sob ng,366.542.

. ronto n s 1 do total de 32 pontos _apresentados.
TERMO .No . 169.222

Ponto n a 1 do total de

23

pontos apresentados,

de 26 de abril ;de 1965

. Requerente: RHEINSTAHL HENSCHEL AKTIENGELLSCHAFT.-ALEMANHA
Privilegio'de Invenção: "SUPER-AQUECEDOR PARA PRODUTOR DE VA P("). r'^M CANOS DE ÁGUA VERTICAIS DE.CONSTRUCWO eIt -rtg oRTAA o •

tuyINDIcAass
1 Super-aquecedor para caldeiras a vapor com canos

de água verticais, com circulação natural, de construção
lfndrica em pé e canos de água vertitais;retosque ficam dia,
postos em fileiras de canos ou paredes de canos circundando-

FiGuRE 3.

as

o espaço de fornalha, e que ficam soldados, em-cima numa ti
miara de evaporação anular e, em baixo, numa CâMara de água
gualmente . anular, Caracterizado pelo fato que o super-aquece
24 b 3TE

dor (5) 4 introduzido através de uma das aberturas centrais-

FIGURE 2. .

das cámaras anulares da cldeira no espaço de fornalha'(4) e
fixado

na

TUMO NO

169.286 de 28 de abril de 1965

Requerente: CANADIAN INDUSTRIES L1WITED =

caldeira.

Privilegio de Invenção: "TUBO TEX1Ii."

Ponto n2 1 do total de 6 pontos apresentados.

REIVINDIcACOES
1 - Um tubo teXtil sem costura de baixo custo, caracterizado /

-15f 1

por compreender, em comilAção, um tubo de cartolina consiatindo de uma
pluralidade de camadas enroladas da Papel, e uma bainha externa consis.
tindo de uma luva de paredes finas de meterial termoplástico resiliente,
-

_4

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartig_ Ze Patentes do Canada, em 7 de maio de 1964, /
sob ns 902.283.
Ponto na 1 do total
MIMO No 169.48)5 de

de 3.

pontos apresentadosl

6 de Maio de 1965

Requerente: ABBOTT :WORATORIES
Priv114610 de Invenção "MONTAGEM DE MAMADEIRA VEDAnAu'
2.

REIVINDICACUI .

1 U t a mamadeira a prova de adulteração
JeASIJ), pelo fato de compreender* um frasco tendo um rematelum
-se

6

•

TÉRMO N g 169.267 de 28 de, abril
Requerente: CfS éORPORATION = = E.U.A.

Privilégio de Invenção:

°CONTRÔLES

MOS"

C- 1965

ELÉTRICOS.E PROCESSOS DE FAZER OS MS

disco der vedação tendo suas porções 'de borda externa
das contra O citado remato; um bico- de ' alimentação montado
agiu de mencionado disco; dito bics

tendo unia

abertura de

descarga; um elemento formando uma passageM que serve, quaia •
do aberta # para permitir o escoamento de liquido cortmio no

2808 Segunda-feira 19
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referido frasco para. a a p ertura co mencionado Pico, dito

o iL)

Outubro de I9/j

timo elemento tendo uma ranhura de alimentação prpvida com

vendo ainda uma camada de bloqueio erit7 , a camada de Plindâ

aberturas no dito disco, dita ranhuras sendo espada para

gem e a porção subjacente do corpo semicondutor.

dentro do mencionado remate; dito bico tendo uma base flexi
vel superposta a mencionada ranhuras; e Org gos prendendo areferida base flexivel contra a porção provida de abertiPas
da mencionada ranhuras de alimentação,

a fim çe vedar ^ a ci-

t requerente rei-,indica de acordo a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes
de Holanda, em 15 de maio de 1964, sob n a 6405411.
Ponto n Q 1 do total de 9 pontos apresentados.

tada passagem e desta maneira impedir que o liquido contidos',
no frasco escoe no mencionado bico, ditos órgãos de fixação
tendo uma porção estruturalmente enfraquecida pc.a facili-,
tar a rutura dos ditos órgãos a fim de abr i r a refe2ida pal
sagem.
A tequerente reivindirs de aciirdo a prioridade dos
correspondentes pedidos depositados na Repartição de Paten

tes dos Estados Unidos da Am j fica, em 6 de'Maio de 1964 e
1? de abril de 1965 sob os n o s. 365.403 e 448.581.
Ponto n o 1 do total de 35 pontos apresetados.

. 3 FIG.3
TERMO N o 169.684 de 17 de Maio de 1965

Requerente: CLARA FIDALGO MQURELO.DE BELTRAN - ARGENTINA
Privilegio de Invenção "NOVA MÁQUINA ESPECIALMENTE APTA Pà
RA A LAVAGEM DAS CARROCERIAS DE VEÍCULOS"
REIVINDICACOES,

1 - Nova máquina destina . à lavagem de carrocerlas ae veículos, caracterizada porque compreende uma estrutura
integrada por duas colunas entre as quais se estende
.TSRMO N* 169.598 de

12 de Maio de 1965

Requerente: N;V. PHILIPS' GWEILAMPENFABRIEKEN . - HOLANDA
Privilegio de Invenção APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES"
INDICAOES
- Aperfeiçoammtos em ou relativos 4 dlspositiN.*

semicondutores providrds de uma série de zonze, cada qual com propriedades diferentes de suas vizinhas, por exemplos
no que respeita a tipos

confutividade e sendo pelo menos

uma das zonas eletricPSJente ligada a uma -caW

metglica

com destino a contacto, situada !sare Uma camada isolante e
mistente entre a dita camada metàica a o corpo semicondutor, caracterizados peLo fato da porçãn de ceinada isolantecoberta pela camada metano*, ficar, ao par ment•,

situada &Obre uma camada coudutora protetora ou e blinda gen. tendo una porco exposta part efeito de contacto, ha--

uma - Y1

ga de cabeceira, incluindo ditas colunas correspondentes meios de guia confrontados, entre os quais se enéontra
posto deslizávelmente um membro longiforme, portador de uma
canalização conectada a uma pluralidade de borrifadores pre
sos sObre a mesma e a uma fonte de corrente de administra»-

Oio de líquido a pressão; cada uma de ditas colunas provida
, em sua extremidade inferior de uma base alargarda, portadoras estas bases de identicos alojamento respectivamente para uma'roda que se projeta fora da base e 4 livremente

'Viria com relação ao alojamento, e para

inis

gira

mecanismo impul-

-sor constituído por um par de injetores hidràulicamente
nectados a uma fonte de administração de li.quidos a pressão
situados com seus eixos em correspondencia com os dentes de
uma roda Peltoni que está giratOriamente montada em dito a
lojamento ' a vinculada, atreves de um trem redutor com o eixo de uma segunda roda similar à mencionada em primeiro lu-

cs-ogubda-feil a 19
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gar, tambám montada sare um eixo suportado por chumaceiras
incluf.das em dito alojamento. •
Phnto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

(Seção 111)
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a boca maior do orificio situada na face de maior diametro
do citado pistão•diferenciaL
O requerente reivindica de acdo a prioridade dos
correspondentes pedidos depo g itados na Liepartição de Patentoei da Itális l .em 10 de junho de 1964 e 17 de março de 1965
• r,
sob o nO 12.713 e 5.846 respectivamente.
Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.
TERMO U 2 171.351 de 16-de julho de 1965
Requerente: SOUTH AFRICAN 'ROR AND STEEL INDUSTRIAL CORPORÁTION LIMITES
- África do Sul Privilegio de Invenção:"PROCESSO E APARELHO DE REFINAÇÃO DE MATERIAIS
POR ZONAS MIGRAT6RIAW
REIVIDICAÇORP,

TERMO No 170.311 de 10 de Junho de 1963
: Requerente: UMBERTO MONACELLI
ITÁLIA
Privilágio de Invenção APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINAS PNEUMÁTICAS PARA FIXAR GRAMPOS METIILICOSI"
NUVINDICACCES

1 -

Máquina pneumática para fixat grampos metálicos
~-acterizada por compreender um cilindro dentro
do qual
trabalha um pistão p orta-martelo estando o cilindro fechado
'na parte de 'cima e mantido pelo elemento eldve/ c owNel da.
Válvula distribuidora de entrada e de saida do ar - comprimi- - do, estando o elemento mável constituido . por um
pistão difA

1- Processo de refinaçao.de materiais por zonas migrato r. ise, cera.
terizado por incluir os eategios processuais de: introduzir em um vaso
recipiente o material a ser refinado; submeter o material aos efeitosda
fOrça centrífuga, forçando-o assim contra uma parede do recipiente, seg
do tal a quantidade do material contida no recipiente, que o material
s6 p arcialmente enche o recipiente, na direçao da farça p
entrífuga; aquecei o material afim de nele, produzir no mínimo uma zona derretida,
fora dá qual o material permanece em forma s6lida; e mover a zona de f•
sio atreves do material, visando a submeter este thtimo a um ciclo as
fusão-recristalizaçao.
-A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
deo
positedo na Repartição de Patentes da África do Sul em 16 de julho de..#
1964, sob n2 64/3369..
Ponto n2 1 do total de 21 pontos apresentados.

rencial inteiriço que se desloce livremente dentro de &imara distribuidora e provido de um orificio coaxial que e' a..

6m •

s

Unau

1 37.734 de 4 de abril. de 1962
Requerente: JACE AMUA PRESS =

.*

revessa, em cuja parede se abrem uma ou mais janelas de ol
ais radiais feitos no prdprio pista°, para ddscarregar o

,r proveniente do cilindro do martelo para o exterior; Berilo as embocaduras do dito oritIcio axial fechadas Ou aber ;es alternativamente por" ume válvula diferençial
Uujoe elementos mOveis estão solidários entre si mediante uma heáterigida que atravessa livremente o orifício exigi, trabalhar
do o elemento mável de malor t dlimetro da dita válvula eóbre

N2

Privileíao de InvPnçãos •COMPOSIÇDES D g POLIOLEFiNAs APERFEIÇOADAS"
REIVINDICAÇORg s
1'. Composição:ta de p oliolefinaS a p erfeiçoadas, caracteriladas
pelo fato de compreender, em combinação, uma quantidade maior de uma Re
_liolefinaj na qUeJ estão diepersados cerca de 2 .
a 20.% de uma substância'
Modificadora, bidrofílica, não soltivel na poliolefina e fusível a uma /
teaheratura não excedendo a temperatura de precessamento da poliolefina,
A requerente reivindica a Prioridade do 'correspondente pedido,
depositado na Re partição de Patentes dos Etades Unidos da America em
de abril de 1961, sob n2 113.972. .
Ponto n9 1.do total de ao pontos apresentados.
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NO 1,58.652 5 do 2 da obr'n do n.54-„f
Brquorento n Sa:a .. a a

antaa -JW_rants Lamitod

Mus PAIUltEg-

Privil g. gio de luvas:g:los APARELHO PARA ESCOLHER ENTE CORPOS

DE MATE

• RIAI8 PAW!.RDO AO ACASO AO LONGO ME UMA FRENTE AMPIk
- Um aparelho para etcalhar terpts 'de matariais amaren

a

T2RNO Ne 161.877 do 19 de nsSato do 1964
Requerente: JORGE ERDSI -'53.o Paulo Prividio do Invençãos E NGTUSINALEIRO,SONORO

do-se atravU de uma zona de escAlha,.cada corpo tcndo um valor ind1,-

NridUal

de uni propriedas rçoica - de ltotSvel ClotÊncia enrosterizado

por compreender meiam de alimentagSo em una ampla frente alimentand0 /

1- Novo sinaleiro cancro paro portas, caracterizado por coraaaaaaaa
inicialmente uma caixa prismãtica retangular, de pequena altura, o com

ao acaso i* fluxo dos ditos ceaNS &tra go da dita zona do escolhocm
da corpo mantendo ama distZncia ao acaso substandialmente constante /
durante n suMmovi
coM ralada a tt-lada predetoreinado de Cita T1UX0

face superior provida do ura «toado janela transversal retangularaexten
diria por tOda a largura O apanaa aproximadamente pela metade anterior de
mia extensão longitudinal, janela esta dotada de um bloco transversal e

mentagSo atrat‘ da dito zona de escolha, ' meios de detecgSo posleipna.
iaditatjam
dor adjasaatts 41:marno coo edpatades para prover UM U1M,1
dó valor da dita paaplaCede fisiet . do cadaccrjO, males do

extremo, de suporte para uma pluralidade de hastes metálicas, dispostae
longitudinalmente e sm bolando, tendo comprimentos variados, e com as
tromidades livres internos à parte coberta da caixa; e ainda, a mesma

rojeli;d/.

ponicionaàos de nado que o dito fluxo de corpos pana() sua frente /
tWIÂO rra 'primaima /
polca eitos maieD Ce detztdUg
W541

. lanar
ta

seadidSo

an.ralprimorc per.
qual tornos 'd.o dito fluxo sao caTs41 ,

curso c uma segunda coodidSocc qual corpos no mesmo fluxo no dirigi.
C0 rajziça sarralwants /'
doe para pst onanao Q'czezirco, cs tiew roles ,
cotando na dita primeira condle go ,o meios raspandendo o

'n7B

PLPA .P(NupAgr.

PgrvirnIcAçõss

caixa sendo provida de uma orelha externa e inferior, localizada de pra
ferencia prOxima co canto correspondente ao bloco transversal ¢10 aupora
te das hastes, dita orelha sendo dotada de furos, para fixação do con..
junto, ' também em balanço, ao nível extremo superior da face interna da
porta.
'onto n2 1 do total de 3 pontos apresentados.

mina' do

Um valor prodoterninado doo ditos maios do detoeglo caM rocpito a ed.

a tasrpól;rara atuar os &atoo mmane da roâoic r;asara a oca Oraar:JrtsatMcaa'

046./
:Ponto LO3. Sga tatal da

pmmt-W

todoo

f'

o
161.826 do 17 do coto do 1964
sequeroute, App£ vAwri mmhEcSVERrX IdIEDRIKSEN -(Yoruega)- TOR SOLDUS
NILSEN -1D1namarqua)"DrUOSITIVO PáRA MAIWFATURAR ESPIRJUS_WOU A,
2rivil64io de klmençao:
--,
SÉIS CONSISTEETE S DE URAS OU TEIAS DE NATERIa -

'ARMO N e

KL PLANO RELAUVaRESTE RíGIDO, E PROCESSO PARA

,

XANUFATURAR TAIS ESPIRAIS E/OU •

" mnI0

5 .Ê
TEMO If s 162.008 ae 2 14. dm agasto de 1964a/ Requerentes SOCIETI RHODIACETA

FUMA

."

:arxId:-IMA AO DMV8.
Privile‘ gio do IsvoUgSod PROCESSO PARA MELHORAS

WBE DE ARTIGOS TaTEIS 1, BASE 1.2 ÉaTERFS DE cau(s2.-

DE DITO DISPOSITIV O-

£fr§.2-

REIVINDICAOES
1 . Um proceseo para melhorar resistãnclo co desiustro de
de
1- Um dispositivo para manufaturar espirais e/ou ant r .. _
pam
ou
teias
de
material
plano
relativamente
rígido,
por
exemplo,
tirar '
etc., cam
papelão, papel impregnado andursoido, Material 'plãatico,
enigmando uma fita cem fim adaptada para

mataria-ad is polo lote ,.ue ale
movida por cima do ralos e para ser guiada por uma haste estacionâM

g er

ria ou girávea em um doe rolos, da maneira que a fita alimentada
um angulo tendo a haat° Camo
tre a Waate e o ?Sio rem a formada de

cc.

on

prioridade do pedido identice depoaitade
A requerente reivindica G
oa, em 16 de agOtto . de 1.963, sob ii2e1D
screegj
de
Patentee
na Depertiao

)49.755m
Tonto n2

do

total de 6 pontoe apresentadoe.

. ao desluatra
ertigos texteis i base . do Acetatos de celulose sensveis
1100 banhos aquosos

4

temperatura elevada, ca-acterizado pelo fato de

ao unos um tieide de
se âuntar ;..solução da ilagão aos ditos et—e_es,

rapresenta um radical liCaotarboa
Cdond0/
60 WlInclan, earportand o s"1 a 6 ãtcros Ca) 43arbone

remia geral 00011) n, ta qual
r.r.a.o

ellt“lcos c aromUiessg e ng tn main
fer recolhido dentre cm radicai s
igual 0 - 2 ou 3, em quantidades compreendidas outra 0,1 e §%
te inteiro

fiando-se a.dita soluço por nela0 oenbede pOse dos ditos &terce, 0

oi8oid
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A requerente reivindica a prioridade decorrente do depO1 twaAo ainda a extremida,a menor a postaviee Aplicada e convenientemen.
Sito do correspondente pedido na França soba) n o 956.971, em 12 de de-1 te fixada em uma janela lateral recortada e inclinada para dentro, prs
ticada em novo corpo priamiitice vertical, recolhedor das esferas de t&
&ombro de 1963.1
,
•

ro dito tcorpo recolhódar sendo provido'ainda de tampa Inferior deste

Ponto ng 1 do total de 10 pontos apresentadas./
TERMO No 162.175 de- 27 de Ageato de 1964
Requerentez M.M. WR1OLEY R. COMPANY » E.U.A.
Privilegiada InVençâo "APARELHO PARA REVESTIMENTO
TEMA DE TAMPA DE Pd PARA O MESMO"

DE FRAGMENTOS 2

dive4 beJcomo de pequena abertura ou alça lateral posterior, para a
EIS

REIVINDICACGES

1 Um- aparelho para revestir fragmentos, pflulas ou similares,
bom açecar, pá exemplo, compreendendauM tambor rotativo tendo uM

Bua suspenso de uma parede ou suporte vertical qualquer./
' • Ponto no 1 do total de 2 Pontos apresentados./
TERMO No 166.513
de 13 de agesto da 1464
ilequerente: JOSÉ PONCE FILHO . S20 PAULO
Privilegio de Invenção "FIXADOR RáDO DE PWSSÃo PARA AUTOCLAVES E SÃ,
MItAREW
REIVINDICACOES

xo de rotação e uma abertura extrema concentrica com o eixo de rotação
Orgkos de entrada e sarda de 'ar e uma- tampa da poeira geralmente ciron

1 . F ixador rápido da pressão para autoelaves e similares,

ca

por compreender; uma haste 1 em que. se fixa, por sua extra»
lar, pira o referido tambor, dito aparelho sendo caracterizado pelo fl
to da citada tampa- de poeira compreender uma peça de fechamento parei midade roscada, na peça a ser Vedada e que possue na sua extremidade sig
ai tendo uma abertura segmentai, dita tampa senda ajustada frouxamente penca', uma cabeça em forma de garfo de duas proleçaes e estas dotadas
na referida abertura, a os referidos orgeos da admissão 0 descarga de de um rasgo alongado no seu sentido tr ansversal; O, fixando-se em quak
finar ponto de sua parte . Cilindrica, uma plataforma 3; uma cabeça cilia.
ar sendo concectadq amencionada tampa.
raoterizado

e

A requerente reivindica de acerdo a prioridade do corresponde
te pedido depositado na Repartiçãe d. Patentes, doa Batido* idos da
km4rica, em 17 de setembro de 1963, sob ma 309.1158,,,
'
Ponto n o 1 do total de 14 pontos apresentadoa.

drica 2, gila se rosqueia por sua projeção radial a um cabe 4; cabeça 0.6
lindrica 2 esta dotada em ambas as suas faces circulares de um pino 2
de cada lado, que penetra nos rasgos alongados da cabeça bifurcada da
hasta 1, um em cada qual.
Ponto n g 1 do total de 2 pontos apresentados.

TÉRK0 Ne 1634833 .de 11 da ontabro de 1964./
Bnquarontee normá. mudem it comtaciaLtim 810 PAULO Privilígio do lavengget NOVO ALVO PARÁ TIROS...'

IlibizáLLoadnal•

FIG1

¡TERMO NO 168.558 de 2- da abril do 1965

Novo alvo para tires, caracterizado Goe geopraeodar uni IRsquerentet BRITISH NYION 4PINNERS UNITED . INGLATERRA
corpo afunilado, do preforkola em formato tronoo-piramidál, e dle oca Privilégio do Ihvinção *PROCESSO PARA PRODUZIR NOVELAS DE FIO ENROLA .
DOE CILINDRICAMENTE"

1.

q

a tranevorall quadrada, Corpo Sato diepalto beri goatallmemto, todo á
r"4,4e.
e

f
k...71

ts

.,„,,,,

WINWAÇOU
Prooeaso para produzir novelos /enrolados cilindricamente'
aos quais o fio . 6 acamada com um "angulo helicoidal relativamente gra'

1
-1
1

havenáo nadado-ponta ou pontoo durante a tormagto da cada tal AI
vel e ele eol e0o oeleveiPerforLe ou periodos durante o* quais Quota* lis
apresenta, lavrado ou com ressaltos, cada tal periodo correspondendo G

eemil 9 ael da enrolamooto toada assootadO es M00144 Reta rele ga * d e ~A
lamento (conforme definido solos. ) e Co$0 valor magria0 ou una At
quarta integral w, ME& acaaaga da ~Acua integrais, o.raetartgada
lo controla daa oki4495e* de Weragao *O Senti& do reser Oo* 01¥4 Df
aerifique LAR ~44 . *0 valer. aga4r4oe da relagh de onrelmento *4 di

to ponto ** 42Pere2íO.de: enrOlamento O* RoMa a reduzir a extenaío do
P8rf?0 ou Pur X 04,142 de. maiPree lavra4o$ em de reesaltea deranta a. ft,*
ina0

baio iai p. voltada pesa a trame, onde do previsto galas ao longo
/

da novolc4^

, A resUffiretrts r e lYindiea 44 a g 8r4Q R PriCr14044 do 0OrrchpOnd*d
te P edid o depositado na RapartigRo do Patentes dm 4)&1.0,4144 On 4 do

là tab da avuelatorals, para a aplioap:o e ratei:107o da usual placa
1. abril de 1964, 'sob. n2 7J.986.
traGtil l Ga ataste ea .aarea natal de mira paria tiros dito corpo
;
Perito a e do total de 7 PORte* We4Q444doo.

D:A%0 0:91AL (En7:.o II) ,Outubro de 1970
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linha para selecionar o controle de terminal apropriado coa
respondente ao adaptador de linha associado com a palavra
de contr8le de linha.
A requerente reivindica

a p rioridade do correspon.
dante pedido depositado na Repartição de Patentes dos Esta=

doa Unidos da América- em 30 de junho de 1964 sob ne
3,9.091.
Ponto n e 1 do total de 12 pontoe apresentados.
FIG. 1
rm
7'

24

fl;

2

21: 3

42
61

-*ARMO lIS 169.107 de 22 de abril de 1965
**quarenta* CAFETEIRABRSTLEIRA S/A. - INDUSTRIA E COAERCIO DE METAL

TERMO Ne 169.187 de 26 de abril de 1965 •

Requerente: INTERNATIONAL BUSiNESS MACHINES CORPORATION .

811136 .MTEFAT06.. - 0CA4ABA21

E.U.A.

Privilelaio de Invenção "CAFETEIRA A ALCOOL CAMPESTRE'

Privilegio de Invenção:. "ADAPTADOR COMUTADOR DE COMUNICACDES*

blIVINDICACURS

Cafeteira a ílcool para uso campestre e:infame acima dei Caracterizado pelo fato de se comp6r . de um corpo de base ou .ev

REIVINDIOACOES

1 - Aparelho para controlar uma pluralidade de ar-

1 -

•rito,

yerta, una caldeira, nu defletor de ar, um depósito dagua, Um tubo de
•dd.; de ígua fe;vent*, um bule com coador e um aedidora de alcool..
?peite

fik

1 do

total de

.

3

pontos apresentados.

ranjos de comutação que estabelecem automàticamente traje
tos de comunicação em resposta a dígitos do discagem, caras
teriaado por compreender dispositivo para dirigir as fun- /
vies de contrOle de tida a pluralidade de arranjos de comutação; e arranjo de contróle de discagem reepondente ao dito arranjo monitor para estabelecér um trajeto de tranSferég
eia de digito de discagem entre pelo menos um dos ditos arranjas de comuação e dito arranjo monitor; de . modo que dito arranjo monitor dirige as fuhçiies de contróle de tóda a
pluralidade de arranjos

de

comutação enquanto transfere dí-

gitos de discar para pelo menos um dos ditos arranjo de comuagção.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentea dos Estados Unidos da America em 30 de junho de 1964 sob n 0 379.290.
Ponto n e 1 do total de 11 pontos apresentados.
FIG. 1
TERMO Nd 169.186 de 26 de abril de 1965
Raqueríat*: /NTERNATIONAL BUSINESS MACHINES C0RP0RailON a a
E.U.A.'
blvilágio de Invenção: "UNIDADE DE CONTROLE DE TRANSMISSDES0
•
1 . - Uma pluralidade de adaptadores de linha, carac.
REIVINDICACUES

toriaada, por conter dispositivo para explorar es ditos adaa
*adores de linha, dispaUtivo para armazenar uma palavra de
eontról* de linha em uma memória recirculante sincronizada/
ecia a exploração de cada adaptador de linha e para fazer
palavra de contróle de linha disponível are uma saída guando
eo respectivo adaptador de linha explorado; uma pluralidade de arranjos de contróle de terminal tendo arranjo de cola&
tr81* comum associado com certos dos ditos adaptadora:: r 5 /
linhal • arranjo armazenado em dita palmara de'contróle r de

?,)

MINO L ' iaa, .1.88 de 26 de abril de 1965
Requerente: INURNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Privilgio de Invenção"VARREDOR DE PLURALIDADE DE LINHAS"
AEIVINDICACOES

varredor de pluralidade de linhas, caraCteriai . _ar e
Comaatendea uma pluralidade de terminais de counnicagicl nua paladOOP
-

Um

egunda-feira 19

DIÁRIO OF;CIAL (Seção III)

1 . Um p

memória recirculante tendo p alavras de contrôle de linha armazenadas -

r,

de 19 -/t) 2813

rocesso de unir dois ou mais lençOis ou fOlhas de

UMA

naquele que tem endereços destinados aquelas correspondentes a cada

composição de poliuretan
ainteiramente ligada em oruz, caracterizadO.,

um dos ditos terminaia da comunicação; uma segundo memOria recirculan..

que:ima : varredura conjugado ocorre para cadaendereço de terminal de •

pela fato de compreender as etapas de: matar os lençol, em relação
superposta ou de apoio, na posição ak
desejada junta, aplicar os ele.
trodos de u l a maquina de sold ar diel4trica as superficies expostas de
montagem, na posição da junta desejada; e passar uma corrente
ca alternada de alta f requencia entre os el
etrodos até um junto entre
os lençois ser formados.

cosa:Ideação para cada revolução da dita primeira mem gria recirculante.
. Reivindica de. atOrdo a prioridade do pedido correspondente
positado na Repartição de ' Patentes dos Estados Unidos da America,
era

A requerente reivindica de acOrdo a p
4oridade do corresponde&
_te Pedido de p ositado na Re p artição de P
atentes da Inglaterra, em 28 de
maio de 1964 sob n9 22.166

te tendo palavras de contrôle de linha armazenadas ate que tem endereços destinados aquelas correspondendo a cada um dos ditos terminais de
comunicação, dita segunda Memória recirculante adaptada para revolver-

e ás palavras de contróle de linha ali armazenada -i arranjadas de modo

30 de Junho de 1964 sob n a 379.177.

Ponto nO 1 dó total de 12 rotos apretentados

Ponto n a 1 do total de 10 pontos apresentados.
/26
"

FIG. 1

TERMO , N a 169.423 de 5 de maio de 1965
Requeente: MASSEY-PEROUSON UNITED - CANADÁ
PriVilegio' de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM UNIDADES DE DEBULHA

E

AK,

TERMO Na 170.185 . de 4 de Junho de 1965
'Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED . INGLATERRA
Privilegio de ' Invenção "PROCESSO PARA A APLICAÇIO DE REVER"!IMPNTOS
SEMELHANTES A PELféULAS"

PARAÇXO"'

REIVINDICACUS

REIVINDICACOES

/ Aperfeiç'oamentos em unidades de debulha e separação, aras
terizadog por um'cOncavo tendo uma porção de formado oteloo, rotatj,

Um processo para a aplicação de um revestimento semelhante
a Uma pelfcula, abre substratos, caracterizado por compreender o coa
-

vó tambor debulhador de formato semelhante montado coaiialmente dentro

tato do substrato com uma composição, em temperatura elevada, essa com

do , cOncavo deixando uma folga entre o ' cOncavo e o tambor, dispositivos

posição compreendendo uma resina termOplestica dissolvida em um solvaa
te que pode ser um hidrocarboneto clorado elou hidrocrboneto clorofla
orado com um p' onto de ebulição de 50a C ou menos.

permitindo relativo movimento desliXante axial entre o c8ncavo e o tem
bor, e dispositivo eltisticos controleAdo :Dee movimento azial e mormal
Mente mantendo . o .Siocavo e o tambor Juiza pre-eecelhida p031.40 relativamente ajustada. ' .
A requerente reivindica de aardo\ eom a prioridade do torrei
pohdente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Uni
da Am4r1ee, am .5 de maio de 1964, *sob na 30,06R,'
Ponto n a 1 do total-de 7 pontoe apreeentafte.

-4 requerente reivindica de acOrdo com a prioridade dos corres.

pendente pedidos depositados na Repartição de Patentes da Inglaterra,.
em 4 de Junho de 1964 e21 de agesto de 196h, sob n es. 23,229 e 34,256
• completo em 25 de maio de 1965
•
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.
/ERMO N a 170.313 de"10 de Junho de 1965
•
Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED -INGLATERRA
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA LIGAÇXO DE TEXTEIS A BORRACHAS"
XVIN DICACDES

1.. UM procedso de ligação de um ,material t‘xtil*a uma compost
ço ouríve/ baseada em um borracha de mono.oiefina e/ou uma borracha
de Kolefina, cadacterlzado . pelo fato de compreender as etapas de: ti;,a
tar o material textil com uma mistura em dispksão aquosa'de tlna resi.
na fewilich incompletamente condensado e ' uma mistura de (I) uma disPet
são aquosa de um copolfmero de 50 a 90% em peso de um diéno mongmero
Conjugado e de 50 a 10% em peso de uma cetona não saturada, e (11) uma
dispersão aquosa de um polfmero ou copolfmero de pelo menos um mongme.
rb dleno conjugado, dita mistura contendo de 0,2 a 10% em peso de ce
tona oh saturado, baseado no teor de polfmero total da mistura; revea
IMO NC 1704* de 28 de iOlo de 1965
iiequeroOte: DUOLOP RUDDER COMPANY UNITED... 2NOLA/ERRA

tir o material “Ktil tratado, seco, com a composição curável de borra
i O* de mono-defina e/ou borracha de diolef ina; c curar a com P csiç; ã0 -

•aiggio de Inveo0o .".PROCESSO RARA CNIE . LENGOI8 14 !ma cownsiglo
de borracha.
'
j
M . PlimvAgun4 COMPLETAMENTE LICADA EM ORUit
A requerente reivindica de acOrdo a prioridade do cer:,eapondep
ÁralátágÁgiá

2814

"JVZ..)

Segencia,-.:el..E.

f

tfen --. 0 I fl)

0.rtu t)ro da 1970
..---.n•nnn•n•n•n••

da Tr. ,,,later 'ra, em 10 de
te pedido depositado na Repartiço dc
Innbo de 1964, sob ,n5 23.9'/0. -Ponto m e I ' do totel de 19 pontos: ars,-..:ntados..
TERMO N e 171.866 de 6 dr az'j ato de 1965
Requerente: JARE LEITE TLDEI,A - SÃO Pà,0

168. 1 05 'de 31 de março de 1?55
= A=ANNA
Requerente: SIEMENS

Ttnmo lis

Privilégio de Invenção: "ARMAÇO

PARA ABRIGAR UNIDADES

CORREDIÇAS nU/-

PADAS COM EGEMENTOC DE CONSTRUÇA0 PARA 1TALL.

oes

Privi14g io de, Invenção ":YOVI

DE 5.E:ECO1WICAÇ3.O,

PARTICULARMENTE.

ARMI-/

ÇãO PARA ARYIRIOS DE ESWAÇO23 TELEFÔNICAS"
REIVINDTWOD:U"

1 - 15 , 0 paSsct p c,po, carac i-,,,isado por comfr-dcr inicialmentabela
ou quadro, composto p.r u=.2. carteia rsta p cnlar ou de du
te m_ms
tro formato qualquer, feita cm pc)elão, madeira, matcrial plástico ou

Similar, e tendo uma ou ambas a- faces :,,rovidas de uma de subdivisões ou áreas, também retangularís .ou de outra configuraco, e ordenadamente numeradas, cada qual estando dotada ' inernamente da figura,e
eompanbada ou não pelo nome, de um dos compon-ntes de uma coleção de f18i. es, animais, cidades, idolos e2portívoz, a:tlstas de cinema, teleVisão ou outros, figuras estar ai , a:Usadas por pintura, colagem,

ia

pressão ou processo equivalent.c.

1 - Armação, prcipria para abrigar unidades corrediças municies/
com elementos de construção e equi;ada com lieadores elásticos dispos-/

tos em um plano, em que são introduzidas as unidades corrediças com os
seus ligadores elásticos, para instalaOes de telecomunicação, partiou.
lamente para armários em estações elmfanicas, caracterizada pelo fato
de que os ligadores elásticos se achem reunidos em cada plano em forma/
de quadro de ripas, que pode ser introduzido come unidade independente/
armação.
A recierente reivindica a prioridade dos correspqndentes,pedi...
dos depositados na Repard_ção de Patent e' s da Alemanha em 7 de abril de

na

1964 e 17 de fevereiro de 1965 4 sob mas. .8 90.412.n4/214
S 95.495 VIIIa/21a3„ respectivamente.
Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados.

Ponto n Q 1 do total de 3 pontos apresentados.

Fig.1 68 9
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TERMO N o 172.123 de 16 de ag5sto de 1965
Requerente: RABIO ALVES DE OLIVEIRA - SX0 PAULO
Privilágio de Invenção "OVO

DISPOSITIVO PUA FIXAÇIO DE OLHOS EM 11S1

,1,

NECAS"

•

r

REIWNDICACrES
O.

1 . 146vo dispositivo para fixação de olhos em bonecas, oaraotg
rixado por compreender inicialmente uma placa retangular, a qual estar •
.

,50#

4

1
— 1

.

•'5 •
•-n•n •n-.
t,

•
•••n 11•nn

disposta central e verticalmente na parte superioç interna da °alega •
da boneca, sendo prãsa por grampos ou de outra maneira adequadkqual-quer, dita placa solidária 1 armação onde estão articulados As •akos da boneca, armação esta pravidade una delgada haate,dznalar. prookda
em sua extremidade livre de um pequeno Tãso, o anal daovinenta :Manos
deixando - os abertos ou fechados, de eotrirdo com a posição da boneca,. g eada que ainda &referida placa retangular el fixada de maneira ;rígida
evitando sue os oitos se desloquem para cima ou para baixo.
Pontola 2 1 do total de 3 pontos Apresentados

f141.

:kW Me 168.468 &e.). de.abril-dej1;65,/
Requerentes INIRS0 . 1110SZ • 81Q ~IA./

Paivilígio de InvenOos APERF~AMENTos ER VIOLOW 8imiulEE5,/
aidasneumui.-

1 ..À1perreigoomentas ala ~eis • ai:anate', oaraoterizedos pelo
tato is o 'brigo ~to so morjwdb2notrumanto, ser provido de lime elmo /

=etílica oacd• omtaolmtwatI444*Eaodge Wala 1;042%4440e plistiso 41
ao ou Nitrou'.
Palito AG 3. do total*, .1% ,3~9~~144094.

DIÁRIO OFICIAL ' Seção III)
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Outubro de "D970 2d1b

'...áNHI O N a 168.472 de 1 de abril de 1965.,
Requerente* INDUSTdIA E COMERCIO ARO S/A, = SE0 PAULO./
Privilágio de Invenção: APERFEIÇOAREMOS NO PROCESSO

'

DE ACHAREM° DE RE_

DIPIENTES DE VIDRO E CONGUERESJ
FOlvindiraçZve..

' 1 - Aperfeiçoamentos no processo de rednamento

um

recipienctZ

de vidro . e congencres, objeto do pedido de patente termo 197.3114, e do MO n
dtlo industrial termo 162.917, caracterizados pelo fato da reeravação dai
borda da tampa na beca do recipiente ter como um dos seus resultados a fel

maço, em cada uma das sallencias existentes luisentido da. altura de bot.
-da, de uma ' rentrencia, que corresponde, em posição, ao ponto de contacta/
desta reentrância com o . filete externo da beca, sendo que,a seq j ncia de
reentrancias assim, obtidas; determina o . estabelecimento de um anel ou de
uaa rasca, cujo desenvolvimento e posição correspondem ao anel ou 1 rosca
da face externa da beca ' do recipiente./
Ponto‘ na 1 do total de 2 pontes anresentedos./

T2RMO N a 170.345 de 11 de Junho de 1965,
Requerentes GENERAL ELECTRIC COMPANY. - N.S.A.
Privilegio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTO EM ESTATOH DE MAQUINA olsamv.
EL2TRICA E PROCESSO DE PRODUÇÂO DO MESMO".
REIVINDICACOES

o Aperfeiçoamento em estator de máqUina dinamo-eletrice e procea
SO de produçào do mesmo, relativo a um nUeleo de máquina diname-eletri.e

ca que compreende um certo nlimero de laminações magnetietivels arrumadas
em um pacote eis) tem um furo central ou elesagem, meios de acomodaçâo /
de en.i.Olamontos arrranjados junto .an- furo, a asma seção culatra formada/
Para kora de ditos meios, cada laminação incluindo

pelo, meneie dole futt
roa espaçados com os furos da laminaçóes individuais sendo axialmento I
atraves . dsita seção culatra para formar passagens do recebimento "dos/
meios de montagem do estator, com material adesivo termo-respenelves

.4111

dureoldo sendo aplicado entre laminações adjacentes que presidam ditam
laminacSes juntas, caracterizado pelo fato de gxe a segião colo circunda

os £Uros individuais que formam as passagens de recebimento dos motos
de montágem 4 mantida substancialmente livre de material adesivo,
Wt.,=0

EU

1680475:do 1

Yinalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondgm
te plidido depositado na Repartiçâo Oficial de Patentes dos Estado:: Dni.g,
dos da America do Norte em 26 de junho de 1964, sob o na"378.100...

de 1965./

noqueranteg MANOEL VEIGA = 8E0 PAULO,/

Ponto na 1 do total de kilontos apresentados.

prjetlÉgio de InvençZe* APERFEIÇOAREMOS EM CALEEDXRIO DE RUA./
-

.1 -, Aperfeiçoamentos em calendário de mesa, caracterizados /
pelo fato do bloco de falhas soltas do conjunto, unidas por espirais ex -

29
"dgir
iffinemm:
‘,
"

'tremas, ser provido de uma rentrencia alongada, formando alojmento,'cOntendo no interior da capa do conjunto, uma alça para caneta ou lápis./

.
AN
NICAMÁN
........
A2•4 n•••

.

Ponto n a 1 do total do 3 pontos apresentados./
lãs •Ç;k1111 ár7

N'

03

.5:19

,

o.

TârtMO Ne 168.674 de 6 de abril

II

)65.

r

U.S.A.
• Requerente: .NEM LIFE FOUNDATION.
.FrlvilgIo de . Invenção: "APAR2LHO PARA A,DIGESTA0 AEROBIA DE MATERIAL

IM

,1111111111111*1111,
0:""n

12

I

."11 •
inárr

ORGÂNICO E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS AO MESMO"

-

11.9

REIVINDICACOES

im„,

1
mL.t4—
H
'...
.1.'j,

. - Um aparelho composto caracterizado por ter um tanque alongado
adaptado para ser carregado com material ore.nieo para digestão aerábi

::

a, e dispositivos para agitar periOdieamente o dito material orgánico,

I -. g
1PP:51'1:"."111
.100:17
: l
dW50,

dl"
I

e-J

compreendendo um agitador móvel loneitudinalmente ao dito tRaque e 0Pe
rável para elevar progressivamente o material organico adjacente à pag
te da frente do ditoagitador ate uma posição acima do nível do materi
al orgZhico no dito tanque e descarregá-lo no mesmo tanque em uma posi
ção adjacente e atrás do dito agitador.
%
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado'.

abril de 1964, sob o n r' 357.423.
Ponto na 1 do total de 9 ponss8Wegg4t4rd"

.

Na

170.346 de 11 de junho de 1965.
R equer 'entot SOMAM/MC A WinERGIE ATOMIQUE.
TERNO

-

FRAN"

Privilágio de /”---.cão: "DIELECTRICOS ORGÂNICOS E Ser

PROCESSO DÊ, FABRICO",
REIVIND1CACOES

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, .em
de

Irenr„..

org=nnico ca racterizado /Pele teto de que è ienet4g
lde por me película compreendendo, pelo menos, um po1lmer0 Adái90
. *V
. -

n'ARIO OFIVAL

2816 Segunda-feira 19
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uuttaono ae
" '

/
•••

tualmente adicionado de um alto polímer0 destinado a assegurar ao coa
junto propriedades mecanicas convenientes.
Reivindica as prioridades dos correspondentes pedidos deposita.
dos na Repartição

de Patentes da França em 12 de junho de 1964, sob os

datIO NQ 170.355 de 11 de junho de 1965.
- ITÁLIA.
R equerente: GUSTAVO POZZOLO.
Privilegio de Invenção: "SISTEMA ÓPTICO-ELETRÔNICO PARA ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO DE TELERRUPTORES E COMUTADORES
DE LUZES DE AUTOMÓVEIS".
REIVINDICAÇOES

1 - Sistema OPtico-eletrOnico para acionamento automático de talar,

FIG.1

,uptores e comutadores de luzes de automóveis, caracterizado pelo fato
de compreender: um primeiro dispositivo com órgão óptico sensível a va
riações de intensidade luminosa sebre um valor pra-fixado, e elementos/
de amplificação eletrónica e transformaç ão do levantamento óptico em a
bertura e fechamento, ou vice-versa, de um circuito eletromagnetico, pe
la consequente ação de apagamento e da acendimento, ou vice-versa, das
luzes para a cidade do automóvel; um segundo dispositivo com órgão Opti
co-sensIvel a variações de intensidade.lumino sa sabre um valor prá-fixa
do, e elementos de amplificação eletrónica e transformaçU do levantamen
to óptico em comutação faiscante - não-faiscante, ou vice-vera, das
Oorresponaantes luzas do automóvel; inserção eletrica dos órgãos de tais

TERMO No 170.368 de 14 de junho de 19a,.
SA0 PAULO.
Requerente: WALDEMAR STURAR1.
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NO DISTRIBUIDOR DO
SISTEMA DE IGNIÇA0 DE MOTORES". REIVINDICAÇOES

aiapositivos no circuito normal de luzes do automóvel para o acionamento automático acesas luzes; conexões elátricas complementares dos manai,
onkdos dispo.,itivos com os circuitos eletribos convencionais do automóvel, aptas paxa anularem, vontade do motorista, o dito inseriMento elí
trico e portau,,o a ação automática dos dispositivos.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália', em 12 de junho de 1964, sob o n o 12.805/84.
" — to no 1 do total de 9 pontos apresentados.
Z728

1 - Aperfeiçoamentos no distribuidor do sistema de ignição de mota
res, previstos para permitirem, no tipo convencional, a aplicação de ea
cavas de carvão em substituição dos platinados, tal como no Termo de lie
148.987, caracterizados pelo fato de, ao terminal alargado e facetado
latoralmente do eixo do distribuidor convencional, com número de facetai
igual ao de cilindros do motor, ser aplicado um rotor, ou cachimbo aspa
cial, que, alem de sua configuração usual, e feito normalmente em mata
rial isolante, forma um alargamento terminal inferior, com superfície
externa cilíndrica, na qual são previstas tantas laminas metálicas Ia
tervaladas quantos forem os cilindros do motór, dito cachimbo sendo aia
da equipado internamente com um anel metálico facetado, em perfeita 130t
respondencia com a superfície lateral facetada do terminal alargado do
eixo, e o referido anel estando em contato,-atraves de ligações radia
is, com tOdas as laminas metálicas da periferia, compondo assim O nrg
prio coletor para as escavas de carvão.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

FIG. 1
TERMO 170.367 de 14 de junho de 196,
- SÃO PAULO.
x'equerente: wALDEMAR STURARI.
"NOVOS APERFEIÇOAMENTOS EM DISTRIBUIDOR 120 SIS
Privilio de Invenção
TEMA DE IGNIÇÃO DE MOTORES".,
REIVINDICAÇOES

1 - aaarfeiçaamentos em distribuidor do sistema de ignição /
de motores, caracterizados inicialmente pelo fato de o usual retor ,ou
cachimbo do distribuidor, feit o em material laolante, e aplicado ,esta
velmente sabre o terminal liso ou facetado do eixo daquele, sor provido,
alem do alargamento extremo superior, localizador para a'lámina metáli-.
ca radial, de um nevo alargamento igual e inferior, 'cuja ponta radial e
dotada de um alojamento prisv4tioo axial, onde se instala uma escava de
carvão ou relate metano°, ,s:: . ultado sob mola de fundo,, e parcialmente/
proletado para fora.
Ponto n g 1 do total ue 4 ,,ontos apresentados.

TERMO N o 170.372 de 14 de junho do 1965.
Requerente: TER SINGER'COMPANY.

U.S.A,

Privilegio de InvenOot "DISPOSITIVOS DE GUIA'PABA O TRABALHO.
PARA MÁQUINAS DE cosam".
juivirmick04
1.- elepesiGivo para guiar a fazenda que oste..sendo traoalhadab
aluindo uma superfície de guia para a margem de feaendea um bbee do SP
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associado com o.dispositivo de guia e inclinado na direção da superdcl
e da gula da maT da fazenda, caracterizado pelo fato de que os meios
para entrega de um suprimento de ar sob pressão para o citado bico de
ar incluem um conduto interrompido file reage com a presença da fazenda
quando contígua à superfície de guia da margem do dispositivo de guia,
interrompendo a entrega de ar,sob pressão para o citado bico de'ar.

Outisbro de 1970 2817

, ppr bobina e atuante sabre rale com contatos de afastamento regulável
por porta-contato movel devidamente isolado, estando.a referida bobina/
ligada a um doa . bornes da linha de corrente e o porta-contato a um op,
tro borne, previsto ainda borne ligado á massa, enquanto gie, a outra /
extremidade da bobina e ligada a suporte mável regulável de contato paz
, ticipante de segundo rele, cujo contato confrontante se encontra aplica
do a uma le‘mina que por Um lado e solicitada por 1mi permanente e por /
1

' Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
I mola de tensão regulávei, enquanto que em contra-posição e tracionada
.Repartição de Patentes . dos . Estados Unidos da America dr, Norte, em 15 de
por fio níquel-cromo ou similar passante por isolador fixo a scporte de
junho de 1964. sob o n5 375.201.
posição regulável, prolongando-se o referido fio por outro preferivelPonto n2 r do total de 2 pontos apresentados.
mente de maior diâmetro e ligado ao mesmo borne'correspondente ao Primeiro role.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados.
.3. '

.9

II -

fia. 1.

TUMO •210 170.388 de •14 de junho de 1965.
Requerentes PAILLUR S/A.
- SUÍÇA.
PriviLegio de Invenção* "PROCESSO R DISPOSITIVO PUA. FORMAR TENSOSE OU

TIRMO D o 172.054 de 12 de agasto de 1965.
Requerentes MLRIO PERES. - SX0 PAULO.
Privilezio de Inveneãos °NOVA ANTENA PARA APARELHOS RECEPTORES
DE TELEVIS100.
BRIVINDICACOE6

MITAGENS SENSIVELMENTE.SEDOIDAI0'.
8EIVINDICAMS
7. Processo para formar quatro tensões ou voltagens sensivelmente
eenoid'ais.defasadas entre si de 90 0 , segundo o qual cada uma das diff
rentes voltagens está constiteida por parte reunidas de diversas- voltt
gana alternativas de fraque/teia mais baixa d0.. 011.1a a irequ hoia da s 1,01
tagens a serem obtidas,,caracterizado pelo fato de que se utilizam duas
voltagens da citada /requencia mais ' baixa, sendo a primeira. delas Uma

-

Mova antena para aparelhos receptores de televisão, do tipo dá,

racional, caracterizada por compreender dois aros metálicos cruzados a
sendo o externo tendo trecho interrompido e fixado, atra-s de
.aa extremidades' a um suporte isolante, extremidades estas na quais si()
117Pa n5 os fios da antena.
1
Ponto no . 1 do total de 3 pontos apresentados.
J.
90 0 ,

voltagem pilãto, estando a segunda defasada 90 o em -relação';,. primeira,e,
'duas outrae voltagens de fases inversas as duas primeiras, e ainda pelo
tato de que, para formar cada uma das quatro. voltagens sensivelmente sz
noidais, com 'o debro da frequencia da voltagem pilato, reduz-se o ápice
do valor correspondente a umaalternaçâo de cada uma das voltagens duram,
te um período de tempo igual a quarta parte do período da voltagem dosa
jada, e que pera constituir a voltagem de frequencia dobrada,aumanta-ee.
os ápices que foram reduzidos;
• Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Rep artição der Patentes da Suíça em 18de junho de 1964, sob o n o 8000.Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados,

AJN
S -v
TERMO 'M o 171960 de 9 de agosto de 1965
Requerente: IHDÚSTRIA.E comliJnio ISMLÃA LTDA. - SIO PAULO.
Envileci°

de

Tnvencão: RAPERFEIÇOAMENTOS EM OU RH1ATIVOS A REIS
TÉRMICO DE TEMPO COMANDADO°,
gEIVINDICACOES

1: ..!1-APERFEIOAMENT0S • EM OU RELATIVOS A RELk TÉRMICO DE TEMPO CO
WARDÁ00". earectPrilados. pelo fato da compreenderem eletro-mmemcniáva,

TERMO No 190.792 de 26 de junho de 1967
Requerente: BATISTA S/A INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESÉNTAÇOES 4.PAULO
Modelo Industrial: °EMBALAGEM DE FUMO,PAAA.CACHIMBO'
JtEIVINDICACOES.

1 - EMBALAGEM DE FUMO PAHA CACHIMBOS, earaeterizacla pot ¡Sole ma
quinnos de tubos flexíveis, e-cada . um é fechado numa das pontas por ao.
lagem ou por outros processos', a metade de . eada . saquinho é enchida COM
fumo, e a outra metade restante fica vazia, a qual 4 dobrada e mrmanm.
ca de encontro com a respectva metade ceia, do maneira que as NiaMrad
bordas dos dota saquinhos , permanecem justapostas, sendo fechadas
_das por eolagem • ou outros processos; nas duas metades da.emhalaseffl, e /
de preferencia nas zonas cheias de fumo, há regiões para reeabor impr.
stea de diieres, • 11ustraçEes ou outros: as duas metades dt • embalieP m4
mantem justapostas, usando-se fita adesiva que se afixa nas borda #09
duas metadee.•
Ponto

n9 1 do total de 2 Pautd8.1.Pr46lw:/t*
.

MIL
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baixada coa respeito ao e couplementarmen t e do contorno superior, da dita po;00 frontalmente repuxadado corpo do medalhão.
A requerente reivindica a prioridade . do correspondente pedido/

/4-76.

dapositado na Re2artiçáo de Patentes dos Estados Unidos da America, . em
1 de Março, de 1967, sob n o /46021.
Ponto n 0 1 do total de 3 pontos apresentados.

't
I#1
.,.11
n ;ala
• ,0.1

„

•

. NO 172.599 de 27 de ato &a 1965.
- mAgABAlls.
Requerentes SICOL COMÉRCIO E.INDUSIIila
Privilegio de Invençids "ORIGINAL PISTOLA FAB& REBÔCQ COM MATERIAL DE
Eliii"DA.UNs,TntIDEli.
2ÊRMO

SCIVINDIC4CO24
1 . - Original pistola para rebace emm mateiial de elevada densidade,
caracterizada pelo tato do reservatecto do material, que e de configura
ção especial, ser fixad r di-v r tamante ne Pistola prOpriamente dita é? ter
R

parte traseira adequadamente nT1ma3ia.
Pontona 1. do total de 5 Pon tos nP2Rseatados.,

TERU Ne 192.512 da

2e da agraste de 196,

Requerente: MATTEL, INC.
Modelo Induatrialt "NOVO MODEL00rMEDALPINS*
1ES'
NDIC-45113-M'1 -.Nove modelo de meda/ao, caraeterizado por apresentar as./
,

pacto da conjunto em gerai ovai tendo esse eira maior ~poetaste seutido vertical, uma aba periférica e . Stamtanclaamente plana do mesmo) moi
trandecontorn o 5e . faces frontar e posterior profirserentee.Ornarnentaciar
uma porção centralmente coaxial de dite carpe oral de ~alia°, "tara
puxada frontalmente .c m substancial elevaçãe, euma porção, suipertommenten
Centra/ da oposta face posterior do mesmo coroo sendo reaspliPoaatenálA

(

TÉRMO NP 194.242 de 30 de outubro de 1967
GUANABARA
Requerente ': INDUSTRIAS Quinas MANGUAL S/A •
FRASCO
PARA
SORO
E SIMILARES'
Mod'o Industrial: "NOVO MODELO DE
REIVINDICACDES

• ,

_ NOVO MODELO DE FRASCO PARA SORO E SIMILARES,

caracterizado

per' em
.__ laterais opostos de sua parede gen'arioamente cilíndrica, se.
quencia de quatro rebaixos elípticos, cujos eixos de simetria menores /
são entre si colineares e paralelos ao eixo hipoteticodo frasco, e entre os rebaixos, há. zonas convexas que prosseguem tambem em continuação
aos rebaixos extremos, formando sinuosidades suavemente convexas.
tonto n 1 do total de 5 pontos apresentados,.

fevereiro' de 1962
TERMO Ne 136.70i
Requerentes ELEKTROKEMISK AIS . NORUEGA
Privilegio de Invenção "APERFEICOADO Punr wq s° Dra pRE-AgUECIMENTO DE. ML
REIVINDICACOES
1 ..: Aperfaiçoado processo 4181 pre7aquecimente i.e minérios visando sua redução, ou tratamsuo a p ue formo rotatório tendo pelo manos uma
cuba associada ao mesma para'alimentsra carga ao forno, caracterizado por compreender os estágios do introduzir a carga na cuba para estabelt
cer ai uma coluna de . carga que, 4 relativamente curte com relação ao coa
=imantado foino, de mexer a,

carp\ na.

coluna deseandentaMentelia Cuba,

Segunda-feira 19
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de recolicr gás quente residual do forno rotaterio,.de introduzir Pelomenos Uma parto do gás quente residual na parte inferior da cuba, de passar o gás residual ai introduzido ascendentemente na cuba em conta:Á':
corrente através dos interstícios da coluna de carga, de.remover o
residual introduzido
In trodlizido d a Par te superior da 'cuba e alimentar 'a carga, • lk
çaecida pelo gás residual introduzido, no forno rdterio.
A . requerente reivindica de acer,do a prióridaddáo Correspondeute pedido depositado ma Repartição de Patentes da Noruega, em 24 de fevereiro de 1961, sob n g 139.224.
.
Ponto a e 1 do total. do

4

pontos apresantadcá.

'111)
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TERMO NO 138.254 de 18 de abril de 1962
-Requerente: TER R/RESTORE TIRE & RUEBER COMPANY E.U.A.
". Privilegio de Invenção "

COMPOSIÇÃO CATALITICA PROCESSO PARA PRODUZIR

UM CATALISADOR &PROCESSO PARA PRODUÇÃO DE POLIMERSOS USANDO UTE CATA
LISADOR"
REIVINDICAORS

1 - çomposição catalfti , a, caracterineda pelo fato do comore

der (A) um composto de amenio pent ahldrocarbonetado da fdrmulas
R1B2R3R4B5 N e (B) um composto de um metal pesado,
bwo, enfeio, ars
nino ou telUrio, o composto (A) sendo fornecido numa tal proporção que
forneça de 0,2 a 10 moles, de proPer;ncia 1,0 a 3,0 moles,
110 nitrogent
o para cada moi de composto (A)
F inalmente,. a, depositante reivindica de acerdo a prioridado de
correspondente pedido depositado na Re partiçío do Pateatos doa Estados.
Unidos da América do Norte em 20 de abriUde 1961, • 18 de outubro de.
1961, sob os nos 104.228 e 145.991 respectivamente.
Ponto no. 1 do totak de 18 p ontos apresentadOO.
TUMO Ne 138.542 do 27 de ',11.11 ae 19(.2
Requerente: RASTEAR KODAK COMPANY
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA- A PREPARAÇÃO CONTINUA DE UM Á0I.
DO BENZE NO-DICARBOXILICO E APARELHO PARA A OXI.
DAÇXO DE XILENO PARA OBTER UM ÁCIDO MENZENO-DI,
CARBOXILICO"
REIVINDICACUS

T2RN0 N e 137.062 do 12 do março de 1961
Reque9,nte: spar. /NTERNATIONALE RESEARCH EAATSCHAPPIJ'N.V.=Holanda=
Privilegio de i nvenção: "PROCESSO PARA ESTABILIZAR COMPOSTW CETONICOS
CONTRA VARIAÇXO DE COR E/OU ODOR, DURANTE àARMAZENAMENTO"
REIVIRDICAÇUS,

.
1- tha processo para est
abi4zar compostos cetenicos contra variação em cr e/ou odor, durante o armazenamento, c ar
aCterizado porqUe o
composto cetenico e submetido a um tratamento de hid rogenação catalíM,
co, em uma temperatura e pressão controlados com r elação.
ao tempo de
tratamento e à'atividade do catalizador de hidrogenação.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dep ositado na Repartição de Patente° dos Betados Unidos da America eM 13
do março de 1961, sob n o 95046.
Ponto no 1 do total de 15 p ontoe apresentados.
T2RMO N o 137.833 de 09 de abril de 1962
Requerente: THB B.P. GOODRICH COMPANY E.U.A. a
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARÁ POS-NALOGENAÇXO DE RESINAS CONTENDO BALOGSRIO"
RUVINDICACCIES

1- Um processo para- pes - halogenação de resinas contendo halogenio,
caracterizado por compreender a passagem de cloro gasoso em uma emspeneão agitada de uma menor p roporção de uma resina de elordto de polivini
la macro-granular; tendo su bstancialmente todas as suas partículas acima' de 10 microns de diâmetro, aa ditas partículas contendo entre 5e 50%
em volume de espaço de poro, em uma maior porporeão de um meio aquoso
contendo de 5% a 25% em volume, baseado no teor total de líquido do
meio ,. de um cloro-metano como agente de inchamento, enquanto ee mantem a suspensão em uma temperatura de 60 a 100 d
C, e .uma pressão de 1,4
a 5,6 kg/cm 2 , na ausencia substancial de oxigenio e fot
o-iluminação, a
resina de cloreto de polivinila tendo um peso molecular pelo menos equl.
valente ao de um cloreto de pc;livinila de viscosidade' específica 0,40,
eeparação do produto macro-granular sendo ' cla'dita i áuspensão e neutralí,
seção do produto Sendo.
' A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de- .
poeitadd na Repartiçãode Patentee nos Est e A - q. “,4,1,-, 1
da America em 10
do abril de 1961, sob n g 101:654;
Ponto u 1 . do total do .9 pontoe apresentados.

1- Um processo para a preparação continua de um acido benzeno-di.
carboxílico, caracterizado por compreender (1) introdução, em um ponto
' acima do ponto médio da dita zbna total, de um membro escolhido do gru,
po. que consiste de meta-xileno e para-xileno, a dita zona total conto
do, pelo menos nos Ultimas 50% de seu comprimento, uma solução de 0,5%
a 8% de um metal escolhido do grupo que consiste de cobalto e manganee,
dissolvido em ácido acético, a percentagem sendo baseada no penao de acido acético, os conteádos da zona total sendo mantidos em uma tampara\
tura de 80 2 C a 150 2 C; (2) introdução de aeetaldelÃo, na dita zona to.
tal, onde ela contem o dito : metal, o nUmero de moles de ace‘taldeídopoY
moi de xileno "que e introduzido na zona total, sendo de 1 a 10; (3)
- troduç!ío, na, zona total, de Um gás contendo oxigenio, - o dito gás se mg,
vendo verticalmente, atreves de substancialmente todo o comprimento da
zona total, a quantidade total do 'gás que e introduzido em todoe os peia
tos sendo de pelo menos 3 moles de 0 2 por moi de xileno; (4) condução
-doe conteádos mais de baixo de qualquer incremento de zona preeadente
ao Ultimo incremento de zona, para a -região superior do preximo micro..
mento de zona, e (5) retirada do conteúdo mais de baixo do incremente,
de zona final, como uma lama de partículas de 'ácido benzeto dicarboxX.
lico contendo não mais que 5% em peso, baseado no peso. do ácido benze.
no-dicarboxílico, de ácido talais° ocluido.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente'pedldo de4
positado na Repartição de Patentes dos Estado UnidOe da America em lf
de agesto de 1961,' sob , ng 131.144.
' / Ponto n5 1 do total de 20 pontos aprees.,,,doS.

•

yr.
71.2
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TÉRMO Na 138.654 de 30 de 'abril de 1962
Requerente: MONTECATINI SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA P
CHIMICA =Itália=
arivilegio de Inver ,,Z o: "PROCESSO PAPA PREPARAR MALOGENETOS DE ALOU.
ALUMINIOw
REIVINDICAOES

6, e os copo1ímeros obtidos são submetidos à extração fracionada a fim /
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
positado na Repartição de Patentes da Itália em 8 ' de julho de 1961 sob no

geneto livre.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de
positado na Repartição de Patentes da Itália em 05 de maio de 1961 sob
n a 8353.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos .presentados.

12.511.
Ponto n o 1 do total de' 18 pontos apresentados.
TERMO No 145.223 de 1 de Outubro de 196?
Requerentat FIEUNO RODRIGUES FERREIRA 810 PAULO
Privilegio de InVenção "BLOCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM A T.nvn il.
MOLDURA PRISMÁTICA, PARA A CONSTRUÇXO DE EDIFfCIOS".
REIVINDiCAÇOES

IUMO N a 138657 de 30 de abril de 1962

tina, para a construção de edifícios, caracterizado por apresentar, em

Privileio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO NA FABRICAÇÃO DE, ESTERES . PESA,.
DOS"

uma das faces de maior área, almofada ou moldura prismática e por os blo
dos, que conformam os ángulos das construções, apresentarem as faces eg
ternas de maior e menor área com a mesma almofada ou moldura prismática.

REIVINDICAÇõES

na fabricação de esteres pecados, a partir de
alcoois primários tendo, pelo menos, 4 átomos de carbono na sua mole- .
cula, com excesso molecular de álcool e separação, por arrastamento cvm
vapor d'água, do álcool em excesso contido no ster bruto, caracterizado pelo fato de se efetuar a separação do álcool sob uma pressão superi
or à pressão atmosfárica.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depo
sitado na Repartição de Patentes na França em 08 de maio de 1961, sob o.
no 861154.
Ponto n a 1 do total de 3 pontos apresentados.
TtRMO No 140.714 de 5 de , julho de 1962
Requerente: MOMTEGATINI, SOCIETÀ GENERALE PER L'INDUSTRIA 1,..iNwAniA E
ITÁLIA

í.0 de Invenção: "UM PROCESSO PARA PFIEPARAR COPOLINEROS DE ETILENO

- Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

_

CARLOS CHIURCO - SXO PAULO
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A VÁLVULAS D2

1 - "APERFEIÇOAMEMTOS '

Um processo para preparar copolimeros de etileno'com•uma ci„

cloolofina ou alquileiclo jlefina, caracterizado pelo fato dos monámeros /
serem copolimerizados na presença de catalisadores a base de um composto/
3.

•

PIAS,' LAVATORIOS E SIMILARES"

REIVINDICACOES

REIVINDICAÇOES

da

1

TERMO N o 150.234 de as de Junho de 1963
JOSÊ
R equerente: MÁRIO ESTEVES DA SILVA, ARISTIDES NOGUEIRA DA SILVA e

COM UMA CICLOOLEFINA OU ALQUICICLOOLEFINA"

.

OU

1 - Bloco de concreto pre-moldado, com almofada ou moldura prismí

Requerente; LES USINES DE MELLE =França=

Pr

no qual R I e R, são iguais ou diferentes e podem ser hidrog gnio ou um grq
po -alquil contendo 1 a 6 átomos de carbono e a á um número inteiro de 1 a

COM-

em que R á um radical alqUila; X á cloro, bromo ou iodo; m e n s'uo um
ttiterO ' inteiro de 1 a 3; .2 e 1 ou 2; e m n e 3 quando p 1, enquan
to que m = a . = 5, Se p . 2, caracterizado porque se fazem reagir, em
proporções determinadas, trid.qul.t-altAlnio, pó de alumínio e um-halo

MICA e
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III)

de separar as fraçOes amorfas das fravies cristalinas.

1- Um processo para preparar halogenotos de alquil-alumlnio,
dreendido nu f ,*.-nula geral
11111A1pab,

Jos.

(Seção

t”,nv içÃo dos grupos IV, V ou VI do quadro perirSdico de acN.-

TRIOS E SIMILARES".

QM

à OU RELATIVOS A VÁLVULAS DE PIAS, LAVA

que o bocal de escoamento caracteriza-se por a

pre' sentar um prolongamento tubular de relativa extensão, cujo trecho periferia° inicial 4 pio e, o'restante, tem rOsca et que vai atarraxada porca; na abertura inferior deste prolongamento, penetra um tubode grande extensão, cuja extremidade inferior tem maior diámetro extet
no, com risca padronizada na periferia.
Ponto n o 1

10.

Is

20

total de 3 pontos apresentados.

30
22
208 (Cu Km)

do com Mendeleef e um composto orgaruhmetálico de um metal u, grupo

Ia,I:

eu =Ia do mesmo quadro Perlõdico, para formar copolímeros lineares de al

to peso molecular consistindo de macromoleculas lineares nata quais estão
Oresen t e s gruPQ a Nkp
CH

"

cnOH

Our29

.j2

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,40

