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REVISTA DA PROPRIEDA
INCDUSTR(AL

No 652.234 - Remiester - Tecidos
Irmãos Abad S.A. - Cl. 22 (com direito ao uso exclusivo).
Notificação:
N9 652.308 - Flamengan - Lanificio Ganut Ltda. - Cl. 23.
Depois de .decorrido o prazo de 60 N9 652.545 - Vel-Lastic Cia.
dias, a partir da presente data para Nacional de Veludos - Cl. 36 (com
recurso ou impugnação e se nenhum direito ao uso exclusivo).
Interessado do mesmo se valer ficam N9 652.550 - Vel-Lastic - Cia.
notificados os requerentes abaixo Nacional de Veludos - Cl. 24 (com
mencionados para comparecer a êste direito ao uso- exclusivo).
Departamento, a fim de efetuarem
Kildare - Calçados
No 652.897
o pagamento da taxa final, dentro do Jacob S.A. - Cl. 36.
prazo de 60 dias, contados da data No 653.141 - Creações Giuseppe em que tiver expirado aquele prazo Indústria de Calçados Milan Ltda.
de recurso:
- Cl. 36.
No• 653.352 - S•iorn - Confecções
Marcas Deferidas;
Stiozn Ltda. •- Cl. 36.
287.686
Comaco
Comaco
N9
N9 653.368 - , Carnesba - ComerComércio de Materiais de gonstruçáo cial Canzesba Ltda. - CI. 37.
S.A. - Cl. 11.
N9 053.849
Mareslan - MalhaN9 488.627 - Termibar - Indús- ria 1Viareslan Ltda. - Cl. 36.
trias Brasileiras de Artigos RefratáN9 653.961 - Mat-Six S.A. Indúsrios S.A. - IBAR - Cl. 15.
trias Reunidas F. Matarazzo - Cl,
• N9 527.648 Mica-Roll B R - 36 (com direito ao uso exclusive.).
Mica-Reli S.A. Indústria e .Comércio
N9 653.962 - Mat-6 - S.A. In- Cl. 4 (sem direito ao uso 'exclu- dústrias
Reunidas F. Matarazzo sivo).
Cl. 36 (com direito ao uso exclusivo).
N° 636.793 - Holtz-Cury - ConsN9 653.963 - Mat-Nyi - S.A. Intrutora Holtz-Cury Ltda. - Cl. 16.
N9 604.104 - Solasol - S.A. Moi- dústrias Reunidas F. •Matarazzo nho Santista Indústrias Gerais - Cl. 36 .(com direito ao uso udusivo).
Cl. 36.
N9 648.143 - Hydro-Phil-Phob -N9 654:150 - Basisal - Bahlana
Indústria e Comércio Tex-Sec Ltda. Sisal S.A. Indústria Comércio -e ExCl. 36 (com direito a exclusão).
portação - Cl. 24 (Com direito ao
No 648.144 - Hydro-Phil-Phob - uso exclusivo).
Indústria e Comércio Tex-Sec Ltda.
N9 654.218 - Paula Souza - Co-- Cl. 23.
mercial de Sacaria Paula • Souza LiNo 648.218 - Croitor Nicola mitada - Cl. 24.
Croitor & Filhos Ltda.. - Cl. 36 (com
N9 654.221 - Impacto - Confecdireito a exclusão) .
ções Impacto Ltda. Cl. 36 (com
No 648.220 - Mary Band - Con- direito ao uso exclusivo).
fecções de Roupas Mary Rand Ltda.
No 654.334 - Ulbio" - Confecções
- Cl. 36 (corri direito a exclusão).
Emprêsa Ulbio Ltda. Cl. 36 (com direito
No 648.272 - Emingar
ao uso exclusivo). •
industrial Garcia S, A. - Cl. 37.
N9 654.793' - Astracete - Melai;ex
N9 648.979 - Ser-Parn -- Indústria
a Comércio de Calçados Ser-Pam Li- S.A. Indústria e Comércio - Cl. 36
mitada - Cl. 36 (com direito ao uso (com direito ao uso exclusivo).
N9 ,655.397
SIIRF - Companhia
exclusivo).
Brasileira de Roupas - Cl. 36
N9 649.158 - Xadrez - Panarner
Ne 661.181 - 'batel - Ceràrnica
Indústria e Comércio Ltda. - Cl. 36 Ibetel Ltda. - Cl. 10.
N9 649.199 . - Equiplon - EquipesN9 667.494 -.Lírio - Confecções
ca Equipamentos de Pesca - Cl. 23. Lírio Ltda. - Cl. 36 (com direito ao
Cotontex uso exclusivo).
• N9 649.201 - Karissia
Ltda.
N9 448.303 - Soldarc - Sociedade
Ne 849.763 - Revital - R,evital In- Anônima White Martins - Cl. 6.
dústria e Comércio de Confecções LiN9 542.666 - Polimac - Premiar
mitada - Cl. 38.
S.A:' Comércio e Indústria de MáNo 650.089 - tler - calcados e
Cl..7.
Tiolsas Ziler Ltda.
Cl.28
•
N9 678.9 6
dos
. 1 Rrarainho - CompaN9 650.490 - .Sabry - Calça
nhia Nacional de 'Guindastes -• Cl.
Sabry Ltda. - Cl. 36.
N9 651.101
Anador - Indústria Cl. 6.
e. Comércio de Calcado
Arco-Flea N9 686.987 .- Devier - Devier InS.A. - Cl. 38.
dústria de Móveis Ltda. - Cl. 40.
• N9 651.430 - Oito -- Otto Carla
Devier
N9 689.211 - Dominique
Pittelkow -Cl., 4.
Indústria de Móveis' Ltda. - Cl. 40.
EM 14 DE 012FPUBRO DE 1970

TERÇA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1970

E

N9 689.220 - Passapoga - Devier
Indústria de Móveis Ltda. - Cl. 40.
N9 689.271 - Conauto - Sociedade Civil Conservadora Nacional de
Automóveis Conauto Ltda. - Cl. 6
(com direito ao uso exclusivo).
N9 690.'893 - Pracinha - Vemag
S.A. Veículos e Máquinas Agrícolas
- Cl. 6 (com direito ao uso exclusivo).
N9 696.796 - São Vita - Auto P31to São Vito Ltda. - Cl. 47.
N9 690.771 - Remertti - Engarrafamento Maldotti Ltda. - Cl. 42.

Marcas Indeferidas:
•Ne 603.072 - Sangue em Pílulas
- Laboratório Iodo Suma Ltda. Cl. 3.
••
- H. BenN' 677.1a0 -•
Cl. 48,
davit
N9 509.436 - Tenaz - Siderúrgica
Riograndense
Cl. 5.
N9 555.814 - Ballardin Bailardin Tanques Tubulações e Construções Ltda. - Cl. 16.
N9 616.689 - Saesa - Saesa Siderúrgica e Aços Especiais S.A. Cl. 11.
N9 633 140. - Mafusa -Malusa
Materiais Para Fundição Ltda. Cl. 5.
N9 635.504 - Santo Antônio Laminação e Trefilação Santo Antônio Ltda. - Cl.. 5.
N9 636.124 - Rosani -- Fundição
Rosani Ltda. - •Cl. 5.
N9 644.958 - Aleomag Alcomag
Fundições Geniais de Metais Não
Ferrosos Ltda. - Cl. 5.
Cosiderpa - ComN9 646.893
panhia Siderúrgica Paulista Cosipa
16.
.N9 650.528 - Anchleta Indústria e Comércio de Calçados Anchleta Ltda. - Cl: 36.
N9 650.896 - Elã - Miguel Bar..
bosa . .Elias -- Cl. 23.
N9 051.211 Jotora Jotora
Imóveis é Materiais de Construção
'Ltda. - CI. 16.
Ne 652.638
Top - Confaccõe,;
Victoria Ltda.
Cl. 36.
Na 652.718 - Ipal - Ipal Companhia Paulista de Avos Laminadcs
- Cl. 5..
N9 657.994 - Let
Comércio de
Chapas de Ferro Let Ltda. - Cl. 5.
219 658.079 - Normal) - Aços Norman Ltda. - Cl. 5.
•
Ne £99.672 - Clublady Bercromtex Jucifist.ria (-. C...intelo Te'rin yr).mitacla - Cl. 36.
• Ne 428.712 --- , -1:Át.riziciolcl •
Quinas Para
Vulezrab:aelin.
Ltda.- - • Cl. 6,Ne 460:01)
Rei - Luiz Cora.a.AnCio - Cl. 21-

- Cl.

N9 521.129 - Zaccaria - Metalurgica Zaccaria Ltda. - Cl. 21.
N'538.329 - C I'D - C I D Comércio e Indústria Diesil Motores
Ltda. - Cl. 6.
N9 662.270 - Barcelos - Mecânica
Barcelos Ltda. - Cl. 21.
Cumpra
o Art. 73:
•
N9 676.304 - Herrrianny Indústria
N9 676.301 - Hermanny Indústria
e Comércio Hic S.A.
677.145 - Laboratório Roma
Ltda.
N, 677.483 - Mano Borges de Almeida.
N9 723.505 - Irmãos Marcelino Assine os exemplares.
N" 723.516 - Irmãos Marcelino Assine os exemplares.
Ne 723.663 - Azair Branco.
149 724.306 - Equipamentos Vanguarda Ltda.
Ne 527.482 - 'José Monserrat Pau.
N9 637.887 - Indústria e Comércio cle Plásticos' S.A. Incoplasa.
N9 640.056 - Jorge Ricardo Rottilursch Meisels.
N" 648.057 - Jorge Ricardo R.othhirsch Meisels.
Ne 648.125 - Belarrnino Petraglia.
N9 649.081 - Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S.A.
N9 649.083 - Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S.A.
N9 652.806 - Stylianos Papadopoulos..
N9 654.374 - E va Meyer
Ma
de LanClau.
Ne 654.817 - Edições Tempo Brasileiro.
N9 654.975 - Bartmut Volkmann.
N9 443.613 _- Mesa Metalúrgica
Mandaguari S.A.
149 483.318 - Escritório Técnico
Comercial Astoria S.A.
149 546.929 - Ibraco S.A. Comércio Indústria Importação.
Ne . 660.022 - Cia. Brasileira do
Comércio Internacional (Importação
e Exportação).
N9 672.184 - Bruno Di Biagio
N9 676.426 - Paulo Antônio Dias
Menezes.
149 696.091 - Construtora •Bal,er
Ltda.
Ne 698.043 - Brasitex Polimer Indústrias Químicas S.A.
DI" 750.319 - Agro Industrial Oraminha Ltda. (bem como a sua inscrição no IBC).
.N9 751.174 - Mégxiidi. Mala (Publicidade) Lfcla.
Ne 751.175 - Magaldi Maia (Publicidade) Ltda.
N: 751.176'
•agalcli Mala (Publicidade) Ltda.
No 751.177 - Magaldi Maia (Publicidacic0 Ltda.
N" 751.178 ;•-- Magaldi Maia (Publicidade) Ltda.
751.l79
alacra'.d/
(Poblicidade) Ltda.
149 751.180 -- Magi; i di Maist (Pablicidacle) Ltda.
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1 ,) c.; expediente das 'repartições
públi(-as, destinado à publiócição,
será ., eeebido na Seção de Comunicações até as .17 horas. O atendimento do púbZico pela Seção de
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1.31ÁRI0

s • 1-

r
' •
1- -

-(Sepãd'111)

EX ELOLENTE
DEPARTAMENTO' DE' (MPRENSÀ NAOIONAL,,
Eiitzwror...-earzoci

,

de'

°

é1e que oti Me l postai,' em
do Tesoureiro, do Departamento4é
Imprensa Nacional. '''OuanVi
contrato, de porte agrO,Mn fapoir
da Delegacia 'Regionarda EmPresa
rgsilrcid Ccrc1c
em Brasília.'

pa'in pueação„
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
6) No caso de perle aéreo ¡3ara
des i.aumente autenticados, deverão
,locali(1ade ?ião servida por êsse
s,?,. datilografados diretamente, em
PUOLteAgeing:1
cHaFb
a-ez".Ro ce
meio e ,: tre:sp-)rts, a Delegacia
u1. n :0 dois,
apel rcetina(7o ONcrc no ar ,-,., V1C
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C;2192clu
S' OFICIAL
tir.- • ;;;
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GE-cÃo
acréscimo no preço.
8e'cw adnittwas copias em tinta
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• 7) A Delecacia Regional da
NieoVonnt de Prenr2oe2edn lardu34r1r.,! do riarl.3.5.^,in
Empraa Brasaira de Correios
do Indãotrla Nada Cornarei°
Telégrafos etrn, Brasília reswoa-se
o direito de s . ealustar os seus preItpr et aso, oticinee do Departamento de Iniprensd Madona?
rcetairuedee pert,:n,ehtes
ços, no caso de elevação de tarifas
inc,Léria eetribuida, nos casos de .
BR h sLP
comerciais aéreas, mediante aviso.
O su omissão, serão encaminhaprévia coe reet-.y.-u3te.a.
escrito, ck Serão de klec:co o p inia (1;1 .i";-P1
cro.:3
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8) Os pra= da assinatura e
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5,a,0O
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renovago dourixt sf7
9)
caso, o assinante 0Alicitada com cntecedênclet
PDRTE AÉREO
.!ia P. 7.N. a ?adido de assidias do vencento. tia assinatrre
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,
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- Vítigaled 11,1:aia Pu-

IVIogaldi Mala (PuN 751.209
N9 638.253 - Bar e Lanches TiVoli
blicid4de) Ltda.
Ltda.
Na 751.209 - Magalcli Mala (Pu751.182 - Magaldi Ma ia (Pu N9 638.397 - Lojas Everest S.A.
blicidade) Ltda.
N9 638.859 - Alain Jeccoud
Na 751.218 - Edgar Barreto de
N 751.183 - 1VIagaldi Mala PuNa 641.884 - Supermercado Arbro
8,1-da
racr (bem corno a sua inscrição no Ltda.
IAB
bUc :1 ( o)
-' 751.197 -Mala PuN9644.023.
Vóiter Tomás da
N9 751.291 - Simca do Brasil So- Silva.
bl 'o a de) Ltda.
ix 7;51
-Ma. ia .1111 - ciedade Anônima Industrial de MoN° 644.618 - Pucci S.A. Artefatos
tores Caminhões e Automóveis.
Ida:. da de) Ltda
de Borracha.
3Viagaldi Mala (Pu- Na 751.292 - Simca do Brasil So'
Na 644.875 - Comércio e Reprecie.dt.de Anônima Industrial de Mo- sentações Pabise Ltda.
blicidade)) Ltda.
.
N9 647.699 - Teca Exportadora e
IS' , 751.191 - Magaldi Main tPu- toras Caminhões e Automóveis.
Na 751.293 - Simca do Brasil So- Importadora Ltda.
1Viaia ( Pu- ciedade Anônima Industrial de MoN9 751.192
N9 647.813 - Comercial Riberic
tores Caminhões e Automóveis.
Ltda.
'alie:dada) Y.;tda
Na 751.294 - Simca do Brasil SoN9647.849 - Cezare Trentini.
.195 galdi Mais (PuI,.
ciedade Anônima Industrial de MoNa 649.366 - Jutathy Endres.
\1
Na 651.219 ---- Salvador Pescuma
- Magaidl AU(
- tores Caminhões e Automóveis.
Na 751.327 - Consultoria Planeja- Russo & Cia. Ltda.
ol i i
Lute.
Na 651.816 - Mercearia Friotá r cha
galdi (\laia (Pu- mento c Engenharia Ltda. - CoN .' 751.195 -plane
Ltdo
al,t
ivrpgaidi
N ? 731.18G 151.358 - Carlo Pareto S.A. -Na 652.850 - Adelino :o'rescarelli.
Maio (PuJuriti.- de) ?Aza.
Comércio e Indústria.
N9 654.642 - Bar Restaurante e
Na 751.366 - Serricchio &
Pizzaria Vieni Qua Ltda.
Mata Pu731.)
N9 751'.369 - Produtos Agro-PeN9 654.942 - Indústrias Reunidas
olicidade) Ltda.
Max Wolfson S.A.
N9 751. )
-- Ar_r g alcil • Mala i"Pu- cuários Taurus S.A.
Na 751.388 - A.S. Amaral -- (Apre599 655.255 - Tauva Agro Pecuáolicidr da ) Lida .
ria e Comercial S.A.
599 751l99•
Magaldi Ma in (Pu - sente inscrição no IBC.).
Na 751.407 - Metalúrgico Unal InN9 655.433 - Cia. de Repwscnta-.
dai Ltda.
ções e Negócios Promocionais.
N P 711.200 -- MaRaldi Mala Pu- dústria e Comércio Ltda.
N9 751.432 - Astec Escritórios de , Na 656.329 - Cia. Industrial de
Y.tda
5 75).201 -- Magn1di Mala (Pu- AsSessorarnento Técnico Ltda.
Perfilados Jafet.
99
N9 751.447 - Ferga Exportadora e
N9 656.508 -- Antônio Alves da
olirldr,dC) Ltda.
Silva.
N ? 751.207 -- Magad1 Mak: (P‘.- Importadora.
N9 751.485 -- Antônio Pavanelli
N9 656,352 - Usina Três Poderes
olicidadel Ltda.
Ltda.
1V-U,3.1di Mal: (Pu- Filhos Iitda.
599 751- .20::':
10 751.500 - Steelfer Materiais
Na 656.878
Francisco Jorge
blical.. de) Ltda .
Veado.
N, 751.7.04 - Maitaldi Mala (Pu- Para Construção Ltda.
Na 528.550 - Serval S.A. TransN9 656.971 - Michel Chaya Moblicidade) Ltda .
•
N' 751.205 -Maa1di Afala (Pu- portes Comércio e Representações. gthrabi.'
N9 610.164 - Sairma. S.A. Indüs
• Na 657.113 - Ursus Importadora.;
blicidade) Ltda.
Ltda.
N9 751.705 - Me (i,aldi
(Pu- trio e Comércio.
N9 657.514 - Laboratórios Gaifíth
N° 613.177 Jordão Braz Relva.
blicidade) Ltda.
N9 751.207 - 1Vii •. gald i Mala Pu - , N9 619.744 - Basilio Vieira Godov. do Brasil • S.A.
• Na 658.070 - Hotel e Restam•ante
blicida da) • Ltda . ..
Na 634.241 - Unilever Limited.
•Na 751.208 -- Magaldl Mais (Pu Na 636.242 - Restaurante -Seven to I Miramar Ltda.
Na 658.440 - Roncid Gomes Nery.
()beldade)
Seven Ltda.
•
" • 4.
.

N 9 658.884 -- José Olavo de Bamoa.

C•10.
Na 659.096 -- Bruno Nonti
Ltda.
Na 659.869 - Vaensagen (.;
Ltda.
N9 (363.335 - Brasmotor S.A. rzipreendimentos o Participações.
N9 663.74c
Brasperola Indústrie,
e Comércio S.A.
N9 663.877 -- Coverna :?rodutos
Químicos e Metais Ltda.
Na 664.06.0 - Lojas Rivo S.A.
Na 664.811 - Anos Ine.ustrini
S.A.
Na 666.16ã - Dargel
mentos Imobiliácios Ltda.
Na 667.033
Aval S.A. Airri ; nistração de Valores.
599 667.058 - Aval S.A. Af rnini,(tra.e.i.o de Valore.
Na 669.412 - José Antônin
gel.
N966.795 • - Amada P'12-,ueirc d. o
Tanure.
Na 069.900 .- )9-tirwa Maria de 1:1vrreriga Pedro

Na 670.479 -- Indústrias Villarcs
S.A.
N9 671.350 - - Dounts Gás Sociedade Anônima.
Domus Gás Socicdad.
Na 671.677
Anônima.
de Souza
599 671.90-. •
N9 672.657 - 1.,17 8.A. Consultores
de Emorec:m:- nentos
- 7mobiliária 1,1aviro
N9 673.64..
rija Ltda.
Antônio Serxalha
Cia.
Na 674.338 - rCribar Lanches
rnitada.
599 674.451 - ',dote/ Manzul
N9 674.639 -- - rtmprêsa Gráfica
Cruzeiro" S.A
Na 674.684 -- :Unhas Varicor S.A.
Na 674.748 - Materiais Industria.IS
S.A.
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bíaélbrial-dé - Ve:- N9. 751.487 - Organização. AMF de
675.02tV Indústria e Comércio Ltda.
ledos.
94çarattarita ,Pará ,Lir 751.552.Hibra Hispano Era1n79
r19 81.,408
sileir de Raio X Ltda.
mitada.
....
1••
rgati
679.572; '.‘firs-O .rati,15; A!paas
•.
Apresente. procuaação
.
r
Sociedade Ail-();11Mfk.
N9 87(1.644 ----SãoPauld Alparga4aê
E,. D'Ainieida ' e àouza (titular
Sociedade' Allôniitia.;''
reais ro 239.121).
N5' 598.925 - 'international Y.tectiN9 679.697 - SãO `Paulo .AlpargataS
Lier boroorUo.
n
aloCiedade Anônima.
•
h-e- -do (1 in
N9 886.681 -a-, Cppaarcial, e Impor-, N9
672.035 - Biviator S.A.
tadora Passeia 'Ltda. •
9 751.224-- jimbra Auto Técni No 686.784 - Cia. Benvori de .Pro- • caNLada.
dutos Alimentícios.
Exigências diversas:
N9 687.761 - Emprêsa Técnica,
Construtora Aresta Ltda.
Casa
Levy de Pianos Ltda.. (tituN9 688.333 - Anibrósio Herlind lar do registro
253.732).
.
National Engineering .Company Of
W. Gomes da Cunha.
N9 690.526
Canadá Ltd (titular do registro
No 691.245 - Cia. Agrícola Santa 272.890).
Joana S.A.
No 583.500 - Laboratório Hosbon
N9 691.426 - Glovani Gomes.
S.A. Produtos Químico-FarmacêutiN9 691.734 - Bar e Sorveteria Sor- cos.
bar Ltda.
Ng 608:271 --- C. H. Boehringer
N0 , 698.640 - Jovamar Comercial e Sohn.
Importadora Ltda.
No 629.302 - Labortecne S.A.
N9 698.849 - Luiz Hipólito.
N9 639. 1364 - • Laboratório Organon
do Brasil Ltda.
N9 898.891 - José Seavone.
N9 642.013 - Ruller S.A. LaboraN9 699.358 - C. M. de Souza.
No 699.516 - Super Mercado &ra- tórios Farmacêuticos.
N9 642.508 - Dietrícia S.A. Prono Limitada.
N 699.531 - João Maria de 011-; dutos Dietéticos e Nutricionais.
veira.
N9 644,756
Indústria Brasileira
Ciimpra o artigo 73 e apresente de Produtos Químicos S.A.
novos exemplares:
N9 .644.759 - Indústria Brasileira
Produtos Químicos S.A.
N9 652.079 - Rodolfo Paixão Li- deNo
858.852 -- Lab. Americano de
nhareS.
N9 464.529 - Equipamentos HRO Farmacoterapia-S.A.
N9 675.469 - E. R. Squibb & Sons
Limitada.
N° 751.184 '- Magaidi Ma-ia (Publi- Inc.
No 676.891 -- Laboratório Neomed
cidade) Ltda.
N9 ,751.188 - Magaidi Mala (Publi- Limitada.
N9 677.348 - Laboratório de Biocidade) Ltda.
Clinica S.A.
N9 751.233 --- Corte Centesimal Li- logia
N9 677.349 -- Laboratório de. Biomitada.
Clínica S.A.
N9 751.250 - Companhia de Segu- logia.
N9 677.350 •-- Laboratório de Bioros Minas Brasil.
N9 751.334 - Rristitutci Riogran. logia Clínica S.A.
'densa de Febre Aftosa Ltda.
No 677.352
Laboratório de BioClínica $.A.•
No 751.363 - Tecnomar Serviços logia
N9 677.353 - Laboratório de BioTécnicos Marítimos Ltda.
Tecnomar Serviços logia Clínica, S.A .
N9 751.365
N° 877.354 - Laboratório de BioTécnicos Marítimos Ltda.
Clinica 3.A.N9 751.378 - Gil Administração de logia
° 726.100 -• Laboratórios Edison
Imóveis Ltda. S.A.
.
N9 751.382 - Ballesteros & Perez• Bezerra
N9 726.586 -- Laboratórios Hosbon
Limitada.
S.A. Produtos Químico-FarmaeêutiN9 751.408 - Metalúrgica Uni In- cos.
dústria e Comércio Ltda.' •
, Ns. 72668 726.570 - 726.571
N9 751.408 - Metalúrgica Unal In- - Laboratórios • Hosbon S.A. Prodústria e Comércio Ltda.
dutos Químicos-Farmacêuticos.•
N9 751.551 -- Dra. Suemis M. CosN9 727.054 - Laboratórios Bionat
•
ta.
S.A. Indústria e Comércio e Serviços Técnicos.
Cumpra os artigos 73 e 96:
No 727.672
Laboratórios* Vitex
-No 723.494 - Irmãos Marcelino
Limitada-.
N0 723.498 - Irmãos Marcelino.
N° 248.557 - Fábrica de Cabos de
N9 724.102 - Produtos Veterinários Aco e Trefilería •Tupy ' Ltda. .
liorsefarma Ltda.
N9 651.143
Allied Chemical Corporation.
Apresente novos exemplares
.
Novelspuma S.A. InN9 653.928
. N9 848.518 - Faria Santos & Cia.
dústria de Fios.
Limitada.
N9 551.709 - B. Elliott (MachineN° 652.217 - Ao Guerreiro de ry)
Limited. .
Tucuruvi Ltda.
N9 614.0:38 - Soudometal Scciété
N° 671.198 - Hermann Alexandre
Anonyme
Confecções Ltda.
N0 751.027 -- Warner-Lambert
617.887
Indústria
Mectinica
e
N9
Pil n trnne.eutical Company. •
Comércio Berollna Ltda.
No 751.211 -- Sopaye -S.A. SocieN9 751.185 - Profic S.A. Produtos dade Paulista de Veículos.
Farmacêuticos Indústria e Comércio.
Loja, L'Abbe Pierre
No• 751.212
N9 751.235 - S.A. Rádio Guarani.
N9 751.237 -• S.A. Rádio Guarani. Limitada.
N9 751.239 S.A. Rádio Guarani. N9 751.257 -a- Canadian Hoeschst
N" 751.240 - S.A. Rádio Guarani. Limited.
N9 751.264
Organ Hari KabusN 751.329 - Fábrica Dowal S.A. hiki
Kaiasha.
Calçado:a e Artigos para Esporte.
•
N9 751.311 ---„Seleto •S.A. IndúsN9 751.330 - Fábrica Dowal S.A.
Calçados e Artigos para Esporte.
tria e Comércio de Café.
N° 751.345
Instituto Nacional -de
N9 751.384 - Tecnomar Serviços
Quimioterapia Ltda.'Técnicos Marítimos Ltda.
No 751.348 - Laboratórios , PiumN9 751.373 - Tipografia Márcia
-tos S.A. Indústrias Farmacêuticas.
Instituto Nacional de
N", 751.405 - Metalúrgica Unai No 751.349
Quimioterapia- Ltda.
.hdústritt e Comércio Ltda.
Cioba' Conetrutora
N9 751.410 - Café Divinópolis LiW9 701• .440
mitada.
['Barreto Ltda.

Dr 751.498
i'3ar Cai é e Lanches ! N 9 521.258 -- Industria e 'ComorBarão de jaauara Ltda. , . .
2lo de 1+1:e cria is de P•evetirnenio
N" 751.508: Gnstavo
de °PM 4tda •
,
'N0• 521.560 - The Lual•:i,ydrá a men:
simone.
N° 751 . .509 •- •1:::2m9 (4- esta vo de Si - Compady .
N9 5'21.754
-fti
.1::12.1.áin::11i •
mone
•
. •
•'
N" 751.564 - Bristo n -: Myers Com- Natio..
No 52i223
e a i•
, pany
,ociedadc Anônima.
N9
524.462 -auaélia Goinas.
• Di•VCTNW
•
N9 524.763 . - Ind. e Com. de PauP21S Feitas Liberdade Ltda.
Americano Comércio Indústria de
N9 520.600 -- Sussex Cem. e inProdutos Alimentícios S.A. (titular dústria
Ltda..
do registro 238.070) (indefiro o pedi- N9 529.823 -• °rens-fiai-lois Inc.
do de prorrogação por ter sido apresentado fora do pra= regulamenN9 527.180 --Dupica S.A.
tar) .
iria e Comércio.
N9 528.502 - Per
PerTinport :RepreArquivamento
sentações Ltd a .
No 528.525 -: Serva] 6.A . Trans,Expansao Construto- portes Com. e' Representações.
N9 553.092ra Imobiliária Ecil Ltda.
No 528.542 - Serrei S. A. Trans.Arquive-se o processo:
portes Com. e Representações .
QINIEr5.E$
N9 530.004 -eário janvda
Serviço de Recepção.
Limitada.
•
In f ormação e Expediçâo
No 530.178
Conterma .Corislrutora Industrial e Térmotecnica S . A.
Era 14 de outubro de 1970
N o 530.476
.1'nciústr'•:,. Ca bore. Limitada .
•
Arquivamento de processos
•N9 531.613
Potiguar indústria e
Comércio de Produtos Químicos LiForam mandados arquivar , os mitada.
processos -abaixo mencionados por
N o 531.978
Veias it Santos 'f ,1falta de pagamento- da taxa final: mitada.
N9 531.980
. No 121.314 - Farbenfabriken Basrer
Brandão & Cia.
Aktiengesellschaft.
No 531.996 -- A clm . a "Pu rtici nações
Alois S.A.
'N O 180.965 - J. R. Silva.
No 582.411 -- Dr. Ne.stor da RoN9 294.537 -- F. C. Andrade Jú- cha
Bressane Filho. .
nior.
N9 532.431 -- Canil) Empreendi...N9 313.046 - Panificadora Nevada mentos
Ltda .
Limitada. •
N° 534.255 --• W. Fernandes.
-No 331.926 -- Indústria de Tênis e
N9 537.293 - Cones Com. de MaArtefatos de Borracha íris Ltda.
teriais para Encanamentos e ConsN9 331.928 - IndúStria de Tênis e truções Lida.
NO 537.546 -- -Klasper Com. Artefatos de Borracha Iris Ltda.
Materiais para Construção , Ltda.
No 375.836 - Irmãos Delezuk.
N0 53,8.374 -- Cio. Cesto] IndúsNo 386.495 -- Iinp. Ornar Zimmermann S.A.
trias!, de , Óleos Vegetais.
N0 413.763 -- Metalúrgica Magna
*-9 538.900
Ibesa Indústria BraLimitada.
sileira de Embalagens S.A.
Ns. 538.927 - 539.084 - 539.088
No 448.795 --- Boutique stella de
Tecidos Ltda.
-- 539.207 539.211 -- 539.637 N9 448.829 - Sociedade Concreto Ibesa Ind. Brasileira de Embalagens
Armado Centrifugado do Brasil S.A. Sociedade Anônima.
S.C.A.C.
1\I' 542_692 --- Getê S.A. AdminisN9 451.298 - Cantinho dos Pre- tração e Comércio.
N9 543.384 - Gráfica Monte Sião
sentes Ltda.
Limitada.
N9 456.460 - Ahmetov Vildiriane.
N9 543.603 - Banco Agro Pecuário
N9 469.728 -- Este Equipamentos de Campo Grande S.A.
Serviços Técnicos e Engenharia LiN9 543.651 - Rademaker & Paiva.
mitada.
N° 545J)21
Indústria de Tecidos
N9 476.514 - O. S. Charnma.
N9 477.770 - Vernag S.A. Veículos Lindamar Ltda.
N9
545.678
Reproarte
e Máquinas Agrícolas.
ções e Artes Lt da-.
N9 478.414 .-- Textil Zillo-LorenN" 551.908 - Indústria de Malas
zetti S.A.
Comodoro Ltda
N9 484.516 - A,ntranik Hug' GueN9 557.189 .- Uirapuru Ltda.
kezian.
N9 557,849
Carlson Representa• N9 484.549 - Mac Artigos de Pro- ções Comissões Ltda.
teção para Indústrias Ltda..
N" 558.627 - - Tecidos Casa. SimN9 485.177 - Copav Sociedade bol S.A. ,
N9 559.419 - Cia. Comercial ai
Paulista de Veículos Ltda.
.N9 48.352 - Brinasa Brinquedos Industrial Brasi lcocibra.
N9 563.670 -- Metalúrgica- Teixeira
Nacionais S.A.
N9 491.420 - Sansyly Modas e Ca- Limitada
NO 581.126
Artepres Metalúrgica
beleireiras Ltda .
Arte Precisão Ltda.
N9 491.783 - Lide
No 581.571 --' Corbala IncorporaN9 491.821 - Granalha de Aço Li- dora e Construtora Ltda.
mitada.
No 582.584 - Johann? Engenharia
N9 492.930 - Auto Mecânica
S.
e Construções Ltda.
Silvestre Ltda.
N° f•97 175 - Pirofer Indústria e
No 493.525 - Nobre S.A. ComérComércio de Ferro e Aço Ltda.
cio e Indústria.
N9 590.055 - Barcela. Móveis o
N° 501.646 - Esgari Indústria e Decorações S.A.
Comércio de Materiais de ConstruN9 592.094 - Fundição Vitória Lição Limitada.
mitada.
No 512.199 -- Editôra Banas S.A.
N9 596.327 - Escritório de RepreN9 517.716 --,Cia. Construtora Ba- sentações Yara. Ltda.
erlein.
49 596.463 -- Ruam' ardo -Vianna
No 519.421 - Ferlaço Ferro, LamiCia.
nados e Aço Com. e Indústria.
NO 597.096 - Juta:$ Rei:ord S.A.
N9 520.517 - Alamo Imp a Co- Indústria e Comércio.
mércio e Indústria Ltda.
N9 600.671 - Ma n uf stureira iCciv•
NO 520.612 - Orak Aki Kovo.
Lida .

•
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'6891.91a - Duplimatar indústria I para avançar c deteratiras,ertfalaaan
,Ny 956.924 - In:lia I. 11 ,A. M(';n.kirgi- IsP 6'01.3/4 a. Criac'ai's
a
- a s•" -af. - Ltd-, r t- ,:. . '7 !
-é "'Coinértiti'.
Veículos Especiais LI-• noisaGlass Companaaa .• :
Limitada
N9 157.274 -- Lança para draga.-Yata
Comércia
e In-.. mitada.
IV 657.181
Ni: .602,365. - Giovanni Abruazase.
e
,
•
.
ar'
690Jafibs - Robhel Jóias Ètda.... • g eM, ;coivi bomba s'..utunets-ni;
clastriat: atida.•
N 605.752 - Huarmy Bouitqda LiTextil Piratinanaa , al i 691.988 - Edificadora Fernan- Edinubda Chatenallha da- Silva,.1Wal..s•
R' 657.620
•
mitada
•
aca'ptavet• :can, -veícilildae arrt geia' ,
alociadada' linanirna.
aôpolls Lide -•
"N9 605.887 - Metalúrgica J. A.:
• t,
terj Ribeira de ,Q,igatiaas; e ,Edtr,rda
Metalúrgica
Matala;
857.786
-•
,
laa
•
Erram-ale Li,- /Ad lpho•
G. Ltda. .
ier Alui-Mino e •Ferro Ltda. " • (
• • ft^ ••:
• •
• a03.094 --e Fraacisco : Pinta :Pe;
••.) t
" 1575 322; 1a aTraasistarria. paaa
Vemag S.A.' Valeu- ^ ar" 893.513
agrocaport Exp. ie- ":• chltaaaa""aa -0e ganastata diada. :as:Arda
. ,N"" 653.042reira.
•"
Tiop. ate Produtos Agatieolas Ltda.; • de I tratar ata de.m.t4, )nac
N" 608.096 - Francisco pinta Pe- lo.; c Maquinas -Agrícolas • ,
ijuirua, ,de
N" - 058.177 - Cia. Siri r i:ar rica. • dali- N" 693.324 .., Ag-roe)xportet -Dela e lácbmocao similar --a Edmundo "Ca--..a.
reira.
"tina. de Produto.; Agrícolas Ltda.
N9• 609.082 - Util Engenharia e Guanabara (Cosigua).
vanellas da Salva.
ia 693. 783
Ind. Brasileira de
ar 938.232 - Metalf:anca. IradasComércio de Lajes Ltda.
N9 158.679 - Aparelho para arruBicicletas
Goricke
S.A.
N9 612.465 - Metalúrgica Paro Li- tala e Comércio Ltda.
inar grandes corpos de materiais re919 295.423
Eugênio
GrigoroTratada.
N9658.280 - Fundição Malaca Li- -witschs.
sinosos celulares - AUic1 Chemitia)
Daito Com. e Re- mitada.
• 62G.6ea3
Conioration.
N"
697.241
Fivarton
Lubrificanpresentações Ltda.
N9 658.284 - Metalúrgica Huar tes Ltda
N9 175.910 -- Um dispositivo meDa• 628.753 - Sucelia Confecções Limitada.
cânico da bomba de gasolina do reiNi'
697.356
-Settlino
Bona.ncli.
Manufatura de Roupas Ltda.
N9 658.569 - Serralheria Grantecuba motorizados
motorizados Arnaldo RodeiN 630.088 - Pedreira Guaratiba fer Ltda.
N" 697.910 -- Luiz Luciano & Cia. gues Loureiro.
Limitada.
t Limitada.
N9 98.770 -- Aperfeiçoamento CITY
N9 660.369 - Yukie Nakamoto i N9 698.203 • Brocker a Cia. Li- processo
N9 630.187 - Serpal Sociedade Code paciatlçao de um artigo
Marta.
mercial Paul:ata, Ltda.
mitacta,
laminado
- Farnilea internatiaare
N" 660.610 - Serralheria Uige LiN'•
LTD.
698.210
630.858
Indica
indústria
de
Confecções Gleyre
N9
mitada.
N Y )25 243 processo de raLimitaG.r..
Cadarços Ltda.
N9 660.632 - Luiz Armando C.
bricação de fibras para manta cie
N9 631.274 - Carlos Moreira.
Ni 698.207
Teixeira.
Indústria
dc
Calçafibras têxteis.
N" 632.064 - Indústria de ConfecN9 660.782 - Francisco .Tulian dos Monte Alto Ltda.
ções Menil Ltda.
N9 137.0Se - - Processo de trataN"
699.036
•
Garcia
Alonso
&
Cia.
Ltda.
Bazar
Zimbo
Ltda.
N 9 632.089 - Ligalumligas de AluN9 699.283 - Artefatos Glarrmar mento química fisica de minarlos e
N9 660.802 - Bela Gidali.
mínio Ltda.
ou dos resíduos de minérios e proLimitada.
919 660.329 - Orestes Carrozza.
N9 632.186 - Hauler da Silva Ferdutos obtidos - Soclété des Acieriae
N" 699.769 -- Casa Real Ltda.
660.954
Artron
Aparelhos
e
N9
reira.
de Pompey.
-- (Arquivem- se os processos).
Máquinas
Eletrônicas
Industrias
Li632.625
Distribuidora
de
MaNa
N9 138.345 - lâmina metalizada
-teriais para Construções e Artigos mitada.
para ser cortada para formar 110$
Enacia
S.A.
Emprêsr,
N9
661.542
Sanitários Dimaco Ltda.
para. produzi-la - Meta/ Filais Coi-aMV/S7A0 BE PATENTES
N9 633.723 - Chibracol Tecelagem Nacional de Im p.
metalizados reatIticôres e processo
1\19 661.543 - Enadil S.A Emprêe Confecções de Chenile Ltda.
pany, Inc.
Em
14
de
outubro
ada
1970
Imp.
sa
Nacional
de
635.588
Casa
Masetti
S.A.
919 141.386 ,- Aparelho para conN9
N 9661.719 - Jefferson Propaganda
Indústria e Comércio.
trolar a velocidade rotativa de ma
Notificação
Limitada.
635.600
Comércio
de
Matetambor e máquina de lavar e exi:raN9
riais para Construções San Costa-- N9 661.746 --- Madeiras Guebetiba
tor centrifugo incluindo o dito a paLimitada.
Ficam
notiticados
os
requerentes
relho
- Whiripool Corporation.
bile Ltda.
abaixo mencionados para compare149 144.132 - Processo e ins!ialaciao
Indústria
e
CornérN9
662.200
636.372
Cardia
Viegas
InN9
cerem a êste Departamento, a fim de para a moagem de material pcÉ rficic
dústria e Comércio de Materiais para cio de Colchões Rawer Ltda.
o pagamento da taxa final de corpos moedores móveis , - CeN9 662.472 - Djalma de Oliveira efetuarem
Construção Ltda.
e da parrneira anuidade dentro do menfabrik Holderbank
N9 636.631 - Aiabras Comercial, & Filhos Ltda.
prazo de GO dias:
AG
•
149 662.887 - Resawro Magazine
:alara e Imp. Ltda.
149 144.308 - Válvulas direcionais
•
Limitada.
Privilégio
de
invenção
deferidos
638.121
Biwabet
Com.
e
Imp.
N9
de contrôie e escape - American
N9 663.476 - Société Rhodiaceta •
de Motores Ltda.
N9 141.749 - Banhos metálicos Brake Shoe Company.
N9 638.456 - Confecções Stetitex
149 144.351 - Aperfeiçoamentos
galvânicos ácidos e aperfeiçoados
G64.0d8 - Lojas Rivo S. A .
Limitada.
processo de eletro-depositar um me- dispositivo para curvar esteiras ac
N9 664.291 - Ettore Sarzotto.
N9 638.470 - Fapor Fábrica de
tal com os mesmos - oDehadag armadura. para concreto armado -N9 664.711 - Manseral Ltda.
portas e Artefatos de Madeira Ltda.
Bau-Stahigewelle G.M.B.H.
Antônio Briante da Deutsche Yharierwerke GmbH.
Na 656.163 N9 639.185 - Tortuga Confecçócs Fonseca.
N" 144.902 - Falha corrugada feiN
9
145.329
Um
processo
para
a
Limitada.
Algodoeira Campo polimerização de propileno - Shell ta de uma feilha achatada de nr,
N9 665.194 N9 639.416 - Indústria e Comércio Largo Ltda.
teria'
deformarei - Ivind Lorenteen,
Internationale Research MatschapCastelhano Ltda.
N° 665.427 - B. K. Alta Modas pij
149 151.889 - Aperfeiçoamentos
N.V.
N9 639.554 - Cia. calçados Clark. Limitada.
N" 159.354 -, Aperfeiçoamentos em suportes para papel higiênico - TheN9 639.601 - A. & A. Fábrica de
149 665.912 - Ayrton Gambassi.
extipador ou máquina recolhedora de rezinha Beatria Alves de Andrade
6•alsas Ltda.
N9 665.914 - Carvalho, Pinheiro & raizes e tubérculos especialmente ba- Zorowich
N9 639.907 - Nicodemos Barretto
N9 151.941 - Processo para a protatas - Sigfred Volstad.
Cia. Ltda.
Ferragens S.A.
teção de madeira coma por e,ramp"io
149 665.917 - Imobiliária e InclusN9 6111.233 - Carlos Alberto NoN9 169-050 Digestor continuo de postes, estacas e mourões dr czUca,
trial Viscal Ltd a.
/na Safadi.
em contato com o rolo - Friedrich
149 666.291 - Indústria e Comér- celulose com dispositivo de carga
Wilheilm Neigenflati.
N9 642.701 - Dihedra Pre-Molda- cio de Calçados La Golondrina Ltda. Aktiebolaget Kamyr.
N
Y
169.715 - Processo para prepa149 152.000 - TT,n dosador e distriaos Ltda.
149 666.368 - Irmãos Lo-Re & Cia. rar compostos
azo metalizados - buidor de armee gelados - araw
N9 646.154 Roraima Indústria e Limitada.
Eastman
Kodak
Company.
Sociedade Ananima,
Cornarcia de Artefatos de Concreto
149 666.927 - Metalúrgica Sverzut
Limitada.
N9 169:922 - Ap erfeiçoamentos em
149 152.168 - Caçamba. de precnsao
Limitada.
N9 647.779 - atado' Modas Ltda.
de pescar - Thoribio Costa.
- Soc. Denominada Yumbo.
149 667.253 - Indústria Mecánica varas
• 6.50.268 - Francisco Feliz DaN9 106,869 - Composição e revesti149 152.749 - instalação e PrOCI'sLesval Ltda.
masio.
mento e procesos para aplicar a mes- so para aumentar a velocidade de
Luiz
Aparecida
FuN9
667.541
-.
N" 651.151 - Imobiliária e Comerma a um dispositivo de congelamen- estira,gem numa instalação paru esraro.
aial Quitanduba Ltda.
tiragem vertical de vidro piasticct --to - General Motors Corporation.
Esata
Meeftrilea
de
N9
668.320
N9 6JI.186 - Indústria de Tubos
Glaces de Boussols.
Precisão
Ltda
149
156.178
Processo
para
fabriN9 152.767 - Processo Para- en
de Contrato Maria Ltda.
149 639.071 - Fanico Indústria de car cilindros elásticos próprios para
-curvahpsdeio-Uncy
laa a51.215 - Indústria de Ferra- Artefatos de Borracha Ltda.
calandras ou máquinas semelhantes Owens-Ford Glass Company.
mentas ,Neade Ltda.
669.355 - Westoll Lubrificantes - Joh. Kleinewefers Sohne.
N9 153.50? - Máquina cortado--a
Plastiflex Comércio Limitada.
149 156.255 - Nôvo abrigo desmon- de palha de milho, cana e similar:ca.
, (353.08a
a Indústria Ltda.
tável
e
posicionável
Dr.
salvador
- José Wiartinelll e Etore Zanini.
N9 669.852 - José Rodrigues
Matheus Zveibil.
N.•:' 655.387 - Assoa Auto Peças •Crua.
N9 153.693 - Dobradiça para porNg 156.761 - A perfeiçoarrientos era tas de veiculo:, -a Atwood Vacilam
-indústria Ltda.
Snacon Máquinas macacos mecânicos para retirar e
149 670.297 653.427
Art-14,u0t
Artefatos
N9
Machine Comnany.
Ferramentas L Ida.
recolocar caixas de mudanças, e dide Alumínio Ltda.
N" 153.E42 - Desintegrador Ou
N9 673.636 - imobiliária Harmo- ferenciais de veículos motorizados N" 053.692 - Meizelles, Carnibd,
solo - Rolland Clyde Higley.
nia
Limitada.
José
Rony
Biasuz
a3e.rtilotti S.A. Com. e Ind.
N9 674.964 - Odilon Silva Júnior.
149 154.623 -- riaquina Eseavadeira
N9 156.301 a Apoio aperfeiçoado tendo uma caçamba inellnavel lateN9' 653.751 (:- • IVIetalar gica Fatima
N"
678.392
Cotobram
Ltda.
In•
.
para
barcos
Luciano
Nogueira
Limitada. •~
ralmante - Toga Nils Wilhelm Lei- .•
dústria e Comércio de Vestuário,
Filho.
ion.
Parafusos e
N9 681.002 - Posergam Ltda.
N9 653.890 - Renara
N9
156.873
TOrno
automático
-N9 145 168 - al-ancesso para ineclii
:
Talcotec Talco TécCongêneres Ltda.
149 681.101
index-Werae laomm - Ges, Hahn a espessura de rim revestimento de
654.092 - Bonjour Indústria nico Ltda.
N9
&
Tesaky.
material sôbre uma fita de moteria.P
149 685.596 - Indústria e Comér'Metalúrgica Ltda.
N9 158.124 - Trocador de ferra- em movimento para manter uniforKon Indústria e CoPescatubt,
149 6541.209
mentes para uma maquina ferra- memente uma espessura pré-determérelo Ltda.,
N9 685.tita • atraiu") Nadoany e mente - Keavnay ta Treckers Corao.. minada e a pare i-ao para revestir rima
- lalecaniCa Otemec Kurt Von I"
aaerg Pachaly.
:ation.
I fita de rna'si-Z.:2 em movimento com
N9 655.116 . COMéTC10, Ltda.
N9 638.245 --- Saboll Com. e Re ."- , N9 157.1t2 - Aparelho e meies espuma de plae raeo Allied CheiraiIndústria e , - Indústria Mecanica
presentações Ltda.
ide material em fôlha - Owens-Illio- cal Corporation.
N9 , 656.91 3
'...Reonava Ltda

irça-feira . 24./1

.01ARIO, OFICIAL .(Seno Ili)

Desen)io ou Modelo Induqtrial
Dr 145.817 -a- -.Pioceaso • e ;aparelho
. Iricleferidos
varal enrolar . um. Xtlatnento) aPnth
Mu° - Turbo ;Machine Co.raPanY•;
N9 142 407 - Original modêio
N9 148.079 -1- Reefplente ale presa funeta",
móael aplieada às Mesas de
, .felto de con.creth' _ s The Na- ternos mecânicos
paralelos - Inds.
tear' Power Plant Company !Ltd.
r
1' •
S.A.
N9 ' 148.338 - Aperfeiçoamentos na 4:tom'
N9 140.591 Novas forma ou conntagem : de lsolaihento em telhal. figuração
de 'torneira de bola - Funos - Isopor Ind. e Com : de Pias"; dição Simar
Ltda.
leias 8.A.
N9- .169.384. - Nay) desenho apliN9 148,342 - Nay° cortador de cável
em capas de colchões . - Hélio
pastas. especialmente queijos, mari- Tagliere.
eiga e outros - Polenghi S.A. Ind.
- Nevo e original moarasileira de 'Produtos AlimenticioS. delo 179
de placa para interruptor de
N 9 148.908 - Cabeça de pulveri- luz - Nilson- de Lucca.
ação para . puberização • rodopiante
-estrutura de calvula. - Edward H.
N1 173.980Novo modelo de rastro atitiderria.Tpante para 'solados -,ckeerz.
.
Ar 148.944 - Transmissãó P roPil l Cia. Indi. Brasileira de Calçados
-surapmlovibtóua- Vulcanizados Vulcabras S.A.
quina compactadora semelhante e
N.9 174.210 - Navo modele de
talo vibratório dotado cozi.' a dita
transmissão - Stotherta & Pitt Ltd. suporte Rodízios para conrtinas IndúÁria de Artefatos Texteis
, N9 148.953 - Nevo painel para -Ltda.
composição de paredes divisórias N.° '175.701- Um- nôvo tipo de
Getúlio Menezes Cardoso.
N9 149.024 - Máquina para pres- moldura para espelhos; quadros e outros
são sabre a sola do sapato - Cia. - José Benedito da Silva;
TInited Shoe Machinery do Brasil.
N.' 178.573 - Nôo tipo de estru• N9 149.331 - Dispositivo apontador
para grafita de lápis - Robert S. tura para rolamentos tubulares para empregos em cruzetas ou pinos de eixos
.
Oondon.
N9 49.462 - Separador de líquidos - Eltel Eichhorn.
em correntes gasosas - Luwa AG.
N° 149.663 - Carburador com vál- •N.° 180.571 - 1\biivo e original
vula de ar - The - Bendix Corpora- modêlo de Carroçaria para veiculo automóvel - losé Piquet Carneiro.
tion.
N.° 185- .998 - Nôvo raodélo de
N9 149.920 - Caçamba de carga,•de
serviço pesado, para diversas finan.- manopla para torneiras - Industarn
dade.s • - Caterpillar Tractor Co.
Indústria de Artefatos de Metal S/A.
N9 150.050 - Processo para fabriModelo de utilidade indeferido
car. um fio torcido composto - Re.beilein & Co. A.. G.
Nôvo. tipo le roda
N9 150.069 - Processo e equipa- • No 9 139.508:
'Setum
i
Nakagaç7a.
mento para produair lamas densas livre manual
partindo de precipitação quimica 1Puller Company.
..
• Exigências técnicas:
N9 150.077 - Uma maquineta (Mecanismo Dobby) para teares - John
N.° 112.624 -- ,Motopiay S/A, InD. Riordan e Gertrude C. Libby. . dústria e Comércio.
N9 150.180 - 'Nova -latina para
N.' 130.266 - Sylvio M. Motbia,
concreto - Rans-Werner Mueller,
N.° 142.253 - Genaro Garrido EsN9 150.231 -•-• Processo aperfeiçoa- pinosa, Na:.clo Garrido Millon e Floreai
do para produção de 'esferulas de mi- Garrido Milton.
nõrio - Pickands Mather & Co. '•
N.' 151.412 • -- Siemeus AktiengeN9 150.587 - Aperfeiçoamentos em •
portas de compensado - Cia. Pre- sellschaft.
N. 157.086 -• Marcos Guimarães
dial de Taubaté.
N9 150.795 - Original dispositivo Schwartzmano e Moacir Mello.
N.° 157.294' •- Geraldo .1nry
para colccaçãõ e aperto de braçadeiras de fitas metálicas - Roven Searls.
Indl. Ltda.
N. 140.903 - •Odette de Araújo
N9 150.883 --- . Processo que permi- Miinto-reanu. •
te realizar elementos em pedia réN.° 148.479 - Egidio Artioli.
constituída cujo aspecto lembra; fielRohin Ei Haas ComN.° 166.907
mente o 'das pedras naturais de es- pany.
pécie correspondente - Christlur,
• N. 174.703 -' Ciba Societe AnoGermain, Louis Dussel.
nyme.
N 9 151.339. - Aperfeiçoamentos inN.' 177.391 - Sugariand
troduzidos em chuveiro -desviador - ments, Inc.
anilho Orlando de Tommaso.
.
N9 151 341 --Nova câmara de disN.° 177.871 - Farbenfabriken Bayer
tribuição da água na parte corres- Aktiengesellschaft.
pondente ao crivo do chuveiro. N. 179297 - Fausto B. Grimaldi
Emlilo Orlando de Tommaso. .
Ei Irmão Ltda.
151.400
Novo
fogareiro
porN9
N.° 179.312 - Raduner 8 Co. A.G.
tàíli - Jor,Alessandro CandussO.
N.° 179.703 - Spectra International
Privilégio de Invenção Indeferido
N9 164.417 - Novas disposições em Inc.
aerfilados bicolores para ilurninaçan •N.° 179.745 .- Textile ' 8 Chemical
- Research Compan;y Ltd. '(Váduz).
-- Poliflea • da Bahia S.A.
N O 135.953 - Aperfeiçoamentos inN.° 179.966 - Union Carbide Cor- •
troduzidos •cm ferros elétricos de 'pas- poration.
•
sar e engomar tecidos, roupas e .ou- • N.° 180.125 - The Steel Company
tros - Darcy Vassellucci e Emillo Of Canada Ltd.
•
Andrade Moura.
• N. 183.513 - Predial Liraeirense
•
N9 139.776 - Navo processo para
fabricação -de saaos • e solas , de bor- Ltda. o
racaa e peças congêneres,- aprovea184.118 - Waldemar Werner
tareio a borracha já vidcanizada. de e Alfonso Francisco Kleimayer.
pneus 'velhos e , outros artigos de bor-N.° 185.442 - Adás Copco Met AB.
racha - (Alio Garcia.
'
N.°
185.443 - Imperial Chemical
N? 143:291a- Parede leve do tipo
não suportado -- OcIdyar S. .Hal- Industries Ltd.
N.° 185.446 - Imperial Chemical*
bostad.
N, 146.237 -- Ar:erfeiçottinentos em Industries, Ltd.
Minerzil Comve::tuário Para. praia. e': nata(.39o . - s N.° 185.521 Nnnio Oinnéritia,..o.
pany.
.i n 9 .150.'9•4 - C..t1:;..,ual diSr.v.sitIV..: , N.° 185.761 - Marcos Gestão
- Schossler.
t .r.: 11ar ,--. Roven n(U. Ltda..

°til:teor:, doa '1970 282$

N. 196.19S -- Bati - Stahlgea;ebe
G m .-b . H.
N.° 196.196 - Ciha Societe Ano-- Pirelli Società
nynie
Azioni..
•
•
N. 19.197
nte x Corporation.
N.' . 186.043
Weiste.
8 -- SN
Y arciso José Toe11946..11997
N.°) 186.277 •=.- Otto 'Clarence
chetto.
derer é. Herbert Otto Nie -Niederer.
N.° 196.199 - Olinkraf Inc.
GaznN.°'\ 186.623 -• The PrOcter
ble C.Onipany.
N.° 196.201 - Sperry Rand T,orpoCascadura Indl. e ration.
N.° - 186.638
Mercantil 'Ltda .
N.° 196.203 - Lydil Pereira.
N.° 186.746 - E. I. da' Pont de p
Coralio de .astro
eN
re.i9r0.196.206Nemours And Company.
N. 155.666 - • Adherbal Barthmann.
N. 196.207 - Ind. e Co- -cio
N.° 186.671 - L'Air Liquide Societe de Brindes Zerna Ltda.
uN.° 196.208 - Afrondisio C tega
Anonyme Pour L'Etude et L'Exp,a1- Riz.
tation des Procedes Georges Claude.
N."- 186.768 - Politechnika.
if. 196.209 --Afrodisio Ortega
R
uN
.N.° 196.138 - Salvador Gomes.
N. 194410
196410 - Afrodisio °nega
N.° 196.139 - Peter Josef Marina.
,
N. 196.140 - Montecor Pedras Ruiz
Dabi Ind. Brasileira de Aparelhos
Ltda'.
Henrique Georg, Er:1 Dentários S/A (Opoente do ':'èrtno
N.° 196.141
n.° 124.470 - Privilégio de Invenção).
Georg e Henriberto Georg.
N." 196.142 - Davi Antônio SpunArqu;yamento de processos
claro.
N. 196. i43
- J. R. Ge.igy :VA.
N:° 172.279 - Yoshio Kuno.'
N.° 196.144 - Vernon Davis Roosa.
N. 193.712 - Schrnidt ManufactuN. 196.146 - Michel Serge Maxine ring Co.
Lefebvre.
N.° 193.713 - Schmidt Marufatte
Leon Grossman.
N. 196.149 ring Co.
N.° 196.156 - Stamicarbon N. V.
N. 194.611 - SurnItomo Nz•lgatuck
N.° 196.157 - Farbwerke ,Hoechst Co.
Ltd.
Aiçtierigesellscha ft.
N.° 193.367 - Condi° de s stro
CVCS Gmbh.
N.° 196.158 Pereiro (Arquivem-se os process, )
N.' 196.159 - Wilhelm Uhrig.
N.9 196.160 - Shiro Katiao.
Águas Sanitárias
N.° 196.161 Divisão Jurídica
Super' Globo de São Paulo S/A.
N.° 196.162 - The Dunlop
Seção de Trans.arências
pany Ltd.
e Licença
N." 196.163. - Deere 6 Company.
• N.° 196.164: - N. iÇi. Imbertun
Em 14 (le :-nutubro de 1970
Ei Asax.,iates Inc
N." 196.165 - Perfumarias Phebo
E3:iflênCa.'n
S/A.,
N.' i96 ;167
Eastman Kodak
Cumpra exis,Oneia:z:
Cc5mpany .
Inds. Químicas Anhembi
xall Drug And
N. 196.169 - Re
(junto à pat PI n9 53.67'7) .
Chémical Company.
Equipesc ,). Equipamentos ele
N.° 196.170 - Bráish - American S.A.
(junto à pat. PI -n9 57.113) .
Tobacco Company Ltd.
Viria rus Equipamentos para Latim.
N. 196.171 - Farbenfabriken Bayer ficação Ltda. (junto à pat. 21 o9
Aktiengesellschatt.
58.662) .
N.° 196.173 Ktonacher 2orzellanAnderEen S.A. Com. e Ind. (junfabrik Stockhardt Ei Schmidt - Eckert to à pat. P1 ri' 66. /3-•1) .
João Antônio 'D'Aimeida, Sampaio
Gmbh .
Georges Fernand (junto à pat. PI termo 144.463).
N.' -496.175 Andres Cristian Nacht (junto a
,
. PI têrmo 159.609).
- N.° 196.176 - Israel Miuixlg indus-- Pat
. Pius Stebler (junto à pat. PI ffn-tries - Institue Por• Research Ara; mo 193.974),
Developrnents e Israel Petrocln.Aical
Nuclear Fuel Servlee3. Inc. (jutilu
Enterprises Ltd.
Reynolds Metais tl pat. PI térzno 201.045).
N.° 196.177 Wharton Industries, Inc. (junto a
Company.
pat. PI -teriam 210.389).
N. 196.178 - Beechazu Group Ltd.
Diversos
.-N.° 196.180 - Societe Anonyr.r
Fonderies Magotteaux.
Barcos Levefort Ind. e Com. Ltda.
N.° 196.181 - Bau - Stahlgewebe
(junto 'à pat. MU termo 147.130..
‘G.M.B.H.
.-Nada há que deferir quanto ao
N.° 196.182 - Alfred Teve:: Gmbh. dido
de fls. 20. - Processo can tinerale.
N.° 196.183 -- Compagnie
vado.
D'Electricite.
Exigências
N.° 196.184 - Philip Morris Iria_
porated.
Cumpra exigências:
N. 196.185 - Artos Dr. Ing
Syntex
Meier - Windhohorst Kommanditgc- 227.785). Corp (junto ao registro no.
sellschaft.
Wellin Produtos .cle Beleza S.A,
196.188 - Sebastião Donato (junto ao. registro .n° 233.597).
Calgon Corp. (junto ao registro n'
Thurler.
• N.° 196.190 - Lepetit .A. 240.035).
Egberto Mesquita Martins (junto
Gruppo Per La Ricercascientifica o La ao - registro - ri: 332.566).
Produzione Chiraica Farmacêutica.
Laboratórios Pierre Docta S.A.
N.° 196.191 - Vandercell Products (junto ao registro ri 5 328.015).
Ltd.
Bruer:. ,e Vitor Ltda. Ind. e Com.
N.' 196:192 - Suniitomo
e Representaçoes Ltda. e Ind e
de Café P. S. P. Ltda.- (jun . •
Conipany Ltd.
Cross to ao registra. „
•N." 196.193 - The
Corporation.
13raun
(juniá co
N." 196.194
Nippon Soda Kbui'• registro - 349
. - Quanto ao :caistro len 007. 7 1.VOLIIWe -fie O pedIC. , 1 ou
hilçi

" N." ' 185 : 977
Company.

The Lincoln Electric
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ÈnAVtiO OP,C .tAL (SeeãO 11;,

• .:

•publie
Classe ç 5C
çêo da trensf. de as. 'Slà- per
•
'cada em 21-149» .; -1
4c.: ta de cumprimento de exigêrectee
e N9 56'3.979 - Titulo MalhaVa : Lufa
SEÇÃO DE 1ECURS03
zita" de Antonia 'Marcos -Spacelt
Classe • 6 - Clichê publicado em. 21
Exigdncias
de janeiro de .1969,
N 9 867.981 -. Titulo.."Serielar;
Cumpra or,:fências:
Artigos. Eletro Domésticos," - -de Se-Richard Hu eeut (junto ao termo velar Artigos Eletro-Domésicos, Leda'
583.937).
- CIyasse a - Clichê publicado em
Leinenciere ele Perfumerla
21 de janeiro de 1969.
(Junto ao têrmo 10.212)..
N9 867.983 - Vergueiro de Armazéns Frigoríficos Vergueira Limitada
Retificação de Clichê
- Classe 41 - Clichê publicado em
8e7.949 - Titulo "Hospedaria 21 de janeiro de 1969.
149 867.990 Maxoil de Promax
Santa Clara" de Hospedaria Santa
Clara Ltda. - Classes '33. e 41 - Produtos Máximos S. A. Indústria
ree' 867.776 - OPF de Christian e Comércio - Classe 47 - Clichê
publicada em 21 de janeiro de 1969.
clichê publicado em 9-10-70.
N9 867.77e - OFF de Christian N9 867.994 - Bralca de Bralca CoHolzeipfel K. G. - Classe 40 - mércio de Madeiras Ltda. r- Classe
4 - Clichê publicado em 21• de jaClichê publicado em 9-10-7q
, .
N9 867.775 - Jobpit de -Christian neiro de 1969.
Ne 867.996 - Universitária de DiPeolzelpfel K. G. - 'Classe 40 reito de Livraria e Editôra UniverClichê publicado em 9-10-70.
sitária
de Direito Ltda. - Classe 32
Ne 837.749 - La Franco de Drogueria. Dei Atlantico S.A. - Classe -Clichê publicado em 21 de janeiro
48 - Clichê publicado em 9-10-70. de 1969.
N9 867.997 - Riomar de OrganiN9 867.748 - La Franco de Droeueria 1e1 Atlantico S.A. - Classe zação contábil Riomar Ltda. - Classe
50 - Clichê publicado enl 21 de ja3 - Clichê publicado em 9-10-70
Ne 86'7.568 - leoche de Peodutos neiro de 1969.
Ne 868.506 - Titulo Pôsto de LavaRoche Quimicos e Farmacêuticos S.A.
-' Classe :0 - Clichê publicado em gem Rápida Aki-Ki-Lava de Pôsto
de Lavagem Rápida Ak-K1-Lava Lielf-10-70.
• s37.563 - Price Waterhouse mitada - classe 33 - Clichê publieeat & Co., de Price Waterhouse cado em 24 de janeiro de 1969.
N9 868.515 - Erecta de Raul BerPeat Co. - classe 50 - clichê puger - Classe f0 - Clichê puhlicado
blicado em 9-10-76
N9 867.557 - "Ard" de Edpco, Inc. em 27-1-69.
N9 868.551 - "M.B.C." e de M.B.C.
classe 32 - clichê publicado em
Mercado Brasileiro de Carnes Lda.
3-10-70.
N9 867.530 - Comptella de Shell - Classe 41 - Clichê publicado em
-International Petroleum Company 27-1-70.
- classe 47 - clichê puN9 868.573 - Superfeira Peg-Pag
blicado em 9-10-70.
de Supermercados Peg-Pag .A. Ne 867.520 - Fingrep de Burndy Classe 50 - Clichê publicado em 27
do Brasil Conectores Ltda. - classe de janeiro de 1969.
Stop's de Pedrina
N9 868.596
8 - clichê publicado em 9-10-70.
N9 867.496 - Waso-Cid de Her- Oliveira Gania - Classe 41. - Climanny Ind. e Com. Hic S.A. - chê publicado em 27-1-69.
classe 48 - clichê publicado em 9 N9 867.119 - Mucama de Ilopffre
Mendonça Ltda. - Classe 36 de outubro de 197".
N9 837 494 - Toe-Pine de Herman- Clichê publicado em 19-1-69.
N9 867.120 - Marcuse de S. A.
ny Ind. e Com. Mc S.A. - classe
48 - clichê publicado em 9-10-70. Fábrica Leite & Alves Industrial cio
N9 867.493 - Top-Pine de Her- Fumos - Classe 44 - Clichê publimanny Ind. e Com. Hic S.A. - cado em 10-1-69.
entese 46 - clichê publicado em 9
N9 867.127 - Barômetro Apec de
de outubro de 1970.
Apec Editóra S. A. - Classe 32 N9 857.452 - Sieal de Proireganda Clichê publicado em 10-1-69.
"Zé Gás" de Helio-Gás S.A. Com.
N9 867.143 - Edular de Barbosa
e Ind. -- classe 33 - clichê publi- Brandão
& Cia. - Classe 46 - Clicado em g-10-70.
chê publicado em 10-1-09.
Ne C67.435 - Zé Gás de 1-le.lioglis
N9 867.173 - Fluminense de Didier,S.A Com. e Ind. - classe 34 - tria Fluminense de Tintas Ltda. clicec medi cado em 9-10-70.
Classe 50 - Cliché publicado em 10
N9 867.364 - Ercemn c/Desenho de janeiro de 1969.
N9 867.183 - Sinal de Propaganda
de Ercuno Ltda. - Classe 50 - Cli"A" de Petrorna q Ind. e Com. Ltda.
chê reed eeele em 9.40-70.
Ne 367.353 - sinet peareednala -Classes: 6, 8, 32 e 38 - Clichês
"Promave" de Promoçen e Adminis- publicado em 13-1-69.
tre cen rie Veículos - Ceance classes
N 9 867.195 - Crê de S. A. In21 e 5C - Clichê pub licado em 9 de dústrias Metalúrgica s Crê - Classe 8
outuben rle 1970.
- Clichê publicado em 13-149.
•
Ne 867.337 - Fore k de Forak CoNe 837.193 - Hechizo de Panammercial Ltda. - clesse 50 - Clichê Piast
do Brasil S. A. - Classe 35 publica rlo em 9-10-70.
Clichê publicado em 13-1-49.
• b67.323 - Canvita de Labora-.
Ne 867.293 - Verestab de Vezesit
Incluistório eMrcex Ltda. - Classe 2 - Sociedad Anonima Comercia/
Clichê publicado em 9 de outubro de trial Financiem Ininobilia ri a - Clasene
13
de jase 1 - Clichê publiend o
1970.
Ne 867.074 - Conidure de Coniclure neiro de 1969.
Chapas Perferadas Ltda .- Classe
Nç 867.205 - Café Peçanha de Car5 - Clichê nublicado em 9 de ou- los França - Classe 41 - Clichê putubro de 1970.
blicado em 13 de janeiro de 196e.
aa, seserae - meniva de Ivrenive
N9 867.233 - Urfacyclin de Zmnbon
- Raspa de Mandioca Lida, - Classe Laboratórios Farmacêuticos Et. A. 41 ndblieeeo,
. eco 9 de ou-- Classe 3 - Clichê publicado elle 13 de
tubrc de 1970.
janeiro de 1969.
N9 867.231 - Dal Peru de Partificio
N9 866.156 - .Lenzo de Michel
Caxiense S. A. Ind. e Cem. - ClasChe er, Moghrabi - Classe 35 •
publicado era 9 de outubro de se 40 - Clichê publicado ce:a 19 de
Janeiro de 1969.
1970.
de TeansN 9 667.976 -Transnobel
Nç 867.232 - Dal Pont de Pastiffnobel - Transporee, ConiugaGee Li- c:o Caxiense S. A. Ind. e
mitada Classe :33.-e , Clichê rubli- Classe 41 - Clichê publicado em 13
Lede epieleede,,,ieeeiroede 1969.
de janeiro de 1969.
N 9 867.234 - Litorânea- de LitorâN9 867.977 - Elevai de R.oval Importação, Exportação e Comércio nea Serviços de TranSpertee

Cia
1

c) •

1'

tada - Classe 50 - Clichê publica- ses 42, $2 e 50 ,:e.ee'lleriS ereleeleared eed
do em 1.3 (de 'janeiro- de 1969.- ,
•:
2e de janeirode e.1-9.
N9 867,258 . -,San-Ko, ele San-Ko ,N9 awars o, !Pite/o-de Dstabelea
do Brasil Ind. e Com. Ltda. - Clage cemento -tiPeerneeecedea U115.-14r,"
8,-e- Clichê publicado em, (434,69.
(Recife'', zçlc •.Allen teeerdeee
-N9 867.275 Espiritpaledeje. Na- Filho - piasses eele 2' o 5(e
ache
tureza - ProdutosFartnaeetticos iei- publicado-- em 21 • dee eeneeete de.
mitada e-J Classe :d z - Cifelle` Publi868.179 Titteld cio Futc'io!ccado em' 13' de`-jaireirci de '1969.
cimento , "SuPerieeecedos Unidos",
N 9 867.276 - Poligluteina de Laboratório Oftalmológico Keret° Ltda. - "São Paulo", de Allon reardee Ribeie
Classe 3 - Clichê publicado em 13 ro Pilho - elatees 41; 32 e 53 --clyich& publicado em ee2 de janeiro
de janeiro de 1969.
de 1969.
N9 867.294 - Pneulândia de SoN 9 868.196 - Deeeete de Wssldere
ciedade Comercial Pneulândia Ltda.
- Classe 21 - Clichê publicado em Diogo de Siqueira e e" , o - classe e‘4
- clichê publicado ene 21 de janeire
13 de janeiro de 1969.
N9 858.608'- Jeneve de Indústrias de 1969.
Ne 863.200 e-- S Peg-Pag,
Jesus S. A. - Refrigerantes - Classe 41 - Clichê publicado em 27 de de Supermercados Iree-Pag S. A. classe 46 - clichê penca& em 21
j an eiro de 1969.
de janeiro de 193'e.
N9 868.609 - Jeneve de Indústrias
Ne 668.201 - eSueereeira. PegJesus S. A. - Refrigerantes - Clas- Pag",. de Supermercados Peg-Pag
se 38 - Cliche publicado em 27 de ja- S. A. - classe 47 - clichê publicado
neiro de 1969.
em 21 de janeiro de 1969.
N 9 868.202 - S ee feira Peg-PØ&
N9 368.610 - Jeneve de indústrias
Jesus S. A. - Refrigerantes - Clas- de Supermercados Peg-Pag S. A. se 43 - Clichê publicado em 27 de classe 48 - clichê p eblicado em 2e
de janeiro de 1e37.
Janeiro de 1969.
N9 868.203 - "euperfeira PegN9 86e.611 - Jeneve de Indústrias
Jesus S. A. - • Refrigerantes - classe Pag", de Supermercados Feg-Pa
41 - Clichê publicado ene 27 de ja- S. A. - classe 49 - reechê publicado
neiro de 1969.
em 21 de ejaneiro de 1969.
Ne 568.612 Jeneve de Indústrias
N9 868.212 Maior, de Editóra
Jesus S. A. - Refrigerantes - Clas- Brasil-América
Ltda. - classe 32 se 21 - Clichê publicado em 27 de clichê publicado em
22 de janeiro de
janeiro de 1969.
1969.
N9 868.640 - Titulo "Fundo 'piN9 838.222 - Peie-Pata, de Abranga de Renda Acumulada" FIRA, dallah Jarjour - clame 49 - enche
de 'piranga S. A. - "Investimentos, publicado em 22 de janeiro do 1939.
Créditos e Financiamento - classe
N9 868.236 - Titulo de Estabele33 - clichê publicado em 27 de ja cimento "Desfile das Meias", de Jor-neirod196. g e Câncio do Amoral Filho o Mozart
N9 868,642 - Título "Fundo Ipi- Amaral - classe 33 - clichê purenda de :tenda Acumulada - blicado em 22 de ',endro de 1969.
"FIRA", de 'p iranga S. A. Inves- N 9 868.256 - Aldens, de Confectimento, Crédito e Financiamento - ções Balayla Ltda. - ciasse 33 clesse 33 - clichê publicado em 27 clichê publicado em 2 2de janeiro de
de janeiro de 1969.
1269.
Nç' 868.673 - d-Con, de Valmont Ne 868.265 - Big Frango, de CoInc. - classe 2 - clichê publicado mercial Avícola Big Frango Ltda. -classe 41 - Jclichê publicado em 22
em 27 de jeeeiro de 1969.
N9 868.689 - "a", de Duravin S.A. de janeiro de 1969.
119 868.270 - Rebaeras. de ReboResinas e Tintas - classe 4 - clichê
publicado em 27 de janeiro de 1969. bras Fornecedora de Abrasivos Ltda.
- classe 6 - clichê publicado em 22
N9 868.690- "a", de Duravin
de janeiro de 1969.
Resinas e Tintas - classe 17 - cli119 868.278 - Tit e le Eletro Técnica
chê publicado em 27 de janeiro de Silman, de Eletro Técnica Silman
1969.
Ltda. - classe 8 - clichê publica&
N9 868.691 - "a", de Duravin S.A. em 22 de janeiro de 1969.
Resinas e Tintas - classe 16 - cliN 9 868.288 - Positivo, de Antônio
chê publicado em 27 de janeiro de Afonso Pereira - casse 41 - clichê
1969. • publicado em 2 2cle. 'lancho de 1939,
Ne 868.692 - "a", de Duravirt S.A.
149 868.289 - Ta-B ear, de Ta-Mar
Resinas e Tintas - classe 28 - cli- - Bar Lanches Ltda. - classe
chê publicado em 27 de janeiro de - clichê publicado em 22 do janeiro
1969.
de 1969.
N9 868.130 - Expressão de pro- 149 868.290 - Produtos Waf, de R.
paganda "Concurso Gráfico do Ano R. Medeiros - desce 41 - cliche
- Prêmio Guttemberg", de Ind. de publicado em 22 de jeneiro de 1939,
Papel Simão S. A. - classe 33 068.291 - Mese/. de Química
clichê publicado em 21 de janeiro
Blumenau Ltda. - classe 1 - clichê
de 1969.
publicado
em 22 de janeiro de 1939.
N9 868.136 - Pransdor, de Pren149 868.303 ,- Titulo Casas 70eltrin
dara Prataria e Fundição de Metais
de Casas Feltrin - TeciLtda. - classe 11 - clichê publicado -dosTecidos
Ltda. - classe 22 -. clichê puem 21 de janeiro de 1969.
N9 868.137 - O Sobrado, de M. M. blicado em r de janeira de 2e39.
Batista - classes 25, 33 e 40 - cli- 149 e58.34e - CoMpar, de Coo-Iene
chê publicade em 21 de janeiro de - Companhia Prediste de Arrenda-'
1939 - Titulo de Estabelecimento. mentos - classe 50 - clichê publicado em 23 de janeiro de 1969.
N9 868.139 - MO - CAM, de NoNem, de Indústria
N9 eer.357
vidades Mo-Cem Ltda. - classe e8 de Calças Ness Ltda. - classe 35.
- clichê publicado em 21 de janeiro clichê publicado em 23 de. janeiro de
de 1969.
1969.
N9 868.140 - Skimonal, de Valdir 149 3e8.315 Perceoft, de eeeuyck
Bianchin - eeasse 41 - clichê pe.- Corporation - classe 24 - cliche
lanudo em 21 de janeiro de 1969. publicado em 23 de janeiro de 1969.
179 868.1e2 - Sacrif, de Modas Se868.380 Minitress. de Drestosa
crie Ltda. - classe 36 - clichê pu- S.N9
Com . e Ind. de Meias - clasblicado em 24 de janeiro da 1.969. se A.
96 - clichê publicado em ,25' dc
Ne 868.151 - UchlyaMa, de Gráfi- janeiro de 1969.
ca *17eleiyaina Ltda. - clame 38 - 149 868.395 - Coviplan, de Coviclichê publicado em 21 de janeiro de plan Comércio de Vidro Plano Ltda.
1969.
- classe 14 .- clichê publicado'eeel
N9 868.175 - Titulo de Estabele- 24 de janeiro de 1939.
cimento "Supermercados 'Unidos", ele Ne 868.396 - Atiântida, de IndúsRAS
&Man i rdee Ribeiro) Filho
tria Tapetes Atitentlen.
o:

'is-èeça-7e;ra
. ,
- 'classe 50- - eliehá publicado- em
24 • de janeiro • do 11969.' Q "
/Mperial ' Mon, de.
N9 868,.397
Ind ástria Tapetes i •Atlântida S. "A
TA •- classe 14 i-e clichê publicadoem 24 de janeiro' de 1969.
:a7 9 868.402 - Ttirkestan; de Iriduâtria Tapetes At16,ntida S. A. •-•-liTA êlasse 34 cliché publicado
em 24 de • janeiro de 1969.
N 9 868.415 Vela Contra Feitiço,
is ji.sé Francisco Ilewat Gusmão tit-tese 46 - clichê 'publicado em 24
de janeiro de 1969..
•
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Exigências
, :

.,

Outubro cie 7377-q.

it

1( 9 168.542 - Montagem ¡Rira um
N9 639.944 - Tecmetal - Socien mandril , . para receber ;em _sujeição dade-Técnica de Ligas Metálicas Ted•
-I uma s peça de trabalho em um eixo metal Ltda. - cl. 5.:
acionado 'em' rotação - Bertoni &
N9 519.175 - Sambará - Sambur6

Cunipra exigências técnica,s:
l‘á '19d.ys,s '
(Allied: Chernical
Corp.
'S/l'athias Cesar MoN9 165 .509
•
rais Figueiredo: ; ,
N9 : 186.217 e-- Suéhiro Onizuka.
N9'• 186222 --, Hug°, Ehrmann &
Cia. •Ltda. e Pedro Holler.
N9 186.229 - Ortwin Otto Zenzinger.
N9 186.230 - Sentado Fujibayasi.
N9 186.231 - Metalúrgica Iberos
Ltda.
N9 186.234 -- Usafer Imp. 'Geral
de Ferramentas
Ltda.
a,
'N '186.235. - Artefatos de Borracha Rubberart Ltda.
N9 186.237 - João Martinho de
Almada.
N9 186.239 - Luiz Pereira dos
Santos.
'
.
.
N9 186.450 - Décio Pereira Bittencourt.
•
N9 195.922 - Dana Corp.
N9 195.641 - Cia. • Palermont Industrial Ind. de Perfumes ee Artigos
de Toucador.
N9 195.928 - Halcon International, Inc,
N9 195.931 - Stauffer Chemical
Company.
N9 193.474 - Armando Contoli.
N9 190.922 -- Eriberto Ferreira Alves.
N9 194.819 - Otto Biernath.
N9 193.134 - Tomokazu Imagawa.

Cottle 'Pontos , publicados em 12 de
outubro de 1970.
•
N9 .168.778 - Sistema' de multiplicação da visão pata televisão 'educacional -e semelhantes - Compagnie
Française Thcanson-Houston - Porri1t9o7s0.publicados em 12 de outubro de

Artigos de Vestuário e Novidades Limitada - cl. 36.
1(9 546.918 - Santa Marta - Com.
e Ind. de Gaxetas Santa Marta Ltda.
- 'el. 31.
N9 632.326 -- Bema-125/140 - Cia.
Siderúrgica Belgo Mineira - ci. 16.
N9 632.325 - Bema-60 - Cia. Siderúrgica Beigo Mineira - cl. 16.
. N9 481.501 - Panam - Panam
Borrachas e Auto Peças Ltda. - cl.
39 - (com exclusão dos artigos indicados pela seção).
N9 , 649.311 - Marmattos - Marmattos Ltda. Ind: e Com. - el. 16
- (com exclusão do "etc") .
N9 655.329 - Dl Vittorio - Di Vittorio Artigos Masculinos Ltda. el. 36.
N9 655.390 - Teripol - Teripol
Inds. Texteis'Ltda. - cl. 36 - (com
exclusão de cobretudo)
N9 655.977 - Lençol Sentiste Prata
- S. A. Moinho Sentiste Inds. Gerais - el. 37.
N9 656.905 - Calpavi Terrapavi
Ind. e Com. de Calcário Ltda. -cl. 4.
1(9 662.528 - Triana - Knack,
Mullei S. A. Ind. e Com. - cl. 36.
N9 662.529 - Anadella - Knack,
Muller S. A. Ind. e Com. - cl. 36.
N9 664.765 - A Gaivota - Angelina Ginotti - el. 11.
N9 664.768 - A Gaivota -*Angelina Ginotti - cl. 35.
N9 665.885 - Plurigoma - Mercantil Plurigoma Ltda. - el. 31.
N9 660.946 - Everest - Fábrica
de Cigarros Caruso S. A. - cl. 44.
179 675.880 - Caudillo - Manufactura de Tabacos Imparciales, S.AInd., Com. y Agropecuaria - cl. 44.
N9 .689.467 - Emore
Emore
•preiteiros, Montagens e Reparações
Ltda.' - cl. 20.
1(9 384.162 - Real -- Porcelana
Real S. A. - cl. 14.
Marcas indeferidas

N9 169.495 - Processo para a preparação de revestimentos para tecidos, resistentes a solventes - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft
1- -epublicação: Diretor-Geral - Di- Pontos publicados em 12 de ouvisões - Serviços :e Seções
tubro de 1970.
N9 168.558 Processo para proD. O. de 12 e 13-10-70
duzir novelos .de fio enrolados cilindricamente - British Nylon Spinners
Em 30 de outubro de 1970
Limited
Pontos publicados em 12
de outubro de 1970.
Em 14 de outubro de 1970
N9 170.326
Conjunto controlador
de . pressão, de reação indutiva Reconsideração de . despacho
Svend Kjaergaard Sorensen Pontos publicados em 12 de outubro
Magnesite, S. A. , (no pedido de
de 1970.
reconsideração do despacho que de• N9 164.335 - Composição 'adesiva
feriu a pat. PI têntio 112.825). e processo para ligar materiais texReconsidero o despacho, publicado TIO
teis a borracha - Dunlop• Rubber.
D. O. (Seção III) de 25 de março de
Company Limited - Pontos publica1964, que conceder a patente, para
dos em 12 de outubro, de 1970.
o fim de
,
N9 169.569
Aparelho destinado
a aquecimento de- pintos Dela queima
Notificação •
de gás ,liquefeito de petróleo - Cia.
Avícola S. Paulo - Pontos PublicaDepois de decorrido o prazo "de
dos em 12 de outubro de 1970.
80 dias, a partir da presente
N9 164.892 - Aperfeiçoamento redata, para recurso, e se nelativo a dispositivos de carburação
nhum interessado do mesmo se
conju gada - Société Industrielle de
Oposições
valer, ficam notificados os reBrevets Et D'Etudes Sibe - Pontos
querentes abaixo mencionados
em 12. de outubro de 1970.
para comparecer a êste Depar- Metalúrgica Oriente S. A., Meta- publicados
• N9 159.509 - Anarelho para constamento, a fim de efetuar o lúrgica Mariotti S. A., Ind. de Me- trueão
de pneumáticos The ,F1Pagamento da taxa 'final, den- tais Vulcânicas S.A. e Industam Ind.
Tire & Rubber Company tro do prazo de 60 dias, conta- de Artefatos de Metal S. A. (opoen- restone
Pontos publicados em 1 de outubro
doa da data em que tiver eX- tes da pat. MI têrtno 190.922).
Pirade aquêle prazo de recurso:
Ancora Ind. e Com. Ltda. e S. de'910.
N9 167.129 - Cabine transportável
Paulo Alpargatas S. A. (opoentes da iiniversal,
para monta gem em capat. DI têrmo 194.819).
de invenção deferido
mionetas do tino Pick-Up - AdriaS. A. Tubos Brasilit (opoente •da nes
• Willen Vogelaar •e- Pontos ntlNq 141.728 - Nova tampa. de pres- pat . MI támo 193.134)..
bl i cP dos em 5 de outubro' de 1970.
sã. para marmitas térmicas - Ind.
N9 140.294 - Processo para revesArquivamento de processos
e Com. Sobral Ltda.
tir "a superfície de vi gmento de diÕxidn •de titânio Drodezido Dor oximodê10 inansi;rial deferido
Foram mandados arquivar os dacão
tetra-cloreto de titenio em
processos abaixo mencionados: fese dede'vanor
N9 684.374 - Floresta - Arma.
- 1?PG. Industries, zém
A Y 175.194 - Nôvo e original deFloresta Ltda. - cl, 41.
Inc.
pontns
nublicados
em
28
de
-senho ornamental para tecidos - N9 124.704 - a/Iontecatini, Societa se-h-ml,ro de 1970.
No 691.201 - Ecila - Edgar Go.
S. A. Inds. Reunidas F. Matarazzo. Generale Per L'Industria :Mineraria
- cl. 48.
179 142.562 - Processo para 'pós- mes
e Chlinica e Karl Ziegler.
N9 692.255 - Miss Belle
tratamentn
de
camadas
de
fosfato
- N9 160.832- - José Américo Aarão
• Privilégio de invenção
Belle Produtos de Beleza Ltda . -, 11,1etal lgesellschaft Aktiengesells- cl.
Marques.
indeferido
48.
- Ponto' riublicados em 17 de
N9 182.244 - Toldos Sul América chaft
179 240.413 - único - Sociedade
eatanaere
de
1970.
Ltda.
N'? 167.147 - Niive modêlo de calN9 155.779 - Apeafeleoatnento em Vinhos Único Ltda. - el. 42.
cinha para bebês - Kaneko. Naka- N9 182.540 - Woiney Aguiar.
>Parelho
reator para onerar lam pa- N9 682.749 - Linek - Linck S.A.
N9
182.839
José
Martins.
mura Esaki.•
e conlunto de bo- Equipamentos Rodoviários e Indusel
as
flu
eeescentes
N9
145.504
Montecatini
Societa
N9 163.009 - Composições deterbina
ebstrica
para
o mesmo - •Ge- triais - cl. 7.
Geenrale
Per
L'Indústria
Mineraria
e
' gentes de 'serviço pesado, de espunatal
Electric
Company
- Pontos
N9 685.516 - Turiscar Turiscar
Chimica.
inação controlada de desmanchaem
22
de
setembro
de do Brasil Ltda. Ind. de Casas RePubl
,cados
N9
181.289
Jorge
Roca
Ibafiez.
rnento rápido de espuma - Colgate
1970.
boques, Esquadrias e Habitações TraoliVe COMPanY •
N9 182.335 KUrt Brandenburg.
ci. 21.
•
N9 184.608 - Carlos Barreto.
Republicação: Diretor-Geral - Di1(9 686.151 - Molas Durex - „leão
jcréncias e alterações de nome
N9 184.623 - Celso Rocha Prates.
visões - Serviços e Seções
Rigon - el. 21.
do titular de processos
- N9 185.052 •-• Columblan Carbon
N9 649.179 - - ManCompany.
1)-. O. de 12 e 13-10-70
oram Mandadas anotar nos •N9 192.610 - Paul Max Kunz,e1.
gotex Solapor 'S. A. Ind. de Arteprocessos abaixo mencionados - (Arquivem-se os processos) .
fatos de Borracha - el. 36.
Em -14 ' de outubro de 1970
as seguintes transferências e alN9 649.340 - Cearense - Cia.
terações de nome do titular de
Cearense de Habitação Popular ,Retificação de pontos
ftetificação
cl. 16.
processos:
N9 654.784 - Nitex - Nitex Modaa
156.946
1nT9
Bulldozer
com
meios
Depois
de
decorrido
o
prazo
de
advik da Brasil S. A. Ind. e elásticos para operação de empurrar
Ltda. - el. 36.
60
dias,
partir
da
presente
N9 655.260 - Calçatodos - Migue
; : C . (transf. pára seu nome da pat. - Caterpillar Tractor Co. - Pontos
data, para recurso ou im pug Agostinho
termo 154.069).
Guardia - el. 36.
publicado sem 12 de outubro de 1970.
-nação,e.shumitraN9 664.276 - Stcip Socie•
do do mesmo se valer,, ficam clade
Cia. Tep êffiláll de Estofanientos N9 162.112 -- Máquina para MoTécnica de Obras Públicas Li.
stifleados os requerentes abai(transf. para - Seu nonte. da .pat. PI delar fõlhas de material plástico rexo mencionados para compare- mitarla - el. 16.
têrnio 134:807) - Anotem-se: 1) sinoso - A.ndrew Olaison Lee cer a êste Departamento, a fim 1(9 666.116 - Paulista - Fábrica
1;ransf. de- Rockwelf-Standard Corp., Pontos publicados em 12 de outubro
de efetuar o pagamento da de Sandálias Paulista Ltda. - elas.
do Est. de PennSylvrinia,'Pera Rock- de 1970.
taxa final dentro do prazo' de se 36.
•
well-Staridard Corp., do Est. de De- N9 164.967 -- Aperfeiçoamentos
60 dias. contado:s da data em
N9 666.304 - Walsywa - 1VIeca.
lo,ware; 2) transi. desta para • North ! introduZidos em irrigadores adaptáque tiver expirado aquêle prazo rica Walsysva Ltda. - el. 11.
American Aviation, Une. ; 3) alt, de' veis ., e vasos sanitários Leão Cede recurso:
nenie deeat para aTerth American :leste, - Pontos publicados em 12 de
179 689 598 - União - União Ri",
c,-duchutagere, Ind. e Com. Ltda .
Beckwell Corp..; 4) transf: da última outubro de '1970. .
Marcos
deterfcle's
para Cio. Teperman de Estofamen- N9 16'. - Aparelho destinado
cl. 39.
a fazer o arremate da pintura ta in1(9 648.503 - Tale' - Christian
& Cia. Llda (trans!. tercessão de : paredes, e tetos.- Ga- N9 656.219 - Homocie:: - Comer- Gra v Cosméticos Ltda.
el. 48.
eeu, nome da pat. PI tárno leno Cezimbra, - Pontos publicados dial Triângulo de -Armarinhos Ltda.' N 9 642.205 `;--•'Confecaões Tett '-•
- cl. 36.
em 12 de oUtUbro de 1970
e9.482) .
Confecções Tex Ltda. - Cl, 36.

•
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Outhro de 1970

Igasa 5 A. Iril- Cumpra o artigo 73 e apres ,,ntg noves
N0 750.202 - Maja Ladüsixia
Ng 331.5i5
N 9' 631.639 - Ipiranga Engana'exemplares
' Comércio Ltda.
Zaclora. de BebidaS 'piranga Ltda. - por-acao e Comércio.
NO 750.607 - Lubarsa LubrificanN9 636.128 - SIVEL -- Sociedade
el. 42.
tes Bardahl S. 4. -: ncliis-Yla e CoImobiliária de Vendas e kmpreenni-i N 9 638.576 -- Sequeiros & Cia..
N9 658.863 - Pic-Pic Mirabel
149 750.289
Revercor Indústria mércio.
Produtos Alimentícios S. A. - clas- mentos Ltda.
The Singer ComPany - Recov:ene Comércio Ltda.
se 41,
N9 836.347 - Corvil Inapor2590
te do termo 583.32-8.
N9
750.653
Indústrias
tteunidas
Comércio Ltcia.
Transferências e alterações de nome
N9 637.431 - Abel da camara Travi , Grillo, Casara I taa: •
Recursos interPo,003
titular de processos
Martins.,
149 647.231 - Cooperativa , de ConN? 637.347 - Abel da Câmas'a sumo - dos Bancários dr, Ria Ltrande
7-.'ise Singer compz,ny -- No re
Foram mandadas anotar nos pro- 1.e.rtins.
curso interposto ao deferuiento do
do Sul Ltda.
cessos abaixo menciona • us as
N9 637.641 - Qu imbrat e :In dás- I N9 648.732 - José Pegníitit Netio Varina 583.328 marca Eeeger.
seguintes transferências e alUnilever Limned _Nó recurso intria
e Comercio Ltda.
terações de" nome do titular e
terposto ao deferimento do Carmo
Cumpra exig én cias
,
Sociedade
de
638.056
Akapo
N
O
processos:
, • _
485.188 marca Se!.
Responsabilidade Ltda.
Artex S. A. Fabrica o u Arteiatos
Riedel
Da Haen
S.
A.,
149
642.746
Valmaqus,
Rialva, Roupas Ltda. (alt. de nome Válvulas c Acessórios para Industria chaft -- Junto ao processo Co. 77-'59
-- No reclino -,nterpostc
do titular na marca Rialva número
-deferimento do termo 173.003
N9
647.604
r'rigomilias
Ltda
.
28 .570).
N9 644.271 - Expres,a
er, Enxovais •Orr.C.cx em Revista.
Indústria e Comercio.
-Brastax Polimer ;ndustriai, 4ruaniMiguel Skeff & Filho Ltda. (transt. Transportes Ltda.
N9 699.807 - Cornareis a Iodos- cas S. A. -- No recurso interposto
para seu nome da marca' Skeff nú149 641.759 - .4.7ecasa . Utiiidades
ao deferimento do tarmõ 576 637
tria de Máquina Bloco Ltda.
mero 301.891)
.
S. A. Comércio e Industria
vitor marca Polimex.
N9
750.550
Relojoa
r
ia
Malva Roupas Ltda. (alt, de hoine' N9 651.377 -- Marcadora S. A.
Ltda.
do titular na frase Rialva A Roupa Indústria e Comércio.
Diversos
Qu Con.a.ista n9.'377.948).
N9 651.378 - Marcadora S. A.
N9 669.121 - ,ECIV.
EngenhaIndústria e Comércio.
ria Construcões e Vendas Ltda.
Marmo & Filhos Ltda. - Tinaar
ExigênciasCia, Siderúrgica
N9. 664.126
N9 682.334 - Laboratórios ;sor- do registro 239.507 - Indefiro o Pedido de prorrogaçáo por ter sido
Paulista Cosipa.
roughs Wellcome do Brasi S. A.
Cumpra o art. 73:
apresentado fora do prazo regulaSociedade
N9 682.652 - -LaboratO.so
149 52.6.469 snenar.
1 9 488.626 - Home Fittings do
co Fasmacéutico Alfredo de Cana Intercâblo Mercantil Ltda.
De Milius . Comércio e indústria
Brasil S. A.
Roupas S. A. - Titular do registro
N9 492.785 - Cia. Industrial Rio
149 570.241 Malharia S. Jorge lho Ltda.
na. 311.085, 383.754 e 383 755 - InGuahyba.
Ltda.
NO 61C.941
Amhrosio sie
deferido o pedido de prorrogação por
e
Silva.
N9 527.766 - Trinecke Zciezarny
149 645.988 - Brasiinder de Seguter sido apresentado a'l'es do prazo
N9 890.215 - Elias Jose,
Velke Rijnove Socialisticke Re soluce ros Ltda.
regulamentar.
narodni podnik.
NO
691
242
Zambon
liabwatõForam mandados arquivar Os Pro649.267 - Depósito Pedra Bran - rios Farmacêuticos S. A.
N9 603.493 - Ferreira & Russio ca149
cessos abaixo mencionados Por laita
Ltda.
Ltda.
final.
N9 650.016 - Shopping Center rio N9 692.903 - Ddrogaria Vila Ciss.:,- de pagamento dá
IQ 609.716 - Macite S. A. Mate1,19 629.260 - Messiaa Soares da
Brasil S. A.
tavo Ltda.
riais de Construções.
N9 644.555 - Midland-Ross Corp. Silva.
19 650.620 - Moreno /sz eia.
N9 665.621 - W. Lima Calcados.
)0 609.763 - Porcelana Ama:-.onas
NO 663.337 - Brasmotor 5. A.
Ng
651.267
RKR
Malhas
e
ConN9 666.766 - Confecções La Robe
S. A.
fecções
Ltda.
preendimentos
e
participacoas.
Ltda.
N9 610.600 - Produtos Básicos
N9 697.130
- Carlos Roberto
S. A. Comercial e Industrial.
N i 661.505 - Confecções e Plissês N O 663.354 - Brasmotor 3. A.
Chiode.
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PONTOS CARACTERiS11COS DOS PEDIDOS
DE PRIVILI±GIO
r2refe N o 125.699 de. 5

de lameiro de 1961e

Requerente: PILKINOTON /MOTHERS LIMITED. . INGLATERRA.
Pa ivilágio de InvençEp o "APERFEIÇOAMENTOS EM/OU, REFERENTES'A ISOLADORES'
REIVINDIcAcOas,

1 - Aperfeiçoamentoe em; ou referentes a isoladores de vidro compra
andando uma pega destinada a ser usada na fabricação de um isolador de
vidro endurecido capaz de suportar uMcaboodo energia elétrica, peça er
ta que 4 moldada com uma cabeça éca e uma aba unida À cabeça, caracter
zados pelo fato da cabeça ser unida À aba por uma parte intermediária /
Compreendendo uma parte de formato cilíndrico cujo eixo coincide, com 4
'eixo da peça e um anel estendendo-se entre a cabeça e a extremidade sn
perior da dita Parte cilíndrica substancialmente em Àngulo reto face À'
parte cilíndrica, de modo que, ao ser temperadae peça, uma condição de
tensão é Induzida a qual interrompe na dita parte intermediária uma tra
+rara iniciada na aba dcalsolador.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de. Patentes da Inglaterra, em 5 de janeiro de 1960, sob o ne

386.
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

I Gri.

SERMO N o 134.358 de 23 de novembro de 1961
Requerente: CONTINENTAL OIL COMPANY a *
Privilégio de Invenção: °SISTEMA AMPLIFICADOR E CONVERSOR DB POtaíCUP
REIVINDICACDES

1 - Sistema amplificador e conversor de potência caracteriza+
do pelo fato de compreender, em combinação; . meios: de entradaj meios rg
cortadores providos de entrada e de saída; medos conectando os referidos
meios de entrada aos citados meios recortadoresa =loa inversores dera&
nal apresentando uma entrada e primeira o segunda saídas . ; motos conecta
do á saída dos referidos Primeiros meios recortadoresá entrada doa meu,
cionados meios inversores; primeiro e segundo meios engatiIhadcrestaca.
da um provido de uma entrada e de uma saída, estando a entrada do pri-/
neiro dos citados Meios engatilhadores conectada À primeira saída -dos rg
feridos meios inve'rsores,,e estando a entrada do segundo aos catados //
Mios engatilhadoros conectada ; segunda saída dos referidoa meios ia
versares; primeiro e segundo meios de saída; meios conectando os mencig
nados primeiro e segundo meios de saída ; primeira a ac gaada saídas roa
pectivamente dos citados engatilhadores; um amplificador do poténeia

4ulllao eu ponte de transistores P.Z.N provido de primeira e "onda/
entradaaa de primeira e segunda sardas,, uma, carga) estando as reter 1451
primeira e segunda eafdas da citada ponte p transiatorisadteconectades s.
trava da referida carga; primeira* Segando meios. controladeree de, a*.

plificação, estando os primeiros meios. de conectados,, atrav4o dos
Menfflionados primeiros meios controladores de amp/ificaçío, 1 primeiro /
os segundos . meios de
entrada da Citada Ponte transistorizada
da Conectados, atravei dos referidas segundas meioa controladores de am.
plificação, a segunda salda da mencionada ponte transistorizada PaN-P o
COM O que um sinal de onda aenOide) aplicado aos meios de. entrada, 4 ele •
plificado, recortado e aplicada en fase com os mencionados primeiros /
meies angatilbadoresf e fora de fase aos , citados segundos maios engatia
lbadores, fazendo com que Uses meios engatilbadores formem ondas qua-/
dradas em daraçio substancial de tempo 4. *X sincronismo com a referida/
onde ~Ude, aparecendo ' a 'referida onda dUadrada nos mencionados.pria/
liteiro e secando meios de salda res pectivamente, e sendo apliCadsUeotrak
Cialmente aos citados primeiros e segundos Meios controladordwde ampll
ficaçZo) com o que a referida ponte transistorizada P.N..P tem pares
postos ao transistores acionados em sequeneia de tempo Com a referida A2
de senOide aplicada aos citados meios de entrada.
Ponto n o 1 do total de 12 pontoo apresentados.

TMO MO 143.113 . de 17 de setembro de 1Z2
Requerentet N.V. PHILIPMEOEILAMIENFABRIEREN = a ROLANDk
Privilágio de InVeneiot "APERFEIÇOAMENTOS EM

OU RELATIVOS A DISPOSITI-

USIDEFINADOS;A SEPARAR, EM: ESTADO SOLIDO, COà

PONENTES DE:D1 A MISTURA GASOSA

PIC MEXO DE agi;
Dou
DA„DE UM OV ,MAIS DESSES DISPOSITIVOS0
FRIAREETO BA UMA USINA SEPARADORA DE DÁS

REIVINDICACOEs:

1 . Aperfeiçoamentos em ou relattvos a dispositivos destinadea
a separar em estado sélido, componentes do u'a mistura gasosa, por 0010

de resfriamento e, dispositivo éste com preendendo u'a massa resfriada
permeável aos gases, caracterizados pelovfato de duas camadas do mate a
rial permeável a gases se encontrar presente no dispositivo:. bavendo
terminada quantidade de elementos espaçadores conatruidos com e iludia
dado de resfriamento o dispostos entre as ditas camadas, ficando 00 roa'
feridos espaçadores em contacto de condatividade térmica com ao soai:lati
em meação e um tubo de tomada ou entrada de gás, desembocando nesse cs
paço entre as ditas duas camadas de material permeável a gás°
A requerente reivindica a prioridade do.correspondent0 Madap
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na aePar tiçio da Patontas da Holanda, em 20 de **timbro de /
1961 sob A G 269.478:
Ponto AG 1 do;,total de 10 ponto'. ahresintsG0*.
Onentad0

corrente de hidroginio em duas fraOes, em reciclai a priaeira ~tia 11
duas fraçOes na zona de hidroreformagem, em por a segunda !rido& ela!
skcia:ma . contabo'coM. uma parte pelo menos da primeira corrente O 144/11
drog:nio e a segunda fragh da segunda corrente' de hidrojnio, nama amo
na de hidrocraquing catalítico, em fracionar o produto bruto de itidr04;
craquing para ¡acolher pelo menos uma fraOlo constituída eisenelalmanta'
.dos hidrocarbonetos Cs e Crio uma:.fração destilando norki1ment6 pelo na
maior paria entre 5 e 700C, constituindouta essencia de alago índio.'
de octano, e uma fração destilando norMalmente, pelo manos na major Pa.
te, acima de 70a0, o que pode ser reciclada na zona de hidrocraquing.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Rapartig0 de Patentes da Franga em 20 da :Unho de 19(2 ri$
A G 901.401.
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados.
N o 153.777 da 17 de outubro . de 1963.
INGLATERRA.
Requerente: PILKINOTON . BROTRERS =MIM . w
Privilgio de Invenção; "PROCESSO DE FABRICAÇAO DE V/DRO PLANO°:

damo

REIVINDICACDES

1 - Processo de fabricação de vidro plano durante o qual o vidro /
rica em contato oom um metal fundida, caracterizado por manter acima d4
metal fundido uma atmosfera protetora compreendendo uma proporção malar
(isto 6 1 mais de 70%) de um ge.s inerte ou substancialmente inerte a tela
peratura existente acima do metal fundido, e uma certa proporção de twi
gé;s redutor para reagir com o oxi¡enio presente na atmosfera acima do
metal fundido, e assim impedir reação na superada do metal fUndid0.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição do Patentes da Inglaterra em 1? de outubro de 1962, sob o'
na 39.360.
Ponto na 1 do total de la pontos apresentados
•

TARRO N o 149.871 de 14 de junho se 1963
Roquaronte: INSTITUT ?RANÇAIS DU PETROLE, DRS CARBURANTS

Wt LUHRIFIUTS

w w ?RANÇA

Privil$sio de Invenção: " PROCESSO

DE CONVERSA° De RIDROCARHOESTOS EK

SANCIA E RIDRODARBONETOS PARAPINIOOS LEVES,*
RErVINPICACUS

rocem de conversão de uma meneia encerrando paio menos
10% de conatituentes destilando normalmente abaixo de 70 0C, pelo danou/
30% de constituentes destilando normalmente entre 70 e 120GC a peio me.
Aos 17% do constituentes destilando normalmente acima
_ de 1200C, *aracu..
visado por fracionar a dita essUcia numa primeira fração cuja maior. /
parte pelo menos destila normalmente abaixo de 70 0C, uma **suada fração
cuja maior parte pelo menos destila norMalment* catre TO e 1200 o ama

4'flat

29.

•11111111111111itelli

22/NO Xe 156.425 de 29 de Janeiro de 1964
Sequerentet JOIOINENÉSIO PINTO * • SIO PAULO.
Priviligio. de Invenaoz oSISTSNA DE MINUTO
pgIVINDICACOS1

Dispositivo de sistema de movimento caracterizado pelo fa.
to de ter grupos de giroso6pios conjugados e que giram em tOrno de pec.
4

1111
02

e

Ia
.
,e
it
saamm
parte
pelo menos destila norlmalmente acl_ne./
terceira tração cuja maior
de 120 0C, ma tratar a primeira fração de essãncia pelo vapor de ;sua pa
ra obter uma primeira conr ente de hodrogãnio, em hidroraformar catalita
cimenta a terceira fração de ereancia, JZ fracionar o anuonte de hidra
?fromages para obter Una segunda corrente de hoarogenio • pelo (latos
45 efparar_a moda
co fraco da Zaa;Caill ia *lavado Saldo d• ootano,

'4‘

e. x
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rbtação.esté ligada por mofo «e barras ou similares a .oxtromidado to WH,
segundo g iroscepiogue também gira em terno da poça ou'elx0 comun'de
tação e esta extremidade deste segundo g lisse6ga,6 a mala- afastada Q0
distante do eixo ou peça comum de rotação dos giroeo6P1Oi
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.
TORMO.,No 157.498 de 12 de . março de 1964.
Requerente: ALIDE ZENEDIN.

. PARANÁ..

Privilegio de Invenç g.o: 11 PLATAFORMA ELEVATÓRIA MaNICA COM BRAÇO
ARTICULÁVEL"•
BEIVINDICAOOES

1 - °PLATAFORMA ELEVATÓRIA MECÂNICA COM BRAÇO ARTICULAM", cara
terizado por compreender um conjunto que tanto poderá fazer parte inta
grente da rachada de edifícios, como constituir-se de um elemento, Â.
parte, transportada por viatura e adaptável às guias adrede:preparada:IV
nas fachadas dos edifícios e formado por uma placa e1evatOria dotada, de
rolamentos para'deslizer ao longo de guias fixas a fachada dos edif10100
e provida de cabos de sUstentação ne icessários aos seus movimentos de ali

tida e descida e do suporte para braços mocánicos articulável:1 por maio
de motoras, dom movimentos em qualquer direção e sustentando, na extra

TeRMO N ro 158.086 do 3 de abril dS 1964.
&guarantee FREDBÚC ROTR.
SÃO UCLO.
!Privilegie de Invenção: 0APLICADOR DE. INUTICIDAN
BEIVINDICACCES'

1.. 0APLICADOR DE' INCBTICIDA", caracterizada ,pelo tato. do Can co&B
tittado. por recipiente preferivelmente cilíndrico dotado numa das eXt52d
mudadas de cabo

e na oposta de tampa cenica atravessada navértiCe
reEt,
tubete, encerrmín o reelpiente, eartocho de substenciangulmica3;do
ta combustão.
.
Ponto no 1 dO tota/ da 3 rontOs apresentados.

midade livre, um cesto para o transporte depesseas e materials.Dita
placa permite o encaixe de uma plataforma provida de um casto paro. O
operador dos motores eletricos ou hidráulicos localizados no seu intet
orrpara movimentação dos braços e acionamento da placa em seus MOYiMlela
tos de subida e descida.
Ponto no 1 do total de4 pontos apresentados.

J104
WÊRMO NO 158.695 de

27

de abril de 1964.

Requerente: ENRICO PUTIN = o ITÁLIA
Privilhie de Invensao; °APARELHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CARGA E DESCARGA

é'

SIMULTANÉA DdS TIJOLOS ÂAS ARMAÇUES A UM OU VÁRIOS
PLANOS',

TERMO Ne 158.568 de 20 de abril de 1964
•
R7querente: BITUMEN INDUSTRIES LIMITED - = = ESCÓCIA

./
Privilégio de Invenção : °PROCESSO E DISPOSITIVOS PARA LIOAOPES"
REIVINDICACtEs

1 . UM processo de ligalão caracterizado por compreender Co ata.
pas de localizar-se entre duas sUperficics a serem ligadas uma tiro de ugs
teria/ plástico consistindo de ou compredndondeamalemento de reeisten./
ela, ligando-se da extremidades .. do elemento com uma tonto de fornecimento
de corrente elétrica, e fizendo,so. passar uma corrente elétrica.etraves O
elemento para efetuar uma alterno no estado da tira tal qUe a4.ta gra'

estabelece uma ligação entre as ditas superfícies.
Á:requerente reivindica aspriorUndes dos correspondentes pedl-/
dos depositados na. Repartido dcl; patentes da Inglaterra, em 22 delebril

de 1965 n 2 de outukro de 1963, sob . .p u s. 15.765 e 38,862, remiclivapputs.
Por;to n u 1 do total de4i ponto' apresentados.
•

HEIVINDICAnES
3. Apakeahamonto automáties para carga e descarga simultânea

do

tijolos nas armaçIes num-eu . vários, planos, particularmente pelo ompri;g0,
nociclo de operaqaes na indUstrin doa tijolos, caracterizado pelo fato dei

que comprando um dispositivo aceleraJor (roletas 3 e 40), nue acelera IND'4
grupos os- elementos provenientes do , uma.cadeia de operaçBes, um disposiM1
vchtransportador CToletas leBepáa 4), qua dispee os grupos dos elemaí'
to-sauim. obtidos em filas paralelas„ um carro ruiva (6X sabre o qual eiJo4
transferidos. os elementos. assim reagirapados,, pare ser-p descarregadot 3
bre tia plano de carda de uma armação da um ou vários planos, do .qual saof,i
descarre g ados sob,o impulso' do. mesma carro avançando os elementos Abre u,
, 9
mesmo aperiados,. tem sucessivo dispositivo transportador (roletas 12 e 3p 0.

4

p&36.4 que repas &Obro una Unica fila ou :Abre um. :minero menor de OlgoOli
os clementes, para levá-los sabre uma sucessiva qadeia,de.Opere93e3b
iiOnie no 1 do total de 11 pontos apresentados.
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Outubro de 197u,

a

nicas irradiadas pela referida haste,
*nnto n o 1 do total de 10 ponto; apresentados.

TERMO N o 158.645 de 24 de

abril de 196,

Requerentm: ALI)) MARIO PEDRO FERRARO

GUANABARA •
LIXO*

Privilígio de Invenção: "NOVA MODALIDAbE D.
BEITINDIcACOBa

1 - NOVA MODALIDADE DE ACONDICIONAR LIXO, compreendendó um pOço
4red4 aberto nas calçadas à frente das residr anciae, caracterizado pelo /
:ato de, proferentemente, apresentar o formato de pirãmide invertida, com
s fundo totalmente vazado; as bordas são adaptadas com calhas para receba
rem uma tampa metílica (e suficientemente rifada para suportar a passagem
de pedestres sabre ela) e sua guarnição periferica, na qual se articulará
por moio de dobradiças ou qualousr outro moio usual, prevista uma alça de

TERMO Ne 158,915 de 5 de maio de 1964

levantamento.

Requerentes LUTO' FORNONI = SXO PAULO
Pd:vil:sio de Invenção: *UNIDADE ELETROLIZADORA*
REIVINDICACDES

1 - UNIDADE ELETROLIzADORA,'compreendendo elementos eletrolizadg
••,•••nn••nn•••••••//

›

ris e respectivos elementos decomposidores, sem limite de número, caneta,
risada pelo fato dos •lamentos eletrolizadores componentes da unidade fga
cionarem em serie de voltagem, em razão do merédza io de cada um dãstes

4

mentos eletrolisadores estarem eletricamente separados tr~ no conjunto/
eletrolizador como no conjunto decompoSidor.
Ponto n2 1 do total de 8 pontos apresentados.
oçormaostoos
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TERMO N g 158.699 Ia 2, de abril de 15é4
Requerente: ALBRRT GEORGE BODINE, JR = = E.U.A.
PrivilUio de Trr n ençá'o: "PROCESSO E APARÈLHO PARA CRIAR UMA REOIXO DR à./

POIO DE CARGA EM MATERIAL TuaRoso#
RETVIUDICACDES

7 de man. de 1964
TÉRMO N 2 158.99::
49
Requerente: OFICINAS MECANICAS SANTO ANTONIO LTDA = PERNAHBUCO
Privilegio de Invenção: 0U tit MÁQUINA DIVISORA DE mAssA.
pirvINDIcAcins
1 - U t A MÁQUINA DIVISORA DE MASSA, compreendendo uma armaVio ri-

1. - Proosso para fsrmar um corpo de material capas de suportar/

gida e caracterizada pelo fato de suportar,. superiormente, iss tabuleiro /

ama carga estrutural em uma região predeterminada de resisancia relativa

adeqiudamente dimensionado o qual e encimado . por uma tampa mevel e provi-

rente baixe no solo, caracterizado pelo fato de compreender: introdução /

da, na parte anterior, de trinco e mola para fechamento e travamento e, d'

de Uma haste ellutira lregitudinain'nte pelo Werior do solo na referida

pmeteriormente, terminando'em gancho que se articula com mala protegi

reglão, criação de vitraçBee ,lásticas senicas contínuas na haste e ao loa

da por' um tubo constituído de um amortecedor fixado inferiormente à dita,

go da mesma, para que a referida haste atue como um irradiador de ondas /

armação. Uma alavanca localizada na face anterior da másuina 4 acoplada 1

ancas dentro do ceio fluente em contacto com ele e, simulteneamente.coM

um contrapeso e a um conjunto excentrico o qual, por meio da barras, vira

ela, in te rodutir na refeda região em um estr.-do fluente eem-uma corrente
em contacto com a 'n-.9t ,a

inflexiel, eio c.ue o referido material/

temente endure ,' ,,
4 dorado no

neu eIáSticawente, Um material que subsolueii

id e co

o ma':.erial do solo por Leio das i)r.das

. mag ionar o conjunta de navalhas cortadoras da massa contida no tabuleiro
navalhas estas localizadas sob o dito tabuleiro. Um conjunto de ganchNe
Permite a elevação aOmente das navalhas cortadoras, para 111-sara.
Ponto nç 1 do total do 4 pontos apresentados.
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5-""'siigém áejscaik;tie se comunIca du. aves a bítaf.Phi. ce com a "pcia5am" -gIV'''
heete de válvula e se estendo para uma abertura de descarga lateralmente',
dirigida no 'lado do dito me'I';
requerente r91Y44,01cik:earripridatie do 'correspondente pedido dg
• :1
P"itad ° na "Pgilçãe 4 4:~s;dxia ,Bstados Unidos da.Amãrica. em. ZO 4,6
.
'
•
sob
na 282:16U.. _/
:
Ponto n r 1:do total de. 20' ;'entes apresentados.

IRMO No 159.042 de 1./ de maio. de 196h
Requerente: NAU( CHEIRAM . ARGENTINA

Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO DE GUARNIÇÃO APLICÁVEL A FECHOS PARA /
RECIPIENTES E PROCESSO PARA SUA FABRICAÇÃO"
REIVINDICAÇOES

1 . NOVO TIPO DE GUARNIÇÃO APLICÁVEL A FECHOS
REcIPTENTES/
E PROCESSO PARA SUA FABRICAÇÃO, caracterizado pelo fato de que compreende
um corpo laminar de material cedente, que à guisa de alma ou necleo se acha hermàticamente fechado em um envoltOrio integrado por duas películas/
essencialmente lm permeáVels, aderidas por calor às faces principais de dl
to corpo laminar, 0 uma pelf'cula . tumbem Impermea:vel que cobre totalmente/
o canto. desse corpo e se soma às duas películas primeiramente menclonádas.
Ponto n r 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO Nc 159.469 de 26 de maio de 1964
Requerente: JOU GIANNINI . SÃO PAULO

PoivIlégio de Invenção: "COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA 7ANELAS'DErvETOV:.
LOS'
REIvINDIcAÇOES.

UM coletor de águas pluviais. para janelas de vido:Ias-, carag,
terizadO Pelo fato de ser constituído por uma bandeja hemicircular, de pê,
1

redes, altas, sendo a parede curva guarnecida de borracha na borda O a parede reta desdobrada para cima, apresentando uma faixa obliqua e outra "
vertical, sendo esta. prolongada para um lado, tendo na extremidade livre,
um orifício. No fundo da bandeja um orifício central as comunica com um d
tUbd de descarga
4nico ponto apresentado.

TERMO Na 159.280 de 19 de maio de 1964
Requerente: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY .a E.U.A.
Privilégio de Invençãe: ,, "TAMPA ACIONADORA DE VÁLVULA"
REIVINDICACOES

Um conjunte de tampa atuadora para um recipiente sou pressa°
do tipo dotado de Uma haste de válvula Oca montada de maneira mével se pro
longando para( cima . que . quandodeprimida no sentido do recipiente ' perMiti'rá á descarga do conteúdo do recipiente através a dita haste, caracteriza
lo pelo fato do dito conjunto de tampa compreender um corpo Oco aberta na
Sua parte inferior e apropriado para encerrar a parte superior do dito re
21plante , incluind0,a . dita haste e tendo um rasgo na sua extremidade supe.
dor se estendendo da parte dianteira para a parte trazeira do dito con-/
Pinto de 'taMpa i. dispo s" iii;Os proporcionando um
- encaixa de ação de mola pa
ta o dito corpor sObre o dito recipienel e um membro acionador de vávuIa montado alternativamente &Obre o dito dorpo para deslocamento no l érttek .
rasgo ao longo do eixo geemOtrido do dito recipiente e sendo‘acesmfvel
rL atuar a dita haste de válvula sem remover o dito conjuntmde . tampay o
osh. membro tendo uma parte Oca pendente telescOpid'ament'e erwaiOcadx com e
tiaraNd.dade Superior da dita haste de válvula esendo formada Coa UMe,paa,
1 -

,
MAMO Nr 159-.77N rde

5

do; lunrim fac,

ARGENTINA
ARISTIDES ROUSSELLE mi..
%quarenta:
Invenção:
'APERFEIÇOAMENTOS
EM FILTROS'
Pritriggio . de
WIS

.S
M.WP.14.4ga...
1 . 4perfeScoamenteeNemseltro4 particularmente destinados & J1
Cl/tragum de Wtrasnia&cmat, da tltroque eampreendeuma serie de blemon

10

tos filtrantes que estão constituldos Por Marcos perimetralS °à gais CtIa
portam Ia:tabuleiro e que se justwpdeinenAza si,dolimitando-se entre ;310D'
sepavm ,coreeapondonievque: ae intarcemunicamentre . aLatrade de abertj
nu, c'orrespondenkaa WatiCens nas tabulaitos e cada tjui asses. olomentOd
L10tw ed.cOmmWsummanatufâltraltepara o dapOsit6 de terras diatosulo0a8 §
Wecn4"anteacata mramaMmiqainclui.abezturas para o ingresso das tOrrad
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vínica * e em ou mais condutor de saída para o liquido filtrante, caracte_

qn.., na dilata antes

rimado. polo fato de que a descarga das Urras •fnicas ao i .ealal:em um
ou mais pontos intermediários qukr estão: ditdadosantea as extremidades do

do aeu termino, formando um panho-* ionão avIda 4 I

protegida por uma 's t1 metálica

.Ponto n o 1 dó :total de 2 pontos apressntados.

filtro', no •spaço delimitade
dois tablileiroi Céntiguns
Ponto na 1 do total cs é pontos epresent:'.01s.
15

FIO. I

TERMO No 161.307 de 31 julho de 1964.
%quere:ates SUCO INT4R1iATI0NAL CORPORATION. - U.S.A.
Privilegio da TnvanrRn: "AP3RFEIÇOAWITOS M OU MLATIVOS APADO-,
RÈS DE Q~D g CONDENSAÇÃO
REIVINDICAÇOES

1 - .APERr1.açok4a205 ruM OU ULATIVOS

A S.:PálALdMS D g:

:c
TSRMO No 161.702 de 12 de agósto de 1964
Requerente: HARRY G. COLE .-= E.U.A.

ÁGUA DS

Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO DE TOAMO Inità INsTatin,iro3 Ds Cx.1.4
Da"

DJNSAÇXO", caracterizado pelo fat: de compreender uma válvula para coa
trolar o escapamento de fluido presente na . cá.mara, apresentando a válva
la um membro funcional que, em-uso, está disposto para ser submetido,na
iiração de abertura da vál ula, a uma fcirca depelsdefte da press go de 1
fluido presente na cámara e, na ereç go de fechamento da válvula, a uma
fiirçff aplicada ao mesmo por um meio obediente a temperatura disposto na
cá.mara, aumentando a ferça aplicada pelo meio obediente a temperatura /
.om temperatura crescente na cmara, incluindo o meio obediente a tampa,
:atura pelo menos um elemento bimetálico que fica curvada quando e suai
'tentada a temperatura no interior da Cemara, sendo pada elementoiconsti,
tuido por um membro integrante singelo configurado e disposto de mane
ra que, com temperatura e press go crescentes na cemDra, maiores porçaes
ou uma propore g o aumentada do elemento se tornem eficazes para aplicar/
uma terça de fechamento válvula.

REIVINDICACOSS

i - Um instrumento wasical caracterizado por apresentar um coa
po a cordas que se estendem sabre o mesmo, alem de dispositivo de apóia
no citado corpo onde catão presas as Citadas cordas, o citado dispositt
vo de apóio disposto para oscilar as citadas cordas em tórno de um °Lica
geccitrico transversal ao citado corpo para a produ4o do afeito de tri
mulo, e outro diapositivo no citado dispositivo de apeio para ajustar
independentemente as c* itadas cordas em relaç;o ao citado eixo geométrico transversal.
é reqearaiite reivindica a prioridade do norrespondence padida,
depositado na Rapartiçio de Patentes doe Estados Unidos da america, 4m
10 da seteibro da . 1963 aob n o 307.851.
Pente m. 1 do total:de 12 poeto* aprawintados

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
aapartiçâo do Pat:ntes da Grg -Bretanha, em 2 de agóeto de 1963, sob o
no R0.031.
Ponto D e 1
tal de 10 pontos apresentados.

g'IG.1

2--f
er-'72
TIMO CO 168.408 de it de setembro da 1904

aeccoratot NOUS ~MB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . SA0 PAULO
PriviXklo de Inven004 "NOVOS APERIPHIÇOAMSNTOS EM cloaTtuows.,
.
Ttamo Ns

161.660 do 11 de agasto de

1961

Requerante: ARMANDO JOSÊ numa- . GUANABARA
Privilísio de Tevenc go: "APARELHO DEPTISADO AO TRATAMENTO10.', 'NARIZ

GOI"
RNIVINDICACW
.,..,. Aparelho destina, ao tratamento do "nantz grego" caracte.
:tudo Por uma fresa que pode ser movimentada, direta ou Indiretameam;
por um conjunto de transmissão, fixado a uma haste tendo na parte inf..
rior desta, un pino para emaciam, haste ata, revestlda Po r oo.-150.

1 -

zoinnlucW

Novos aperfeiçoamentos em amortecedores, do tipo flui e 1/1 n .-

um amortecedor do tipo telescOpico, provido doe usuais terolnatm
com orideio central embuchado para a sua aplicaçâo ao Veicula ou outro
15~nd.

~unta a qUe se deetina, compreendendo ainda, uma unidade complementar
ramada por mola halicoidal, caracterizados pele to de a referida Aol*

ancorada *a suas atraidades em cabeçotes, sendo mmoralar é tiwid
na atraidade iaberna\da capa do amortecedor e o'outro em forma 4. bra
adagia aplicada na atrocidade do corpo interno ou plato. •
loat, ale 114 total:de a pato. aoroant.d.s.
94r
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TERMO NO . 165.533 de 22 de dezembro de 1964

II

Requerente: MILITAR! TRAINING DEVIGE CO. AKTIEBOLAO = m SUÉCIA
Privilígio de Invençie: NCARTUCHO.COMPREENDENDO UMA CARGA PROPULSORA /

CIRCUNDADA POR UM ADITIVA PARA REDUZIR DESGASTE
DO CANO E PROCESSO DE REDUZIR DESGASTE p o CANO/
NA COMBUSTA0 DUM PROPULSOR NUMA ARMA DE FOGO
RE/WINDICACDES

1 . Cartucho compreendendo Uma carg& propulsora circundada por
um aditivo: para reduzir desgaste do cano., consistindo o:ditoaditivosa

TERNO No 167.934 de 18 de março de 1965.1
Requerente: JULIO ALBERTO BEKBROVICE. ARGENTINA,/
Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS ER MáQUINAS DE d'AMPEAR./

sencialmente duma camada de produto contendo uma quantidade substancial
de carbono, e sendo capaz do produzir relativamente gás frio ao disparar
o ente cartucho,, e' tendo disperso partículas finamente divididas /
dum :segundo produto, capaz de produzir um protector de cano resistente,'
à temperatIda ao disparar dito cartucho.
'Ponto na 1 do total de 56 pontos apresentados.

1 - Aperfeiçoamentos em m4quinas de grampear, do tipo das qUe
compreendem um par de mandíbulas vinculadas ' a braços de acionamento) que /
operam simultâneamente com o meio de empuxo dos grampos, (laudo as citadas mandíbulas alojadas em uma cavidade da máquina %partir dai qual aram

çam os =los de dobragm, das extremidades dos grampos,. Caracterizados: pe..
lo' fato de compreenderem um Corpo principal, des1ocitvel.ret214neamenta
alojado em uma cavidade de deslisamento provida na nãquinaq quase v¡ne$.
apresentando a parte superior/
do referido corpo uma saliencia dianteira fazendo as vezes' da esbarro: de
empaxo'de meios elásticos de retarno, apresentando a parte. superior do (4
Ude corpo principal um rebaixo do qual avança uma porção plana provida./
de um par de orifícios t s ansfixantes dispostos simetricamente a ambos ali
lados da linha media, porção essa complementada com uma placa. da uma de
cujas facbs avançam hastes de dilmetro substancialmente igual. aa dos.ref!.
rides orideios sinuftricos e que, dispostos em, correspondencie com 03.5202:
moa, transpOem orifícios das extremidades"de elementos aumentados intem.
calados entre o corpo 'e a placa, configurando a parte superior do corpo /,
uma lâmina de empuxo dos grampos, apresentando as extremidades 'opostas /'
dos citados elementos aumentados por sua vez orifícios de .. ..passagem de ha2
tos vinculadas A 's'mandibulas, sendo estas constituídas por peças integra!
tem que compreendem uma base laminar aumentada entre porções extremes arr
redondadas de largura diferente, estando cada uma dessas porções transpO2'
te' por um orifício de passgem de uma correspondente haste em avanço perpendicular a partir de uma peça de suporte de cada mandíbula, no 14d0 do:
citada base laminar e na pi.oximidade da porção extrema mais estreita Ryan
çando um braço, dobrado de encontro extremidade oposta da citada base
que apresenta uma curva prOximo''a t:ua raiz 1 seado'referido braço assim df'
deslocado paralelamente para fora à citada base; tendo as peças de supor
te das mandíbulas uma cohfigurach semelhante lí das' suas bases' e aPreem.
tando sabre 11 face de ada.ptaçIb destas pá rebaixo, em correspondncia com
uma ponto mais estreite, determinando ne¡e cavidade intermedtirrio de alo.
ln Z alavanca. manual de ,:omando da mesma,

TERMM Na 165-.75e de 29 dá dezembro de 1984.U.S.A.
Requerente: EUGENE GILSON REETON ..
Pivilgio de Invenegot "APARELHO SEMEADOR APERFEIÇOADO".
REIVINDICACOES.

1 . EM aparaho semeador aperfeigeado, caracterizado , por compreender um alimentador de semente,. meio • de acoplamento conectado com o dito
alimentador de semente e. tende uma primeira e segunda superfícies de rg
lamento, geralmente. contínuas e planas, tendo a primeira dita super/lel
e de rolamento uma parte am..contacto, com o suprimento' da sementes, e a
segunda dita superdele de rolamento estendo provida com uma abertura /
distante do dito . tuprimento de sementas ainda outro meio. do acoplamento
associado operativamente com os meios anteriormente , retenidor,:pare. • a.
justar semente . no'interior,do dito suprimento de seMentee e segurar'. di
ta sementes. num cOntacto . deslizantocontínuo contra as primeira e sem
da supardeléede'relament4 sendo . aa partes estruturadas é construídas
COM a fina/Idade de a'Sement&alustada,ser ejetada atravem
cio. dita abe,
tura.
'1eivindica a ,prioridade docorrespondente. pedido depositado na
departfçWo'de'Patentes dos Eetadesl. Unidos de America. de Norte enr.24: de.
Janeiro de 1964, sob ' oula 338.927: ' •
Ponto no 1 do totak'de-29 . montes, apresentados,
•

jumento das mencfonadas extreMided:, 1:2'ario:roa dos elementos auimntedUel
vdneuladon'auperlormente: ao Corpo principal do mecanismo, apresentando . Lu
*Citidaa peças de suporte das citadas extremidades ., e na porerio mele nuga
ild4 haste perpendicular que avança'a partir de um lado da urimuzihRO de /'
montagem da. base da mandíbula. carrespowlente'ey do lado oposto, eakuma es'
tremidade insertível em um 'correspondente' orifício da superfície de sun,
te do conjunto na qualidade de articulação, sendo b conjunto das mandítu.;
lei: com suas peças de suporte deslocívels anállar e integrantemente em - 4°J
Urro dos citados meios de articuiago an.Jbedliincia ao dos/Desmonto 2X.3
near do corpo 'principal do mecanismo./
:Ponto na 1-do total de h pontoo apresentados.;

.4 •
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TÊRWO.Ns 150.845 de 16 de julho de 1963
ReqUeronte:"N.V.; PHILIPS'OLOEII,AMPE*PABR/EkEN =Holanda.
Prinrilltigio de invenção; • °APERPE1ÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITIVOS SÊNI-COODUTORES E A PROCES30S . PiRA sBA pABRICAÇÃO"
REIVINDICACCES

1- Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos eeml-condutoree,
por exemplo, um diodo compreendendo um corpo semi-condutor, o pelo . menos dois eletrodos nele colocados, sendo o referido diepoeitivo deetim
do a possibilitar, por meio de injeção de avalanche entre os mencionados
eletrodoe, uma curva característica corrente-tensão com região de resift
tencia deferencial . negativa, caracterizados pelo fato do corpo eemi-cm
4;

M.0 N a 168.226 de 26 de março de 1965.1

Requerentes CONNISSARIAT

A L esnanoIS ATOMIQUE- YRANN/

Privileigió de Inveageo, PROCESSO DE ZSTABILIZA00 DE UMA FONTE TERMIONICA
(52ILIZíVar. EM ESPECTRO^. DE MASSA,' 23 FONEB TERMIONICA OBTIDA PELO DITO
PROCESSO"

ReivindicaçBes.1 . PCOOOOAO

de estabilização de ama fonte termiOnica, utilizá

dutor compreender, entre os eletrodos com as respectivas zonas olètrOdl
cae semi-condutoras, pelo menos duas camadas com o mesmo tipo de condumividade e valores de condutividade diferentes, sendo a camada de conds .1
tividade menor mais fina que a de maior condutividade e tendo um valor
de condutividade pelo menos 10 vezes menor que-o da camada de maior coa
dutividada sendo que um dos eletrodos, coisa respectiva zona oletródi.
ca semi-condutora, e aplicado sabre a camada de 'condutividade mais baixa e outro' eletrodo estabelece uma conexão ohmica com a camada de cauda

tividade mais elevada.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente podido dopa
sitado na Repartição de Patentes da Holanda em 19 de julho de 1962. sob
21 2 281.182.
Ponto n g 1 do total de 10 pontos apresentados.

volem ospOotrometria de massa, caracterizado por compreender o depósito

@abre um filamento motel:leo, de uma camada de substancia refrateria, sus@Stival de fornecer, por aquecimento, uma camoda homogenea de superacie/
lisa, a calcinaçao lente do filamento, recoberto da dita substancia, ate/
• g ormeçUo de mui comede bem aderente Abre o filamento, o carregamento /
:to conjunto, assim obtido, com o auxIlio de una mistura constituida da di
subetancia e o produto a analisar por espectrometrio de nossa, e e cal
440400 do conjunto,/

3

Fri(i.1
ARMO 11

A requerente reivindica a prioeidade do correspondente pedi.

t,o, depositado na Repartioao de Patentes na Prança, com 27 do março da 1964.
• 31 6) PY 968.9850/
o
Ponto nO 1 do total de 3 pontos apeeeentodoa./
RtRED Ea 163.336 de 30 de março de 1965.

Requerentes DOW CORNINO CORPORATION. . U.S.A.
Privilegio ' do Invenção, "PROCESSO DE POLINERIRAÇ40 DE SILWANOS O aILCka
SANbS EM amuou..
flEPUNDICACOES

1 - Processo de polimerização de siloxanos a olioarbanom em emulsio,

caraoterisado pelo fato de se polimerizar e copolimerizar, pelo menos,rm
membro esco1hi40 do grupo, que consiate de ergano-siloxenos da fórmula/
Unitdria Rh1810, na qual cada R e um torno de hidrogenia um radloal
Nidrocarbonetad monovalunte ou um radical belOgeno - hidrombonetado gAa
movalente e a ; O, 1, 2 ou 3 e tem tua valor medio de 1 a menos de 3 e
Ailearban0s, tendo a fórmula gertu, no(a) 28iQsi(a)20n, onde a como da
fluido a g imo e Q 4 um radical divalente ligado a ambos os &tomes de al
aclo por meio de uma ligação de silício-carbono, sendo o dito Q um Ra,
dioal compoJto de carbono e ítomos de hidrogenio ou um radical composto
de átomos de carbono, hidrogenio e oxigenlo, havendo menos a; 15 dtomos
is carbono no dito radical Q e qualquer oxigenia que estiver presente,
• tendo na forma do ligações etereas, polimerisando-se o dito membro wm
qm meio aquoso, eng:. emito em um estada dispersado, na presença de um cONI
posto da fórmula, R'06020H1 onde R' á um radical hidroperbonetado
tico monovalente de, pele menos, 6 átomo° de carbono, ati A* Obter o da
sojado aumento mo agregaoão molecular.'
311.vindioa a Driorldade do !b.rewpun‘ente pedida depoeitado e
na Repartição do Patontee doe Iletadoa Unidos da Amerino do Norte, i 1$
de ma is de 1961v, eob o ns 368.352.
Ponto ms do total 4. 50 contw weavatadow.

2 150.91719 de julho de 1963

Requerente: WESTERY

ELECTRIC COMPANY, INCORPORáTED =E.U.A.=

Privileéio de Inveneão. "TRANSDUTOR2S DE

TENSÃO,'

REIVINDICANES

1- Um transdutor eletra-mecenico caracterizado pelo fato de compre
ender um transistor, meio para aplicar uma tensão ao transistor enojo
eletrico para medir a variação das características eletricas do tj'anaka
tor, responsiva à tensão, caracterizado em que o meio para aplicar a
tensão ao transistor 4 independente do meio °Átrio° e á principalmente
adaptado para efetuar uma tensão atreves das junçOes do transiator.
A requerente reivindica á prioridade do pedido correspondente dein
•
'sttado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 13 a*
agasto de 1962, sob o s 216.456.
Ponto no 1 de total do 14 pontos apresentaeop..
FIG. I

TtRMO t5 157.398.de 06 Se março de 1964
Requerente: HERCULES POVDER COMPANY .E.U.A.=
DE SADIO DE METAL ALCALINO E Mien
Privilígio de Invenção: o comrosIÇÃo
s
SO PARA SUA PORMACIO"
REIVINDICACOES

d a pes
1- Uma oomPoeaçáo de sabão de metal alcalino, caracteriza
de
o
e/ou
misturao
d
preceder eabes de metal alcalino de breudesdobra
5% a 200 de 40..
de
ácidos
graxos,.o
sabão
contendo
Vreu desdobrado COM
sina oão pele
dos de tetraidro-resina, em que os ácidos . de tetraidro-re
com
álcali.
e
menos parcialmente noutralizado
Ponto u S 1 ao total de 6 pontoe apresentados.
TtRMO Ne 156,906 . de 18 de fevereiro de 1964
Requerent e :

FORD VOTOR CW,PANY .

D.D.X.

A CUNMO E DE PERMUTA.
Privilegio do Invenceo; "DiV0$1TIV0 DE , LANINAQ110

DIARPO OFICIAL (Seção III).
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ÇXO DE CALOR,'
'REIVINDICACOE4

,

em que X é uni halogenio o R 2 e; um grupo cromofórico e condensando, a cór.

.1 - UM disposltiVo do trOca de calor que tem um dispositivo de /
admis4), um dispositivo dgi'doscarga, um"nlièleo que inclui pelo menos dois

cm de 155-B05C, uma proporção Molecular do dito intermediário di-hslogen

condutos que,admitem um;fluxo de fluido entre eles e espaçados para forma
rem uma passagem de ar entre ãles e um elemento espaçador colocado entre/

-dissulfeto, tendo a fOrmula R 2N-R-S-S-R-NR2 , em que R é um substitulntet

-triacina cromofórico tim meia proporção molecular 'de um dlamino-diaril-

os citadOs condutos e em relação de troca de calor com eles, elemento ãs-

' escolhido do grupo consistindo da arila e arilo substituída, ambos dissol
vidos em solvente orgânico, sendo adicionado álcali para reduzir a acidez •

te que inclui uma pluralidade de elementode nervuras e poças de ligação

da solução ' endo o resultante corante de azo-dissulfeto a fOrmula geral:

. que juntos dividem a citada passagem em uma pluralidade de células de
municação de ar, o aperfeiçoamento no citado elemento espaçador, caracte-

co.....'"

Paçados, o viradas para fora do plano da citada peça base plana deinand0/
pelo menos uma abertura na citada peça base adjacente a cada uma das cita
das alotas; O sontre cada para dos citados gruPos espaçados uma peça traiu
versai inteiriça com a citada peça base, incluindo cada um dos citados /
4rupoa espoçadoa uma primeira alota de diversão apoiada pela prOxima pega
transversal adjacente e estendendo-se para fora do citado plano num primei
ro lado da eitada peça base, uma segunda aleta de diversão que s* e estende
para fora do Citado plano num segundo lado da citada peça base oposto ao
oltado primeiro lado,.e uma pluralidade de aletas intermediárias entre a •

,H

N,,,,,,

(

\

Rz

em que X 6 um substituinte escolhido do grupo de haloganios, aminaS o a.
minas substituídas, R é um substituinto arilo ou arilo substituída, 11 2 é

um grupo cromofOrico, e recuporado o corante de azo-dissulfoto assim for.
mado.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dt
positado na Repartição de Patentes Dos Estados Unidos ne 264.046 em 11 de
março de 1963.
Ponto n5 1 do total de 4 Pontos apresentados.
TERMO NP 158.192 de 7 de abril. de 1964
Requerente: INSTITUT FRANCAIS DO PETROLE, DES CARDURANTS ET LUBRIPIANTSaw

FRANÇA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE CONVERSO DE . HIDROCARBONETOS PESADOS

da citada peça base no citado primeiro lado de uma distUcia menor Que a

E24 GÃS-OIL"

citada primeira alota de divesão e no citado segundo lado de Uma dístin-

REIVINDICACUS

eia menor que a citada segunda alota de diversão.
Á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dl
potitado na Repartioão de Patente dos Estados Unidos . da Amárica em 19 de
fevereiro de 1963 sob ri ct 259.547.
Ponto n o 1 do total do 17 pontoe apresentados.

tt----c--- N
e

az

citada primeira aleta de diversão e a citada segunda alota de diversão, /
eatendendo-se as citadas alotas intermediárias atravás do citado plano e

H•

...-í
W"-C-1

rizado por compreender um elemento de nervuras entro cada par das citadas
. pinou de ligação *compreendendo uma'peça base plano; uma pluralidade de.a.
lotas espaçadas inteiriços oom a citada poça base, dispostas em grupos GA

N,

1 - Processo de conversão de óleo residual de petróleo ao tempera
tura inicia/ normal de destilação superior a 300 PC e encerrando pelo me
nos 90% em volume de constituintes de temperatura normal de destilação ou
perior a 350 0 C, caracterizalo por compreender:
a) o fracionamento do referido óleo em um produto de desti.,açao pesado as
temperatura final de destilação igual no máximo a 600 PC o um resíduo de /
destilação 3o produto de destilação pesado;
b) a desasfaltag'em do referido resíduo de destilação por meio de parati-/
nas encerrando de 3 a 6 átomos de carbono;

c) o hidrotratamento do resíduo .desasfaltado a uma temperatura de 325
425C, uma pressão de 150 . 220 kg/cm 2 , uma velocidade espacial de 0,2
5 volumes líquidos pr- volume de catajisados

TERMO N5 157.457 'do 11 de março de 1964
Requorente: MARTIN-MARIETTA CORPORATION . = E.O.X4

Privilegio de Inv-an a a, 'PROCESSO DE FABR1CAÇÍO DE CORANTES DE AZO-016/

sursTo...
REIVINDICACOES

1 . Processo do fabricação de corantes de azo - dissulfeto, caracta
risadus pelo fato de que compreende as fases de condensar, a cerca de .,..
0 0-52C, uma proporção molecular de um crom6foro azOico com uma proporção/

molecular de um trl-halogenoto ciantirico (tri-halogeno-triazina), dissoi..
vida cm solvente orgUico, com adição de álcali para reduzir a acidez da

Jolução, resultante uma 4i-halogeno-triaaina cramofárica intermediária, /
tendo a fórmula

por hora e uma vazão de hã,

drogãnio de pelo menos 400 lltros por litro de resíduo desasfaltado, em /
presença de um catalisador encerrando alumina e pelo menos um metal ou 1
composto metálico do grupoVI e/ou do grupo do ferro;
d) o fracionamento do produto resultante, da maneira a recolher um produ.
to de destilação pesado de mito inicial de destilação compreendido entre
150 e 350 c C e de ponto final de destilação compreendido entre 450 e 6500C,
o referido prodúto de destilaOlo encerrando pelo menos 80% em volume de /
constituintes de temperatura normal de ebulição superior a 350°.

e) o hidrocraquing do referido produto de destilação, em mistura com uma/
parte pelo menos do produto de destilação pesado, a uma temperatura de ...
35 0 - 450 PC, uma pressão de 70 . 140 kg/cm 2 , uma velocidade espacial do
0,2 . 2 volumes líquidos por volume de catalisador e por hora e uma vazão
de hidrogãnio de pelc menoe 400 litros por :.111to de . produto de destilação
em presença de um catalisador . encerrando pelo menos um metal ott composto/
metálico dos grupos VI e/ou VIII e pelo'menos um suporte craquantek
f) o fracionamento do produto de hidrocraquing, de maneira a obter pelo /
•
menos uma fração de gás-oil.
A

requerente reivindia,ft . a prioridade do correspondente pedido da

positado ria Repartição de Patentes "da França em 11 de abril de 1963, Sob

I" 931.376.
'chto n 0 i do total 8 pontos aprecentMos,
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No

•1 t

de . maio de 19614

159,07 de, 2

.
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Reluerente:, MZ. TILL . coNTAirigs LInITED1u,

; Privilegio daInvengX01 “VAEOJ XORIghOS POR ENRO TJ MENTOn Pl4AMISTego
;;Ogv".IND,INÇORS,
n

•

•

r

i1daiOitos.
1 ..,Om vaso forpado pói cnrplafente
Ws:is
Cascos
consistindo
ee coppoYdo-revolnçta,
compreender
dois
oudo por
ocos, similarmente perfiladod, Cada, ti'M draw, incluindodols-poloovadaptaD
do-se ót ditos cascos UM no outro a can4o . dictilitoc uw . de, eutscv efazon
do os ditos cascos contate direto o in35irstamoilte.a8~)oubsianolo1ments,
ala a sua área superficial e tendo seguros ue tC-oUt90 t13cnte'em , ou, ad.jacentes' a um ou ambos ot ditds poloo.
requerente.reiVindica a prioridada de 0021,02p,t2donte,podido
posítúdo . ta Roparticto do Fatenee do IneZatorsc. cs 4jaktua0,(5g,m5
sob o:0'20814/63.
Ponto 1.0 1 de total do 12 Ooht00 aprWJOIteN:3,

22RMO NO 158.432 de . 14 de abril de 1964
%quarenta: COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN = =
IL,iva4g'io de Invenção: P APERFEIÇOAMENTOS

tr

FRANÇA
EM CORTADOR DE VIDROS

REIVINDICACOES

1 . a

cortador de vidro para montagem na barra cortadora de u-

ga maquina para cortar vidro caracterizado por compreender:
a) Uma roda cortadora de vidro rotativamente montada num suporte;
h)

Dispositivos da montagem para mOatar o dito suporte na dita /
barra cortadora de forma que a dita roda cortadora da vidro /
seja dele pneents:

c). Dispositivos para distender o dito suporte para baixo de manej
ra que a dita roda cortadora possa caotcár pressão sobre

a eu

perficie das chapas de . vidro quande deslocamento reciproco ea
tvo as ditas chapas e a dita barra cortadora for efetuado pe-

la dita màquina pra cortar vidrO, de maneira 1 entalhar as /
ditas chapas de vidros
e) Dispositivos para colocar em posição o dito suporte enquanto/
distendido de forma que a dita . lâmina Cortadora seja disposta
s'à um nível de entalhar predeterminado anteribrmente 7: sua en.
trada em contacto com p 3 ditas chapas0
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido ta
poo4tado na Repartição:3e Patenies dos Estados (Unidos da Am4rlea et 15 de
abril de 296N sob . no 273.186.
Ponto n o 1 do total de 30 pontes apresentados.

TEMO No 164.807 ao g6 do novembro de 196p
RequereAtet FORD MOTOR COMPANY .
Privilágio de Invenção "A,PEMEIÇOAatLITG 025:AM.O PARA FILTRAGO DE
AR fr

BPYIlvAU.12W,
1 . Aperfeigoamento eL ca . !tuche para giltragao do ar Page e gg 1
teias de indugão c:cum nOtor dO oombustLo interna, cauterizado pee
to dó comprqenderdma camIsa . Pc242 g6u Substancialmento y/gida,uM mel0
filtrante, que se estende circuwfore!icialmente em volta db dita Qamdma 0
âe50'
em uma mala' parte de sou comprimento aàia/, cempreendondo dito
filtrante uma pluralidade de fibrga sintática° ddo-teoldno, dispostno.0
esmo, prosas conjántamente poi7 .11E c,glutlwinto„ 5,219.-zdrá g segunda teu o
1,46

de Vedamento dísticas ep cada oztremidade (30 . 03 " a-Netaãhaj cnUno

Jwi

-

•

dando-Se cada uma de ditas , tampas de vedaunto Yedialmente éâte samâo
sa atka soperfiole ' extetior de dito . meld filtrante, tendo sede gRo
ditas tampas de vedamente uma superfUle enterna que forma umm enpogle?
"

" damant*

par a 4t9anti59119

0. 9M9 eo

ep tade anpiamak

-

MARIO OFICIM_
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cerrar uma &reão do fibras de dito meio filtrante e una porção da e.g!
ttemidade de dita camisa para formar um conjunto ' unitário, e peio menos
uma nervura egatica que se estende exialmente a partir l da supfic1e -

•

(1

Outilb: o de 1970

.

rago,i,r.oto rclvloa
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•iaeidado do , corrãopmndent• pedido,

deponitudo
B4partiçã0. Oficial da
kica em 2 do abril do 1964 so'J n9

:u.entev Jos Wvtadoe unidos da Am4_

Pontoi0 1 do total da 5 pcm.oa apresontado.e.

de vedament6 de cada l uma de ' di ltL;s tampas de vedamento, sendo dita nervm

V

ra substancialmente alinhada de maneira : radili coM dita camisa.

Reivindiea-s .e; de ac jrdo a pribridade do pedido correspondentedepositado na Repartiqão de Patentes dos Estados Unidos da Am4rtOa, em

23 d4 dezembro de 1963 sob n p 332.640.
Ponto'n0 1 do total de

7 pontos apresentados.

TERMO' NO 168,263 de 16 de dezembro de 196b*
RequermAer. SÁTIRO - PLÁSTICOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇ3.0 LTDA. _

5,1Q

PAULq

Privilégio de Invenção "NOVA a ORIGINAL ARmAÇA0 BASCULANTE PARA VIDROS
OU SIMILARES DE JANELAS, PORTAS E QUAISQUER OUTRAS ABERTURAS"

FIG.1

REIVINDICACOES

1 - "NOVA E ORIGINAL ARMAÇXO BASCULANTE PARA VIDROS 'OU SIMILA =
RS DE JANELAS, PORTAS E QUAISQUER OUTRAS ABERTURAS", que se caracterl
ta essãncialmente por ser oonstituida por um corpo (1) de formas gerais

TARMO

.

$ 41 168.442 de 31 de março da 1965

E.U.A.
Áaquarantes GENERAL ELBCTRIC COMPANY
Prieilaitio de Innuçiío; P APERFEIÇOAMEWTO EN ENCOVt OU MINTO ELÉTRICA*

prismaticas em forma de uma caixa de perfil U com paredes (2) sendo a

AEIVINDICACWA

parte superior posterior de tal corpo provida de uma reentrIlcia (3) em

1 - Aparrolqoamento em escava de denteie elétrica, que compraea

ingureto que ávança.ate as proximidades do seu eixo geometria° havendo

de um loy 6lucro dotado de uma abertura na sua extremidade dianteira, um

logo abaixo dela, perpendicular ;. parede (2) uma aba retangular (4) com

prendedor do eictom projetado atravée . a referida abertura no dito inv6lucro, ui interruptor disposto no interior do dito inváluoro, um operem

a extremidade inferior chanfrada e, na parte inferior do corpo (1) hi
unia segunda'reantráncla (5)identida i (3) em face ()Posta havendo nessaregião uma eetricção Z(26) do corpo (1) e na parede . (2) Proxlma as bor-

das superior e inferior ha dois duros (6) para parafusos , s0berbo de eâ
beça canica Ou similar sendo tais furos formados a reforçados por tubta$
(7) que se adentram no corpo (1) havendo ainda no centro de tal agradeum Uso (8) provido de duas extens5es (9) retangulares sendo todo o fa
ser envolvido por pequena sallencia (10) circular e internamonta provido
J e reetriincia (11) pouco menos expressa que a p arede (2),

dor de interruptor dotado de pelo monos uma parte no exterior do dito /
inydluero e uma capa elÚtica para impedir a pontoem* de fluid'oa Para e
interior do dito inwOlucro $ onde 4 capa comprjende uma Primeira Perto
extrema engatada vedantsmonta cem o inv6luero e uma segunda parte extrg
ma engatada vedantemente com o prendador de eoe878, caracteriaado polo/.
fato de que a capa atua no sentido de isolar o operador do intérruptor/
da parte interna do inv6luero, sondo a referida eapa deforadval , pe le ral
ferido operador de intorruptor para atuar o dito interruptor.
Á requerente reivindica a prioridade do dorreePondento pedida;'
doposittdo M Roparbtolo Otioial de Petoatea doa tomam te4l ee A, km402

Ponto n:a 1 do total de 5 pontos apreaentikoos.

ca laft * *. *buil do 104 sob mA 3$4.821.
Ponto *9 1

do total de .3 pontoo amedwaatodea,,

te

ur

Tlftgo em 168.441 dl 31 de mareo te 1,*

Raquorentlet GENERAL 3LECTR1C COMPANY a s
mrtvilialo d. Davonodo! 0 4PE4FAIÇOAMENTOS sx sonegA so 00.9043 14041151tAW
. cot connwro D OASOsa "taças
~GUME

aporáliaqoameno iam *soava de destoa •létriaa eco conjunto/
&a cabo de rano que °empreende um inv6luero que comia dle notar, to Ra
A .

canto do mergulhador reciproeante aaionadO polo dito motwl O

ta Lote&

ruptor para controlar o dito motor, seraeteriaodO polo foto de que 0 ga
ter, o ~miemo do ~talhador e o interruptor *Oito mediado* mag
trutura unit4ria provida do mofos pare adtaterom 'm parela_kertto_tb_kg
vOluere.

3)1
?Mu do 168:457
de to togo (I; 105
Moer DM* Momo UR KW X CO 23 o LtI4114.
Prteilltát.ia 14~14: o Psecasso PARA A PAW8i4110 bd eid00~6T4*
eignffia$ R ame041, bie.(sige~ 44$A14 edffiddÀ'
•-•

N

. 'PrObate e PAPO a robricagh do ttaa !saldado 54del-dloid1tiZ40
•
ffl exua peotuilt:it:A
wegiWitÁCWNejtep,(oodroomdem tteer-ee .19 10 49
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que ácido à uM corpo semi-condutor, aplicar-se um causticante ao corpo/
• ao fio com ele ligado para remoção do material semi-condutor do corpo,
em terno do fio ligado, uttlisando-sa assim o fio Úvido comO'in'OdutO/
resistente ' aO ataac1d 'e ' formalido-se assim uma mesa sáb .re a Parte roa

,

tante 'do corno, com o fio licadu exatamente em corresrondencia com a /
mesa.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido/
depositado na Repartição de 'patentes dos Estados Unidos da Amáricaam 3
de abril de 1964 sob no 357.C87.
Ponto n 5 I do total de 10 pontos apresentados.

•

ri,
,

,

SIM OBTIDO',
REIVIIMICACDES

1 Um ' /FocessQ parartchtenção,de bases_reallientes com um mata
rial abrasivo, nelas depositado, caracterizado por incluir os est41os/
processuais de: 4..erretez. .st. perfilalmentà 'lima base cola-.capaz de ceder roaillentempàte;:e aPlic?ar e incorporar 4 Canae derretia da dita/

: siv'o prdlVerizaad.
base, o mat e' rial-abr a
Ponto n o 1 do total de 15 pontos apresentador.
FIG. 1

/7
o
#
0
oo

to

TERMO Na 169.167 de 23 de abri/ de 1965
Requorento: COMM1SOARIAT A L , ENEROIE ATOMIQUE - FRANÇA

1

/.8

\

t o

Privilegio de Invenção "APARtLHO DESTINADO A EFETUAR A ANUISR MÁRMISOIe
CA DE UMA FUNÇãO"

t
/6.

RErvINDICAOES

••rAt. ..4Ms.4P., ,
zng4",,,,k
,iz.x.i.e.„‘,

/4
13

• kkiy>»,.."

/2

4,RMO No 168.486 de 1 de abril de 1965
lRequerente:.RUS8ELL CONSTRUCTIONS LIMITEI) = = INGLATERRA
R.11(1.1400 de InvencãO: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A FENEIRAS VI

BRADORAS PARA PENEIRAR OU PARA FILTRAR"
VIVINDICACDES

1 . Máquina com pen*iras vibradoras para peneirar ou fi/trar,/
caracterizada por compreender, em combinação, uma armação estacionãrie,
Uma armação vibrateria, apoiada elsticamente sábre a armação estacionl
ria por meios que permitem um certo movimento relativo em todos 08 sen.

tidos, um conjunto peneiraMor ou de filtragem preso na &ralação vibraté..
Fla e um conjunto excántrico acionado por um motor preso 1 armação
bratOria através de meios que permitem ajustagem em sentido angular sabre
dois eixos em enguloa retos um em relaçãO ao outro e em relaçãO ao pho
excántrico.
& requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido/
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 2de abril de 000
1964 sob n o 13601.
Ponto n 2 1 do total de 10'poatos apresentados.

1 - Aparelho destinado a efetuar a anelise harmenica de uma fga
ção r(x) conhecida por sua iepresentação fisica, caracterizado pelo rA,
to de compreender essencialmente um gerador . de funçães de preferésn'cla
do tipo digltal-anal jgico que conserve em mermiria sob a forma digita/ 4R
função f(x) a Ser analisada. ; uni:conjunto de p ilotagem de frequencia doi
posta de um relOgio . de referencia associado - a um divisor de frequáncieá
de que o citado conjunto de pilotagem permite Comandar a frequencia do
restituição sob forma anal ggica, das informniies contidas no gerador de
função, o qual. liberta saida, a função Pk(0), ' finalmente enviada pari
um filtro seletivo posto na frequencia de base
20o
A requerente reivindica de acérdo a prieridade do correspondei*
te pedido depositado na -Repartição do Patentesda França em 23 de obs41
de 1964, sob N2 PY. 972.107.
Ponto nO 1 do total de 2 pontos, apresentados.
Flz)

Fl G,1

3
\‘n

TERMO N a 169.332. de 30 de abril do 1.965Requerentee N.V. PHILIPS/GLOBILAMPENFABRIEKEN NOLANDA
Privilegio de Invenção 'APERFEIÇOAMENTOS EM OU num11/0$ A CIRCUITOS Pia
RA O CONTROLE DA FREQUENCIA DE OSCILAÇãO DOS OSCILADORES "DENTE-DE-R.
Rg ' TRANSISTORIZADOS POR MEIO DE UMA TENSX0 cornas DE CONTROLE"
AFIVINDICACOES

liam'

_~:_geraffle
litirmi
---1 "11.1 - -

rl
•-_,-..
f3 gheeemiammÓ4 ,.:11111~111111211~.~...
1
... :,....401 ,
A riso_ne—
g !~ AliMr: '.' ilet 4
de og leriorer • now unii
9:57).

Riej ,

.....,
lila 41
1,4
Ri 'MD - •
comemema ps,.T:-., áA...r -,
',,
- glie
MO
• ,V, 50 '' ' 18 17

tini0 De 168.5118 de z de abri/ ` de 1965
betberentet ALCIIII Mau e ll ITÁLIA

IDINT114to Se Tabred..40. si.420C2811Calla-H~TilBa 9A988 BESITAB2C88 Pfkg
--.''' V1DA4 DD froPOtáto ataira_s_o_ flágra4§1, It

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos para o contrt.
te da frequencia de oscilação dos osciladores "dente-de-serra" transia.
torizados por meio de uma tensão continua de contréle, caracterizados 4.
pelo fato da tensão continua de contrOle ser aplicada a um dos eletro
dos do um diodo e pelo fato de uma tenso dente-de-serra, peofuzida
ao seu outro eletrodo, sestiG'
lo osellador dente-de-serre, aplicada
aer
o diodo bloqueado tanto darante o golpe ou perdure° de avanço como • 441
rente o percurso de vet8rno da tensão dente-de-serra e passando a 0001,1
zir apensa durante a passagem ou transfer;ncia de um percurfo a ostro:
tranderãnela.esta provocada pela corrente que circula atravía do dica
á requerente rdivindica de acãrdo a prioridade do eorreep6ed54
te pedido ddposited0 na Repartição de Patentes da Holanda, GD 5 4s DDID
Ge 1964, sob est 6404944.
400t0 n.! . ..91L114(0_110 4 ?natos aNseinta4Gi.7

• •k
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turda pelo próprio cwoo jnjeja..
A requerente reivindica de acora , ) a- p rioridade do correlponden-

:
te pedido depositado na ' Repartição de Patentes da Inglaterra,
maio de 1964, sob n o ‘44744.

mo 12

de

Ponto ao.] do total de 17 pontos apresentados

rumo

d

169.490 de 7 de maio do 1965

TERMO No 171.471 de 21 de julho de 1965

Requerente: JACOB SIMON KAMBORIAN - E.U.A.

Requerente: INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE, DEE CARBURANTE El IWBRIFIANTE

Privilegio de InVencão "M1QUINA E PROCESSO PARA FABRICAR SAPATOS"

FRANÇA

ZEIVIEDICAÇOES
1- Um processo de cobertura de ume porção de uma parte de al

PrivilÁgio de Invenção "SISTEMA DE PILOTAGEM PARA A ANCORAGEM

BEIWITDICAORS

pato com uai refórço tendo um contorno predeterminado caracterizado por

compreender a provisão de uma placa marcadora tendo uma abertura correi
pendente em formato ao dito contórno; suporte da dita parte de aapatO
de modo que este em associação cola a auPOrficie inferior da placa marca.

dora com a alta porção . dIsposta sob dita abertura; depositar o mate.
al de cobertura na superffcia superior da placa marcadora eou.porção »
tial parte do sapato, e'levar uma faca de raspagem a intersecciong0 o Ma
terial depositaeo e mover-se atrevem da superfície superior da placa marcadora e só pre a abertura enquanto se apoia contra a duperficie supg
ror da placa•marcadora para 'assim forçar o material de cobertura peneirais ao aberbura e levar o material de cobertura a encher a abertura e
aderir i dlta porção.

Reivindica-se, de acórdo aprioridade do correspondente pedido.

copositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da keerica, *e
11 se mato de 1964, sob o n o 366.513.
p onto no j do total de 31 pontos apresentadoa

DINIMICA

DE UM NAVIO"
Dispositi-vo mecãoico de comando dos grupos do propulso

pa-

tendo dois grupos de
propuls6es capazes de exercitar um empuxo de intensidade regul./piei e cu
Jo eixo de empuxo cem uma direção orientilvel num plano horizontal, cg,

ra ancoragem dinàmlea de uma instalação flutuante,

racterizado por comportar, em combinação, uma írvore de acionamento (8)
munida de dois braços radiais (9, 10) tendo mesma direção; órgãos de co
mando nermitino realizar separadamente ou conjuntamente o deslocamento
longitudinal.da dita arvore em direção de seu eixo, sua rotação em vol.
ca domesmo, seu deslocamento transversal numa direção perpendicular ao
mesmo tempo o seu eixo como à direção dos braçoa radiais (9, 10), os do

is braços radiais (9, 10) cooperando com dois tambores (16,..17)

associa

aos res pectivamente aos dois grupos de propulsão de Maneiro do poder
cionir os dois tambores em rotação em volta de seus eixos respectivos,
esta rotação comando a rotação dos propulsores, cada tambor sendo munido interiormente de um sistema permitindo transformar um deslocamento
da árvore (8( na direção do seu eixo em um deslocamento vertical de uma
peça deslizante (m 1., me), associada ao tambor, o deslocamento da dite p2

ça comandando a intensidade de swomo exercido pelo propulsor associado.
•

Finalmente a requerente reivindica, de acórdo a prioridade do

correspondente pedido de patente, depositado na Repartição de Patenteada França, em 22 de Julho de 1964, sob n o 982,700.
'onto nO 1 do total de 7 1. -mt .om •pregentados

URMO E u 169.523 co 7 de maio de"1965
Poquerente: N. T. PRILIPS , GIOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA
Privilegio do Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PROCESSO DE
FABRI C
: AÇXO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES"
kETVINDICACOES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de fabrIcação.
de dispositivos semicondutoree compreendendo um corpo semicondutor no
ouai se forma pelo menos um elemento de circuito dotado' de pelo Menos
duas sonos de diferentes propriedades de condu0(o, caracterlzad0 Pelo .
:ato de criar-se uma depressa° no corpo semidondutor inicial, cOmpreenn
dando pelo menos e eta pa final de .ettenção dessa depressão um tratamos..

,o aor ataque químico, após . o qual 2 material semicondutor pesca 5 ser
cersdo apitamelmince na depresso e sà , forma uma Junção semicondutor .
ar,t.re o corpo tnIclar e o macerlat gerado, seádo aa zonas neceseíriae
o eleMente de :Irrutto a se'r foralcado formadas,no material gerado UNI
4'o da dwerssão, eteetc

,41: zona,

no maxlmó, onee l poderí ser constl

CUM° 17/.518 de , 22 de Niro se 1.9!S5
Áeouerentet SOg s.ETt ANONYME AADRE cl p Rom - FRANÇA
rivil:gir de- Invenoão °firtnW U)4 7,1:850 '14dTICA,OORItdDI;A"
slEIVXEDIO4OU

1 - Junta univ sal elástica corrediça ligando du a g PakOr# oíri
certas em cada A de dolo meios eixos da. acionamento de rodes motrIsee..,
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I Seção 111)

••
= Outubro

-

de 1.Cei',70

o
Úe veículos automóveis, saaagoadatla pelo fato de compreender em asso..
:Seção, por um lado, uma articulação .corrediça comportando ume ponta de
i
e munida de plvda ria
aluo soliditOs . com ,uma das ditas parte giraterias
,
diais sabre os quais são montados corrediços e girando livremente role...
tes acoplados em ranhuras re glifneas previstas no interior de uma caixa
o, por outro lado, um acoplamento elástico comportando um plat g solide-

rio da outra parte girat g ria e portando cavilhas envoltas individualmeg
luva de um elast gmero e mentidas por intermedio dessas lu
vas em alveolos correoponden;es previstos exteriermente na dita caixa,com uma

com as ranhuras retilfneas e os eixos da outra parte girateria e das

ca

mantendo-se sensfve;mente paralelos.
A requerente reivindica de ac grdo a prioridade do correaponden.
te pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 23 de • Ja

,'1

te as paredes laterais, e dotada eM seu interior de ie 'rramentaS 'de aarf2)
•

_

:

rápido ao
um eixo vertical, caracterizada por estar dotada d0
• redor de
v
-•
;
um elemento adicional de trabalhó passivel ' ddser introduzido no recili
ente, de giro manbal ou motorizado ao redor de um eixo central e monta.'
do preferivelmente na tampa do citado recipiente.
A requerente reivindica, de acerdo a prioridade do correspondog
-te
pedido
depositado no Departamento de Patentes da Re palica Federal?:
1
Alemanha em 13 de abril .10 1965, sob no St 23 795 X/34bè
Ponto n 5 2. vo total de 6 pontos apresentados.

yilhec

lho de 1964, sob na 982.836.
Ponto n o 1 do totalde

3

pontos apresentados.

Tb1Raf0 N O ' 171.998
Requerente: ROBERT
Privilegio de Invenção: "PROUSSO PARA A PREPARAÇãO DE YOSPATO
TERMO NA 171.567 de 23 de Julho de 1965
'Requerente, EATON 'CALE & TOWNE
Privilegio de Iaveaa go "MECANIUD DE DIREÇXO"
REI VINDICACCES

DE AMÔNIO PURO",
REIVINDICACCES,

1 - Um processo para preparar fosfatos de em gnioo carectorizado

por coMpreender as fases de:
1 - Um mecanismo de direç go caracterizado pelo feto de que rota
,
(a) re,4o de um material compreendendo celcio com um eici6,0
tivos membros acionador e adionado são suportados para relativo movimea
fosfórico de processo a midog
to articulado sabre um eixo pivg transversalmente estendido ao eixo de
(b) amoniação da mistura resultante para formar compostoe âs
rotação do membro acionador e dispositivo conetado com os membros acioa
solúveis na mistura. dó relação.
nador e acionado e operável para transmitir movimento rotativo entre á
(c) separação doe compostos insolliveis da mistura de reagoa
'les e " para aplicar f grça aos membros para forçar os membros para Movi (d) cristalizaçgo do fosfato de amónio do liquido resu1tant0 0
mento relativo sebre o eixo pivg.
sem alcançar a concentração do liquido em que quantidados aprocijwi0
A l'equerente reivindica de acárdo a prioridade do correspOnden0
de lOns sulfato e cloreto são cgpíecipitados com fosfato do CEL100
to pedido depositado ra Repartição de Patentes doa Estados Unidos da 'A
Ponto nfi 1 do total de 12 pontos apresentados.
m4rica, em 30 de outubro de 1964, sob o . ntimero 407,818.,
.Ponto nfi 1 do total de 26 pontos apresentadoe.

2
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TERMO
. • -.... 171.861 de 5 de avisto de 19 d .
ALEMANHA
Requerente: A. STEPHAN u. SoHNE
Privilegio de Invenção "MÁQUINA :.)11.TADORA'S AMASSelPORA BÂIWAO,
REIVINDICACCES •
1 - "MAOINA CORTADORA E AMASSADORA ADIDA", com recipiente rg
donó0 e Fixo, cujo fundo horizontal se desen volve em aueVe gagvaktmaa

uHIMVQ . OFiCIAL
•"(êrça-feire O.
2 :amó ito 3.¡2.078 de . 12 de avisto de 1965..
Requerentot mianteaota KINING1 ANO MANUFACTURIKO COMPANY. . U.S.A.

"MONTAGEW DE LENTE E SUPORTE RESPECTIVO,
PriVilegiO do Invenção*
•
••
I •
,

paoàasso DE

C

DO suP0ai4

a

TàiMO No 172.549 de 26

dONSUNTO

Éln

dO 106f.

ANALÓGICAS EM GEAUDJUS DIGITAIS%

DE CABEÇA DE PROJETOR",

UZLIMIWag

REIVINDICAÇAM

I . Módtagem de lente, caracterizada por compreender% um aro em gg
cal Circular tendo Uma orla estreita de suporte na lente a sue . voltm 11
geiramente menor do que uma metade da sua circunrerencial interna, e g,
ma
ranhura angular em terno dessa circunforencia interna adjacente ao
'
plano da superfície de suporte da lente de dita orla, a dita ranhura sop
ffl

40 atenuada continuamente em terno do dito aro desde uma profundidade /
zero nas extremidades do diámetro adjacente 'as extremidades da dita or..
le ate uma profundidade zero nas extremidades do dametre perpendicular
a mesma, ao extremidades da orla de uma parede da dita ranhura tendo o

• - Um conversor para converter áragdozai.anaidgiOáa alo groodocaiA
digitais, caracterizado porcompreender;
- um amplificador-oomparador, possuindo ea

'
OlromitO de iultradt'

um ponto de junção para adição das correntes ,o 11:1 Mei° determinador olg

1

de Decisão em seu circuito de saída, destinado a responder a0 ~ah*

í

o das correntes aplicadaS ao dito ponto do junção;
•
„
--um meio de resistencias de inclinação paiu ser ligado entre
dita junção e os terminais de entrada do conversor, a fim de ser atraup
sado pela corrente do anaiOgloo que corresponde 1 caractbrístioa 40 rei

mesMO engulo face ao plano do aro; uma lente . rígida dentro do dito aro
auportada pela dita orla; e um anel partido de retenção da lente adag

posta não-linear de um transdutor;

tendo-se na dita ranhura e contra e dita lente no sentido de mante-la /

efetivo do dito meio de resistencias de inclinação, com o fim de, reli;
pectivamente, adaptar o ditei valor es diferentes inolinaOes dos segmeli

forçada contra a dita orla.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado
.

Outubro de 1970 2843'
Aumemok

.
ReqUerentes LESOS ADD NORTHRUP COMPANt a
Privilegio de Invenciot • CONVERROE PARÁ ~Ma GRAWSZAS

FAHRICAOLU'DO Màlet), MOLDE

PARA FABRICAÇÃO

Seção 111)

.
4
- um primeiro meio comutador, Para variar eetalOnadamento e Valoril

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, em 12 da

tos retilíneos que estabelecem intarsegção, respectivamente, com para&
.4
de pontos angulares ou do flexão da dita característica nio-linear der .

agasto de 196M , sob o n o 389.160.
Ponto mo 1 do total do 5 pontoe apresontadoa.

transdutorj
- meios, incluindo um . segundo meio comutador, para aplicar 1

ZA

alui

junção uma corrente de desvio, escalonadamente ajuatávei a respectivoe
valores' que correspondam aos ditos pontos de.flegãos o
- um melo de.resistenciao do contagem, para ser ligado entre a cit
ta junção e um manancial de corrente de'referencia, a fim de aplicar 1•
1
junção uma corrente de referencia, a qual á ajustável, em degraus digie
'
tais, por um terceiro meio r coeutador, para efetuar a conversão, da aia

1Ogica em digital, da saída do transdutor, em termos da sua variável di
entrada.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado tg
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, em li da
TERMO N O 172.2h9 de 2 de junho de 1965
Requerente: Luu . moaaao = no PAULO
Modelo Industrial! "NOVO 'E ORIGINAL MODELO DE MEGA DE CENTRO"

setembro de 1964, sob o no . 395.669.
Ponto de n o 1 do total de 7 pontos apresentados.
•00

kláZtEradrmZ4
1 - NOVO E ORIGINAL MODELO DE MESA DE CENTRO, que

sé Caracter1
essencialeente por ser constituída por um tampo (1) com desenhos de

uma' contada fláres naturais (2) ou , de . folnss estilizadas (3) protegfdos
Por uma 1mina de vidro com a da madeira em fama do losengulos justaposta ou adjacentes e com fiares estilizadas (6) a ' a mesa 4 inferiormeg
to provida de um porta revistas (l) formada de 11023 armação de madeira /
com uma rede de malhas Quadradas (8) tendo tombem a armação incrustaçBes
(9) em forma do los'ánguloo 3 00 páá. podem ser providos a. guarniOes me
tellcas '10).
Ponto n o 1 do total cia

pontos apresentatios.

ISnmu N o 172.67E de 30 de agasto de 1969
Requerentes ~leo FERRAZ BORGES e . VIGENTE SIQUEIRA - SX0 PAULO
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDOS EM FóRNOE PARA VI.
DRO DESTINADO I PABRICAÇXO DE ESpáRAS"
REIVINDICAOU

1• Aperfeiçoamentos introduzidos em fOrnos para vidro destinado a fabricação de esferas,.caracterizdro por prover-se um extremo do.
fárno de um prolongamento -2- montado ' sobre estruturas ligados àquela .1'
principal do pr6prio amo, dotando-se a boca desse prolongamento do .1
respectivo maçarico para a alimentação do combustivel e provendo-se clj:
to prulongaáento de vigias laterals-e do saídas inferloreti, reúleyeis, n
destinadas ao vidro em estado de fusão
Ponto na 1 4o-totai de 4 pontos apresentados.
zn
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de 1970

o dito . eletrodoadicional e dito eletrodo de contraio do dispositivo rc
guiador para fazer com que asse Ultimo Se oponha a variações no ciccelL
.das de regime de campo no dito potencial ultor.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado nó
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica do Norte, em 31 dc
agõsta de 196p; sob o no 3934E3.
Ponto no 1 do total de j pontos apresentados.
TERMO NO 172.74Z 40 . 91 de agasto do 1965
Requerentes ARMCO STEEL CORPORATION - E.U.A.
PrivilÁgio do Invençãos °APARELHO PARA REVESTIR FIOS METÁLICOS°
REIVINDICACOES

T2AM0 Au 172.724 de 30 de agasto de 1965.
- U.S.Á.
Requerente: RADIO CORPORATIOU OP AMERICA.
REGUDADOR
DE
VOLTAGEM"
.
Privilegio de Invenção: "ARRANJO
E
_j_12_15.GU
RVIN
1 - Arranjo regulador de voltagem para um sistema de tubo de raio:
catedicos desenvolvendo rastros de imagens compreendendo campos rem
rentes de linha de varredura cujo sistema inclui um tubo de raios cat6
dicos e circuitos respectivos de deflexãO do feixe de raios catOdicos 04
regime do campo e linhas cujo tubo de raios catedicos inclui um eletrg
do ultor e eletrodõs adicionais, os potenciais de operação para o elt
trodo ultor e pelo menos um dos demais sendo derivados om respectivos
circuitos de alimentação pelo menos em parte por retificação de pulsações
de varredura do retarno geradas no dito circuito de deflexão em regime
de linha, o mesmo sistema sendo sujeito ao aparecimento de variações'
não desejadas do regime de campo em pariZmetros do dito circuito de 44em regime d.
flexão em regime de linha, reflexos das ditas variações

1 -Vm aparelho para remitir um flo . metsilico comum revesticoo,
to fundido, caracterizado por compreendera (a) um compartimento de rã,
vestimenta adaptado para cor suprido com metal do revestimento om
são ate um níve1. normal, dito compartimento tendo, em paredeo opolitoe,
aberturas de entrada e saída para passagem do um fio em uma twaj0t6rIct5
horizontal, 'ditas aberturas estando dispostas abaixo do.referido
normal; (b) si s a matriz dó caída tendo um restrito orifício do watrin5
(c) Um &são prendendo flutuantemente dita matriz do saído ao citado .
compartimento, em Alinhamento com a citada abertura do saids8 (d)um
cal de gão de acabamonto dispooto aproximadamente adjacente a moncionU,,,
da matriz do saído de adaptado para dirigir pelo menos uma . porgão do

.a

gás] que passa atraWs do mesmo para a dita matriz de saída.
' A requerente . reivindica de acãrdo a prioridade do corrospendadg
te pedido, depositado na-Lepartição do Patentes doa kit's'-'

44.1

amOrica, em 3 de Setembro do 1964, sob n o 394,158.
I
Ponto no 1 do total do 11 pontoo apresentadOs.

campo nos ditos potenciais de operação tendendo a afetar adversamente
operação do dito tubo de raios catadicos, caracterizado pelo fato d,
eompreendor um dispositivo regulador tendo um eletrodo de contrõle e eâ
tendo ligado ao dito eletrodo ultor e servindo como uma carga controla
va no dito circuito de alimentação de potencial de operação ultor, um
0
AS

VIRMO .No 181.08 de 06 de julho de 1966
Requerente: COTAX CdMÉTICIO E INDISSTRIA DE TÁXI E LUMINOSOS LTDA.
. 0 São Paulo =
Medrho Industriais "NOVO MODELO DE TAVMETRO"
REIVINDIOACCES'

2., Nove %Odeio- de tasíMetro, oaraeterizade'pUr oomproondov nrsk cri
ma prismática retangular, sujos dois lados maiores forMam as gtwoa pea
tenor e anteriar,'eata sendo formada por placa de vidro ou outro Mato»
rial transparente contornada por moldura,.eallentando-ae da 2e.oe 'pootc

00
él
(te
contra()
de
voltagem
sensiva a variações na carga apresentada/
g (YAAJ
tubo
co
dito
circuito
de alimentação de potenci11 de opera
pu lo citadO
Vcov;
um
a:?ranjo
de
circuito
provendo um acoplamento condutivo DC
çro •JLcatre a Mta fonte de voltagem de contra° e o dito eletrodo de contra''.1nnosnivo regulador para fazer com que asse dispositivo se opo
.10 CO
pl -s a =lagOes DC de longo termo do dito potencial ultor causadas por
1,,r!_c;r5 a carga do dito tubo a caracterizado por elementos do acopla,
rcgLaem provando um acoplamento de corrente exclusivamente /
I• ternade entre o 0(fi'culto de alimentaç g o de potencia l de-ooeraçao para

FIGA
rior c eixo acionado pel.. ,onacarap a qual se apresenta em goràià da ,?pç
tendo em seus ramos extremos o Urisontais as insoriçSes oorrespandogo
tes g texímetr0 °livro" O tabele, espeolal; flulmente D -httsvi30 àe
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ca tranpáiente' acima mencionada visualiza-se o painel do meU.nismo
terno, o qual dividido em tre's,faixas horizontais, a superior tendo
um deeenho qualquer, a central provida de trOs ou mais orifícios ovala
dos para verificação da importencia a Pagar, e a faixa inferior sendo
de menor largura que as demais; tudo eubstancialmente como descrito e'
ilustrado nos desenhos anexos.
Ponto único. •
•
Ne 186097 de 11 de janeiro de 1947
Requerente: MARIE BRIZARD & ROGER =Prança.
Modelo Industrial: "NOVO MoDELO DE.GARRAPA"
Ttrtmo

REIVINDICACUS

Outubro de 1970 2845

ITERE° NA i87.119 de 17 de fe vereiro de 1947
ReqUerentes PAULO LISBOA •Guanabarac
Modelo'Industrialt "NOVO . E. ORiGINAL MODÉLO'DE FRALDA E SOBREPPAIDA*,
~s•

i- Novo e original modelo de fraldwe sobrefralda, fabricado4c0
dbie panes: Um ' externd'e outro interno, que podem eer de'pleatice, tgl
cido. comum , ou combinados, constituindo uma Unica peça, caracterizado ,Ç
.pelo fato de compreender aconfiguração triangular na parte -auperiS.
ou obstá, continuada por pequena curvatura e terminando na parte infe.
rior em trapeCio invertido.
Ponto n 2 2. ao total de 2 pontos apreáentadoe.
• .4,--

. 1- Novo modelo de garrafa, caracterizado pelo g ato de compreender
em um corpo substancialmente alongado de garrafa e desenvolvido ao loa.
go de planos circularee irregulares mas substancialmente coaXiaie, uma'
porção inferior de corpo de garrafa tendo o formato de um tronco de Ç.
me, cuja base de maior diessetro, tendo a sua borda periferica arredondada; interiormente, resulta na base da prOpria garrafa eegando o pr2
•
mente novo modelo reivindicado.
Ponto t R 1 do total :de 4 pontos apresentados..

TERMO •Ne 187.634 . de 8 de março Ae
Requerentes INDUSTRIAL DISTRIGUIDORA DE BORRACHA PAULISTA pymteS,PAtu.stil
Model;o Industriai: ' , NOVO DESENHO PARA SOLADOS DE SANDALIAS E SIMILARES',
• RE/VIND/CAÇDES

1 . NOVO DESENHO PARA SOLADOS DE SANDAL/AS E SIMILARES, caree
rizado pelo fato de se apreserNar constituído por pluralidade de penuem.
TERMO m e 150.297 ae 18 de janeiro de 1947
Requerentes OIUDIO.IOVANI eRio do Janeiro : •
Modelo Industrial:. "NOVO MODELO DE CADEIRA PARA ALOJAMENTO E SUPORTE DE
TÁBUA DE PASSAR ESCAMOTBÁVED"

nos elementos circulares em relevo, elementos estes que se acham distrl
buídoS de modo aproximadamente equidistanciado, de maneira que a distea
eia entre os Centros dos elementos varia de 3 a 4 diãmetros.
Ponto n A 1 do total de 3 pontos apresentados.,

HE/VINDICAC3E3

l• Novo modele de cadeira para•alejamehto C suporte de tábua depa2
caracterizado pelo fato de apresentar Uma ba g o 'que,
lembrando um tronco de pirámide ,. 4 constituída de una caixa ou arca, c2
ja tampa articulada constitui o assento prOpriam e' nte dite da cade£ra,eg2

varwcamotoávo.,.

de que o espaldar, que á eepesso junto ao assento e se adelgaça suave.
sente no sentido e at4 a sua extremidade superior, aloja, junto coa
parte traseira da referida caixa, umas tábua dé Passar escamoteevel a.
pree:nta, na sua face anterior, uma travessa superior horizontal rebal.
alada.
Ponto n2 1 do total de 3 pontoe apreeentedOe.

- 0,AMO NA 189778 de 24 de maio del'1967
Requerentes ALAM PASCH6Ai- 22,14'.São
Pa.
Paulo

Ígumi.

)ódeie Industrial: "ORIOINAI'MODELO DE SUPORTE PARA CHUVEIRINHOSuavIA
DORES DE CHUVEIROS a aQuEdEporti3 ELÉTRICOS EM OBRAL:5
•

4avIppxolicus

1- "ORIGINAL MODELO DE SUPORTE IARA onuvzIni pkos DESVIADORES DE

CHUVEIROSE AQUECEDORES ELÉTRICOS EM ( nu rr," . . caracterizado

°sumula

1

FIG.1

4,
mente por uma base plana contornada por linhas curvas de modo a cem-,
por uma elipse e de cujo centro, perpendicularmente, ee projeta RU".
pino levemente cônico; pelo fato ainda da extremidade deSte p ino tc,';'

Outubro de 1970
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mar a foram de ua anel dotado'cit'uià aberturalfrontal, lake1,i0td
OomPag , em perfil., una bandi éllindríaa DAmUada inferirseat.,fj1.:
Malmente Peio tato da dita base poasuiresquidiataatementa dd piar!) O,
• perfeita aimetria, deis ressaltes lateraie de porfil Interno oureVilíneo-reentrante.
•
Pdato rad 1 do total de 2 pontoe apresentados.
0.10,10 Ne 190.323 . de 14. de Junho de 1967
Requerente: INDÓSTRIA D2 MÓVEIS ARTILEX LTDA. asno Paul.
aledelo'Induatrial, "NOVA 3 ORIGINAL CADEIRA ESTOPADA"

gitearia/ dOs abertura aa borda inferior da peça, e ditirfehda avança a
t; a'astade traaaveraal da mesma; a borda inferior de cada p; toa ',Atm
oho ~eivado madiano, resultando dois apoios extremos; naa subjacencias
da borda superior do pe dotado de fenda Com a abertura voltada taça ci,
ma, há doia raros tranevereaie.
Ponto ne 1 do total de 3 pontoe apresentevlo:.
,,f4
,

BEIVINDICACOES

•
1- "NOVA 3 ORIGINAL CADEIRA ESTOFADA", que ae caracteriza eeeenoialmente por ser a cadeira provida de pea Metálicos (1) do centro doe
quais sal um tubo (2) metelico, perpendicular, onde se fixa o aaaento
:(3) provido de estofamento de couro,napa ou similàr e b enc8sto (4) de
I
forma cilíndrica g igualmente estofado sendo o estofamento provido de
TormaçZes /oaangulares (5) podendo o estofamento e as ~toe metelicaa
t terem cores quaisquer julgadas convenientes.
- -to ne 1 do total de 2 pontos apresentados.
•..
c
TERMO Ne 198.106 de 4 de abril de 1968
Requerente:. REPRESENTAÇõES NILO LTDA. .Sâo Paulo:1-11v3tri5ls"PAIMILHA PRÉ-MOLDADA PARA nAtCADOS D!?
Mc
a3 3 CRIANÇAS"

HOMENS.

s54{o-

REIVINDICAOES

1- 'PALMILHA PRÉ-MOLDADA PARA CALÇADOS DE HOM2NS, u42.nunA u1:4A4
ÇAS", caracterizada por a palmilha ser moldada' ou prensada, resultando
em peça com reentrâncias anatOmicas na sua superfície, e na fase infefl
dr de sua Metade traseira vai colada ou afixada por quaisquer outro.
Processos, uma peça de refarço de material adequado, no oontO'rno difaas
trecho da palmilha, e em dita peça de refOrço este; afixada una.
metálioa recurvada suavemente, a qual se situa entre a dita peça a. re,
/*Orco e a Palmilha, de 'modo que dita peça 'de refOrço 4 igualmente molda
da, aoompanhando a curvatura geral da palmilha.
Ponto n g 1 do total de 2 pontoe apresentados.

TERMO N e 190.697 do 23 de junho de 1967
Requerente% MÁRIO GONÇALVES BARREIRO =go PaUlOm
'Rodeio Indactrialt "NOVO E ORIGINAL MODÉLO DE ENV6LUCRO PARA FLUIDO DE
ISQUEIRO"
REIVINDICAOOES

1- "NOVO 1 ORIGINAL M0D2I0 DE - ENV6LUCRO PARA VLUIDO DE ISQUEIRO,
que caraoterlea-se essencialmente por ser a embalagem de plístioo ou
milenar com o formato de um isqueiro sendo provida do um bico (1)
sitremidade superier,
do total de 2 pontos apra3entado3.

1

2EICA.Ã 2 1913.L04 ao 04 de . abril de 1968
Requerente; NELSON MARTINS BAIXO .3E6
Redelo índuatrial:"ORIGINAL CONFIGURAÇIO EM BANQUETA DESMONTÁVEL"
RMIVINDICACOn

CON2IGURAÇÁO EM BANQUETA .DESMONTÁVEL, caracterizada por
dois pes entre al encaixados, em crus, Emendo que cada p; tem forma deli
mina no oontOrno de duplo trapezio leósoelee cossetitie pelos ladoe paraIelos . nipotóticos menores; um deetes pós tem tenda longitudinal coma
bertura na borda superior da p'eça e dita renda avança . ate a metade trad&
venial da mossa. a o outro pe. tem tambem outra oorreepondente fendaloa

ia.
TÉRNO Rs 198.161 4e.5 de abril de . 1968 .
Requerente: IAMARTIN2 LOURENÇO BERAIDO e AMÉRICO MINHAR.10 ALB11 ..44
'Paulo*
Modelo ' Industriale "NOVO MODÉIO. DE CAIXA DE ISOPOR PARA CONSERVAÇIO 1,
PEIO D3 ALIMENTOS SÓLIDOS OU LiQUIDOS EM URAL"
nutmpTcact5ms

1.. IltV0 EMALO DE CAIXA DE ISOPOR !ARA CONSERVAÇU EM FRIO DE ALIMENTOS SÓLIDOS OU LÍQUIDOS BE GERAI,. caracterizado por no formar de um
bloco retangular (1) de isopor, tendo no centro uma cavidade maior (2)
com tampa (3) para' os alimentos a serem conaervádiÀ frios. e duas outras
cavidades menores . (4 o 5) para oolooaçâo de copos.
'
Pc;nto ne 1 •; total, de 2 pontas aprozentadoe.

l'èrça-fieira
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RegnereOte: PI.ToRBÚRci p.A•pDOKRANT
Pri*ii4aá ?Ae $ TA'ttenãt '"APANÉDRAGER PARA DISTRIDuIÇ0PN410$18:
PIBRAW . NO 14.0.BRIAZ 'DirPOLPA . P4A, ?AM, MN
,

à

HA MÁQUINA De rAi3iinn

''RtivíkbihoNá.

f

•

sORMO Ns 198.166 de 5 de abril de 1968
.
Requerentet TETSUO ARE* .3ão Paulo.
Plodálo Industrial: "NOVO Mau DE SACOLA INPL4VEZ
COM DUPLA UTTDPDON"

,1- Aparelhagem para distribuição uniiorma das Libras no mate
ai. de Polpa para-papel em uma máquina de fabricar papel, caraptorl
sada pelo fato de compreender um memko por abre o qual flui-O ma.
terial l. estando a 'citada superfiCie provida . de um padrão repetItIg'
de protuberância das quais cada lisa proPórciona uma borda pinga4p4:
ga . em Separado voltada para a direção de jusante do fluXo 4O natas%
alo cada borda pinga-pinga: apresentando po p es geralmente . em àUgami
los relativos à direção de fluxo' do material e dirigindo ;0t0.0MHUm.
ma o4r1e de correntes. entrecruzadas'atraves do.suporte.
A requerenté.reivindica a prioridade.do correspondente pedi0
depositado na gepartição de Patentes dos Ratados UrildOe da AnsÉrlaií
do Norte eM:02 de agOsto de'1963, Sei) n2 299 ..659. .
Ponto li g. / doatetal de 17 :pOntea'aPresentados.

REIVINDIcAOBS

1
1- NOTO DioD62 DE SACOU INPUVEL, COM DUMA UTILIDADE, formado de
..a. sacola (1) com alça (2), comun, agora caracterizada por ter paredes
duplas em uma de kniaa faces, espaçada e oimetricamente , unidas por pontoe de solda (3), daí resultando câmaras (4) Com válv ula (5) que Permi'
te a'introdUção de Um gáe eualquer nas referidao,cámaraeo para asOntrane
formar a sacola em.confartável almofada.
•,Pont0.15e100*

TIWO Ne 161.561 de 16 de abril de /964./*
RequerentsvICAMASANI MUNI KOGYO KABUSHig ;CAIENAPrivilgio de InvençZot NOVO DISPOSITIVO REGULADOR DE ROTA 'ÇXO DE VALVS.,

LAS De MOTORES PIEMO NA REOULAGEg DA TEN9X0 DE MOLA HELICOIDAL INCLINA.
Ibillà111.5022v0
- 4. . Novo dispositivo regulador de rota çao se vaivaaas
Vires baseado na regulagem da tenso de mola helicoidal inclinadas que /
se caracteriza essencialmente por ser constituido por uma mola (1) balis'

L/

121+10

N2 '160.160 de 19 de junho de 4.964

j.

kefiuerentei miJILLEMANN BDUARD ciutIsTIAN- -.São 14
?r1vi1Oglo

de:Invenção:
-

"OVA

q0 Wee

acida/ e inclinada, colocada entre dois discos cOnieos (2) e (3) aiojan.
do- se a sola Cl) , entre duas abas (¥) e (5) pertencentes aos dois &sua/
0821100a Rendo o disco (2)

•

818UMA.PO4 INSUPI4Ció htina

RA.ISPU,AR OU ÁGUA"

•
1- NOVO IàT24 PARA INSUPDAÇIO DE OZONA EM 41.1i 3 OU 4(414
:aracterizado .Pelo rato de se apresentar conetittifdõ*POP
reservatC,rio dá formato parsilelepipoldal, ci1fmaric0
tro 'adequado qualquer, .esenclo 'que as :suas paredes iliternail:am
31a0
Dham-;se tratadas :por. euhStancia
IDA'OZOLI;Saf'
.4.nterneraente
ozona, reserirotOrie 'esSe.o' ne . POesui.
aõr :4e, placas
•Ponto 112 1 do : total d o 4. po4:tog; .e.preeentiaoe,
REIVINDIdACUS

lixo à paào inferior da haste (6) da váivula%
per meio 'do Colar fendido (7) ficando o disco (3) logo acima do disco 1
(2) 0 centrado pela haste da válvula e sabre 'a aba (5) do disco (3) se
apita =sola (8) e ainda, entre ' os disCos (2) e (3) ficam 'um espaço(9).

gdO pode ;ar variado de aaárdo com as dimensEes do colar fendido (7)./
Ponto no 1 da titat de 2 patos aaraSentados./
•e".- • —

•

.sx
N.1

(
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r944~

to' Abl'ut a

•

Cal

1.
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EIRMO SD 161.961 de 21 'de agásto do 1964
Sequerentot Dr. MANOEL BERNARDO P4. SILVA BRANDÀ0.- Minas Gerais,..
Privil4g3.9 ia'Invonoio: "UMA 'MINARIA COM DIFUSORES PLISTICO3 PARA
PADAS 7IUOPEECEIC180
7
REIVIND/cAatas

le avo

para liiexpaoati).
R1o . 109 de ser dotado de dolo dltdOgoo

modilo de luminária com difasoree plásticos

alateeptdO.

opiffitorlzado

1848 T,êtçá-- feiia

20

OIARIO OFte:

.(beçao

lie

QUttibrO da 197v

TARRO N e 165.551 de 20 ae outubro de 1464
Requerente: METALGRIFICA CASCO. S.A. - São Parle
.Privilemio de: I nvenciO: "RBOIPIUNTE DiSEGUROÇA PÁRA
esm o .
RRIFINDI9SORD

pleetico* moldados ou lisoe, que podem ser desmontados pela retiradas..
Um parafuso de cabeceira.
Ponto nO 1 do 'total de 4 pontoe apresentados

201802

1- Sr recipiente dí-segurança-paralíquidoe inilamívoie.gereitiNtW
manuseio • utilização do dito meio líquido sob condiçãoade •OW

fácil

rança co. respeito a poselvoie riscos de combustão • detonao•, ~ta
risada por compreender um disco perfurado mentido normalmente afaftede
da superfície da massa liquida inflarável para evitar oontato (gasto 441
mesma com 'a atmosfera.
%luto no 1 do total de quatro pontos apreeentedoe

Asmo N o

162.540 d• 11 de 'setembro de 19o4.

Requerentes_ CIEIA_SOCIÉTÉ ANONYME. - SUÍÇA,
Privilégio de Iavereio, "PROCESSO . PARA A FABRICAÇAv DE
PREPARAÇOES PIGMENTARES"

o

REIVIVDICACOSS

1 . Processo para a fabricação de preparações pigmentares apropril
das para coloração de materias plásticas sintáticas, caracterizado por
compreender a trituração do pigmento em suspensão aquosa junto 000 um
material veiculo a base de cera de polietileno e, ou onda de poliprOpl
Uno, num dispositivo triturado; provido de membros de trituração

TERM0 - 81 164.191 de 11 de novembro-de 1964
Requerente: RONOR AG. Suiça
Privilegio de Invençiot "PROCESSO PARA APLICAR SUPRRY1OINN Ierdaded oWit
MEDIDAS RIGOROSAUNTE /MATAS A OLMOS 80014
MáTRICOS POR I8TOL4V(0 2 Pairai D8 HAURIU Ff"
TR30"

0611

dos.

zarEmummã
1-

Reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos depositados
na Repartição de Patentes da Suíça, em 12 de setembro de 1963, • 14 de
agOato de 1964, sob os u s s. 11268/63, 11269/63 e 10645/64, rospectiva-/Mente.
Ponto no 3. do total de 5 pontos apresentados.
TaMo N o 163.027 de 29 de setembro de l961‘.
Requerente: MSTALLURGICAL PROCESSES LIMIIED E IMPERIAL SMULTING
CORPORATION (N.S.C.)

UNITED. . INGLAURRA.

Privilégio de talharei°, "PROUSE0 PARA OPERAR UM ALTO

Proceeao para aplicar ouperile:Mo internar oor medidas rigorosamente exatas a cor-pos .5°os, simátriooe por .revolução • felto• de'materia' vítreo, em que o corpo Oco que aprecente uma medida ligeiras"
te eUpirior ajustado mediante euoçao sóbre o alva, à ume sona . de aquecimento e conduzida., na direção de onde parte o efeito de sucção, A
xialiente através do corpo Oco, Caracterizado pelo fato .de que o pf.;
e pre -aquecido a Uma temperatura que não seja eaeencialment• superior
à temperatura inferior de refrigeração, nem essenéialmente inferior 'e
1500 abaixo da temperatura inferior de r ef r ig eraÇaa. de material vítreo,'
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de poritlido na Repartição de Patentes da Suiça, em .23 de março de 1964,

a ob i e 3719/64.

FORNO

Ponto ínioo-

PRODUTOR DE ZINCO".

~1~7~—.."—~royà.•••n•••—,,
sep---

REIVINDiCACOO
- om processo para operar um alto forno produtor de zinco, oaral
terizado por compreender se fases de °carregar

coque e

materiale zinoffl

ros sinterizadoe e' introduzir uma corrente de ar preaquecido pelo fundo
do forno, e manter uma zona de equilíbrio

químico •

tirmleo

no forno,

na qual é usado ar enriquecido cor oxigénio como gía de oombustio o a
quantidade de enriqUecimeLto 40m-oxigénio ajustada de modo a

ser ~I,

*lente para aumentar a temperatura de equilíbrio para entre 1940 5 0

Tís:.., N e 164.241

Boquorentot YOSHIKAZWONIZUKA - 316'PAUL0
' Privilegio

d. Invenção"NOVA FftMA PÁRA FAZER sol/Imos co

MONS X BOLINHOS RECREADOS" -

a

REIVINDICAÇ6N4

060°C sob as oondiçõea existentes.
Reivindica á prioridade do correapondente pedido depositado de
Repartição de Patentes da ' Inglaterra:

no

de 10. de junho de 1964

30 de setombro do

8331.

1903, sob e

••1-

novl PUXA PARA FAZER BOLINHOS CONUIWE'BOLI-

IHOS RECHEOU", 'que se raraOefrisa essencial:lento por. sor
constituído Ale ume termo (1) de'forMato ' qualquer subdividi.

Ponta a 4 1 do total de 8

p ontoe a p resente40e

•

da o s

ermo, oonartimento (2)

soada um doe quota ure'll.«

OIARIO OFICIAL (Seção Ilt)

Têrça-teira

Outubro de

-^

Ákys..de-tiet turo"inferi6r . (3). ivVrtinrè1 da baile 'a de : iad
- osai) "

-reluecimento inicial o compreendgade reptes..dp.
Aliando o dito pai: dl extremo

Pr ovidos d e r e ndas paralelas; (5), •tenklc tais ,compar.V.Mentos

cimentoedevAdo à . pressX9 . 64 0.$4 eqàre,ai ditç: , parte ,removivel ocorre, as • A

fiirma tem um friso (6) onde se apota_unia tampa (7) subdi

cimando a tampa /lã um puoliador (9).

6 inicialmente rompido e a ruptura continua/

descontrolada do dito painel extremo ao longo da dita linha .do onfraquea-

uma4igeirarconicidade'Aiitornae taáti.'ei'pei.irei.iit
vidida em igual nerode compartlhiláitas ` (2) de proftuad9-da.
do menor que a daqueles da forma (/) tendO Cs lados. (8)3com
. , angulosa cujas pautas casam dom as fendas (5);e, ensee9 4

1970 2849

' resistencia resistirão e deterãO is.rWturecon°
ditas partes de má:dm a
. . ., .t . t " ,? t ) : ), • f .: I , ç n •) .
itroladai
A requerente reivindica a prioridade do correspondento pedido dl'
/ positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amertea es :25

d6

• ,arco de 1964 sob n* 554.663.
•

Ponto n e 1 do total de

7 pontos aprosentados.

-^_ Ponto njt I do total de 2 pontos apresentados

4

TUM0-M L,164- .775 de 25 de novembro de 1964
.
Requerente: ROHM & HAAS COMPANY = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "GOMPOSIÇIO APROPRIADA PARA USO PARA FINS DE aP
VESTIMENTO V 1MPREGNAÇXO, PROCESSO DE REVESTIMENTO OU IMPREGNAÇXO DE UM SUBSTRATO E PROOESSO PARA PRODUZIR UM CONDENSADO DE ISOPTALAMIDAR
REIVIIMICAOES

lr Uma composição apropriada ptxa uso para fina de revestimento e T.
improgoação,caracterizada por'compreender uma solução, num eolvente ozi
de uma mistura de
A) uma resina que conniste de (a) cenca de 70 a 95% em peeo, de'um
Jo-pollmero de adição hidro-insolávelMe moleculas mono-etilenieamonte.
pleaturadas compreendendo, pelo menos, um derivado de um ácido alfarbea
ta-mono-etilenicamente insaturado, consietindo o citado derivado de (1)
amidos tendo um radical de fármula
o
C Met

TERMO

Ne 164.280 de 12 de novembro

de 1964

Aequeroatot , CONTINENTAL CAN . COMPANY, INC= m E.U.A,.
Privil4eiry de Invenção:: "EXTREMIDADE DE

LATA

PARA FÁCIL ABERTURA UCLATAS

CONTENDO BEBIDA0
RETVINDIGAÇOES
- Uma extremidade
da lata do tipo de 41011
tente a prOpriada — para— a -minrstração de Um produto

abertura partieu/ar
que podo-se encontrar /

na qual R á H, radicaie alcoll ou hidroxi-alcoi/ tendo 1 a 4 átomos 40
carbono ou 1-adie:xis alcoxi-alcoil tendo 2 a 6 átomos de carbono e/oU(21
esteres contendo hidroxila livre, ou (b) cerca de 50 ' a 95% em peao, do
uma alquida;
B) um condensado alcoilado de formaldeido e uma di-amida de um Lí.;
eido di-carboidlico tendo 4 a 12 átomos de carbono obtido por alcolla.'
çío com, pelo menos, um álcool tendo 1 a 8 .átomos de carbono numa pro.
porção de cerca de 30 a 5% em peso, quando o citado com ponente (A)e(a)
OU numa Proporção do cerca de 50 a 5% em peso, quando o oi'ado compo-;
:pente (A) 4 (b), sendo o citado componente (B) usado sá ou de mieter...
com
C) um condensado de melamina Alcoilada/formaldeido obtido por'a,t...
coiiação co;, pelo menos um álcc:ol tendo 1 a 8 átomos de carbono, condi:.
as proporções relativas entre (B) e (G) de cerca de 70-95% em peso, de
.(B) e 30 a 5% em peso, de (C).
A requerente reivindica a prioridade do pedido correspondente dePA,
sitado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da America. ar 29
de novembro de 1963, sob n a 327.105.
Ponto n* 1 do total de 13 pontos apresentados.
TUMO 310 166.774 de 29 de 'janeiro de 1965.1
Requerente: C.A.V. LIMITED INGLATERRA.Privilegio de Invenção: BOMBA DE COMBUSTIVE1 LIQUIDO PAPA USO cqm EoT0RE.OY
D5

COMBUSTX0 INTERNA0c
ileivingeações

1 - Uma'- bomba do tipo especificado para fornecimento de
vela um motor de combUstão interna

de

cog.buStk

tres cilindros, caracterizada pelei"

fato de compreendi, uma cámara de recuperação que e colocada em comunica..1
OU, com a perfuração longitudinal durante o tempo em que os mbolos
sendo movidos para dentro pelos lábulos excentricos, durante.o.tempo.eM../
que a passagem de entrega está fora de registro com uma portinhola de,en-,

jrZi$1
00b . pressao gazosai caracterizada pelo fato da dita: extremidade de lata /
iiospuir uma' Paite ' definida por ma linha de enfraquecimento e sendo :amo.'
para definir uma abertura ministradora, a dita parte rasárvivel'ten.
do uma extremidade de Partida definida por uma parte da linha de entraft
O:Mento de,Partida:ao longo da qual o dito painel extremo 4 inicialmente/
R . pidona remoço da dita parte . removivel, a dita linha de enfraquecimen.
00.~110:915.1)4r0§ A, atiOnshado da dlta Part0
1j 4210Fd°

trega, e que receln combustivel descarregado dp perfuração longitudinal 1:
durante este tempo, dita cámara sendo arranjada de modo a entregar combue.
t/vel de volta à perfuração longitudinal, antes do curso de injeção . pe o', •
guinte da bomba./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente. pedida
depositado na Repartição de patentes na Inglaterra , em 25 de fevereiro e
rie 1964, sob nàmero

7.753 e completo em 13 de janeiro de 1965.,
3 pontos apresentados./

Ponto no 1 do total de

-

2880 1r4r9a-feire, 20
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Pauto ulí do total da 11 .pootoa **remontados./
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IRMO ES 161.963 de 31 de dezembro de 1984,/

Iletuèrente# J081 FROCO GOMEZ . 81U PAULO...
friVil;gio aa Tavansg7,01 NOVO BREQUE ELÉTRICO PARÁ vincam..
ReiviadioaqSee..,
- novo breque el;trico para veiculo*, caracterizado por cON
praender inioialmente o dispositivo desacelerador ou breque pr8priamente
dito, intercal;rel catre ó caixa de cambio e o diferencial, e aplicado/
*o chassis por meio de suportes providos r .3 buchas silenciosas, disposta
tive iate p ompoato essancialment* em duas partes, quais sejam o Ostator/
o rotor, o primeiro compreendendC quatro grupos de bobinas indutoras
montadas eo um disco suporte, e em terno de uma bucha centrai, solidtirla
ao referido disco, dito conjunto sendo naturalmente provido de suportes/
laterais para fixaqZo, 'eleisticamente, ao chassis do veículo, bem como do
tomad. el;trtca para ligaqao./

Thm0 Ns 166.780 de 29 de janeiro de '1.965.1
Requerentet FNO CORPORATION E.U.A..
Privil g gio da InvengZot PROCESSO PARA PRENDBR RR REDaQlo FA05 A ?AC& OUAZ
PORO DE UMA FAIXA CHATA..

egvIndinadios..
1 . Um processo de predner uma a outra, em redigia superpdata
face • faca; duas poreSes de uma faixa polimera orientada por estirament(e

ponto n'O 1 do total de 4 pontos apresentados./

que preferenteMente tem uma ' seqZo transversal sulmtatialmente retangUier
formando faces opostas, caracterizado pelo Pato de compreender ai *tapai
de fundir pelo menos uma daa porgees da faixa em tuba zona inoluindo oift
diatamente adjacente a uma das faces da mesma, enquanto a maior part, da
dita porgiio da faixa e' mantida em condigeo'orientada por eetiramentin
prensar a zona fundida da citada pane° da faixa contra uma das tacupa
outra porco da dita faixa./
A requerente reivindica a prioridade do correspondoate
dId0 depositado na Repartigiio de Patentes dos Estados Unido* aik Imbrica
em 6 de Ulmeiro de 1964, sob ns 343.000./
Ponto n* 1 do total de 9 pontos apresentados."
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arnme Na_166,777 de 29 de Janeiro 1965.1
Requerentes TOC.I0 DIAS G6W2Z . ESPANHA Pri,,ilázio

da

Inzençlio,

APERFEIÇOAMENTOS EM VÁLVULAS DE PAssAUP.m APUO/ -

VEIS A INSTUA0E11 PARA coi:Duço DE FLUIDOS.-

Requerentet pgc CORPORATION . E.U.A.-

Retvinddeavies.I - aperfeiçoamentos em velvulas de passac

ARMO No 166.786 de 29 de janeiro de 1965./

Privilegio de Invenceot
/

instalações par,. conduçZo de flu{do, especialmente de liquidos corroí:divos
e abrasivos, caracterizado pào fato de possuir um manguito elesticamente

DISTRIBUIDOR 53 MaTEWAL .POLVERULENTo,.

21£10,11:c*Oes.
1 - Um distribuidor de material ptilveru1en0, caracterizada #
por um ventilador para. proporci‘nar uma corrente de ar anular fluindo if
axialmente de alta velocidade, e dispositivos para introduzir uma corrente de ar carregada de materia7. pulverulento numa zona radialmente interna

deform'avel per,t que * pArte nupior possa ser deslocada ate fazer contato ecoa a diaJaltaLeeut: opcite dA um di a- mtro interno asullogo .ao da canalizato a con;7olar, ,d ( 1 ,.:e este mangul'to dispõe de meios que permitem/ • da dita corrente de ar anula' , que flá. axialmented
sU deforxiv7r) dam; u bt.urarijo totta ia see,;57o interna do mesmo, levando/
A requerente ieivindica a prioridade do correspondente Pe
dido depositado na Repartiqe.'l de PatenteS dos . Estados UnidoS da Whrica k
em seús extre-doA
r,',ordw circularu LOX0 ulei's de uniZo e fixacZo./
.ra 30 de janeiro de 19 ,5 1 , sob no 341.241./
A requ.-J:rt ,?rtordades dcm; eorresi,ondentes
Ponto nA 1 do total de 13 pontOs apresew~.:,,,
pedidos da?Osí".;4 ,1us na aepartlçJo de Patentes da Espanha, ela 3 de :Orarei

)

çj

s r
• .
O t INB t60k1197‘)'2.nn

UlAR10.-OFICIAL • '(`Seção ils,

Iêrça-:feira

Ttsm6"pe 166.7 91 de 29 de janeiro de 1905.7

Requerentes COMMISSARIAT -A L I ENERGIE ATOMIWE . FRANÇA..
Pivi1gio de Invenção: . APERFEIÇOAMENTOS EM ELEMbiTOS TUBULARES PARA PER.
MUTADORES pg cAmó g E PRIRCIPALMENTE PARA BAINHAS PARA COMBUSTÍVEL RUCLEAR.
RelyiridicaçUe,. -

TERMO N o 166.921 de 4 de reVereiro ue lyo5./
Requerente; SERRES EARUYAMA SÃO PAULO..
Privilegio de Inven0o= noWs T1EOAS PARA CONTAGEM mp maAs E FATORES 011 I

1 . Aperfeiçoamentos em elementos tubulares permutadores/.
de calor, e principalmente para bainhas *para combustível nuclear, compor'..

JUROS ¥NCÉRIDS./

aelyindicacões.-

tendo alistas planas de resfriameo dispersadas em setores de aletaa para
lelia de inclinagRo oposta de w • setor'ao seguinte, para formar divisas r

rios, formadas de discos concentricos, de diâmetros escalonados, de semi.

Caracterizados pelo fato de que no pice das alotas em cada setor, esta /

circules ou reguaS paralelas, porem caracterizadas por terem indicaçBes/.

disposto ao' menos um entalhamento,de forma, dimensJee'e.posiçãO.varilvels
em innÇRO do modo. de utilização.do elemento./

objetivas dos masca do ano, dos dias da semana, dos dias do meá, da soma,
teria dos dias do ano, e dos fatOres de juros, dispostos em series convem
nientemente espassadas C formando escalas inter.- ligadas, de modo a pernis
tir a rípida determina0o de datas de vencimentos de títulos, A contagem/
de dias entre datas pre.estabelecidas, e indicaçâes cies tatOres multipll.
cadores de juros conforma ama determinada taxa./
•
Ponto-fio 1 ao total de 4 pontos apresentados./

A requerente reivindica a prioridade do correspondente /
pedid0,depositado . na Repartição de Patentes na França, em 1¥ de fevereiro
da lcAu . sob no 963430.1 •
Pogto . me 1.clo total da 7 pontos apresentados./
1
.,4,

_
‘1
11111! 4.„.,
-‘

- Novas teboas- para contagem de dias . 4.ores ae juros banal:

5
/1 %
00

TUMO NQ- 166.865 de 23 de outubro de.1964..
Requerente, GENZO MATSUMARú - 870 PAULO./

-

Priviggio ao Invenção: -APERFEIÇOAMENTO EM AMORTECEDOR PARI

O DE

VE1CULOS UM QUAL./
âmixindif-dgaUn.
Aperfeiçoamento ém amortecedOrás para sUspensão
em gerai, do'n s' iate num amortecedor prOpriamentá dito, 4UNS 'prio Para sus'.
pensão . de válcuio de qualquer Csp j cie e Marca, feito dos Mais variados./
materiais, em creu, tamanho e formato desejados, cAracterizado pelo fato do conjunto de peças possibilitaremoueas rodes do reSulo em movi -.
mento vertical, comprimindo press go nos amortecedores
fig. 1 oU fia 2
. .
recebendo por

Co condutor A para B, isto fig 2i-comprimindo apeon. .
.trerio da fig 1, elimine o . desequi/ibrio nas curvas em velocidades e nas
vias acidentais./
meio

Ponto no 1 do total de 3 Dontos- sDresentgdos,/.,

TERMO N 2 167.180 de 15 de fevereiro de 1965
Requerente: VADMET OT Pinlindia Privilegio de Invenção, ' ,APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A EWABILIZA,
DOR 2 REGULADOR DA PCDr 7 C D4S DARRAS DE TRAÇÃO
DE TRATORES.
REIVINDUAç4.

1- "APBEFBIÇOANBFWS 3M. O'd RELATIVOS A asTABIL:ZADOR R REGULADOR
DA.DOSIÇÃO DAS BARRAS D4 TRAÇIO DE TRATORES", caràeterizados pelo Sa+
to de consistirem em duas peças tubulares, de diferentes diametroe, 004
Jogada s telescOpleamente entre si, uma delas com uma extremidade articp
iada a pino previsto no trator e a restante conectada junto asextremida
de de barra de tração, sendo que ae dues peças tubulares, na exten40
paadvel ie recíproco nnasixe se apresentam, devtdamunte alinhadae,dUaa
series de orifícios, estes preferivelmentâ com diferentbe eepaçamentee
nas duas sáries, sendo que o confronto de doia orifícioe poulbilita o
transpassamento doe mesmós por pino travador.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados

Outubro de 1970
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4g..
URRO NO .6T.398

279g./11/
ds za de fevereiro de 1965./

Bequerenteg THE RUINS ORGANISATION LIMITED..INGLATERRA./
Priviltgio da InveneXot APER.FHIÇAAMEMD EM CHARUTOS E NO PROCESSO DA SUA/
YABRICA03./

1 w ~ruce caracterizado por dispGr de recheio feito com pede .
gol de dna de . timo nEo cortada, tendo o recheio a forme de um baias /
contfneo para charuto, encerrado dentro de um enVoltOrio, e sondo o duma
to remado de wi pedaço cortado do basto contfnuo enrolado./.

IT

24:delevereird.4.1905../.
A requerente reivindico-a prioridade do correepondente paul. TIRHO
. tig 167946 9 de.
~enato,
~um
¡t:01;paligi lúscàtnamPaBlux fl uamo o.*041t.imALOWti
do depositado na Ropertiçào de Patentes de Inglaterra, MU de fevereiro
Nflut..
de 1944, sob na. 7.464./ .
Privi ggio de Invensplos. WITODU . PARA.A . E3TERILIOÇAOÃ inCiat~ 88 dattet
Posto na 1 do total de 14 pontos apresentados./
RAFO./
WvinetirecRaa..
A - Modo para a esterilizaçÃo o anon/mento de garraras, cavil,
r
terisade pelo fato que iniciei/monte aspirado ' o ar dee Barra:a l e Medd*,
omileguida introdOsido .um gís esterilizado nas meeMas, o qual g retirada,'
logo em seguida, e pelo feto de agarrara ser enchida em seguida ema.
e6g .4 ger dissolvido no liquido, apOw o que o líquido a Ser ongerraiedin
introdisidod
T2R43 Ne 167.400 de 22 de fevereiro dé 1965.1
A. requerente reivindicais prioridade do Pedido de patente dits4'
ASquerentes IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEI) - INGLATERRA.positado na Alemanha aos . 7 de março de 1964 sob cs na R $1,969;11X/ONfl
PriVilegio de 'invenço: PROCESSO PARA A PRODNIO DE UMA FIBRA FIADA OM /
Unto Ala 1 do total de 5 pontos aprosentadoed
?USD.TUNO NO 167.484 de 25 de fevereiro de 1965
Requerentes INOINTRIA INAJÁ ARTEFATOS, CoPOS, EMBALAGEM, DO 81/1 mi:44
Beivindicaçaes..
.Ssio
1.. Ma prooesso para a produça.o de uma fibra fiada em t'us ge, em /
Privilegio di Inverogos "NOVAS DISPOSIÇõES EM CAIXA DESMOSTPAM"
que um poliester ou Copoliester linear, ,de alto peso molecular, em forma
REIVINDIoICOEX
fundida, ; forçado atreves de um oriflclo para formar um filamento, Ca 1- "NOVAS pIspesIçõzs EM CAIXA DESMONTLIMV, oaraot•riaw10 90Ê aem
racteriz;do porqui, t, aplicado ?la. corrente de poliester, após ela emergir/ a ealia formada per uma tinioa lamina de pepelio ou outro meteria/ adLi.
quedo, com contornos recortados convenientemente e *embicado* soa v0a4do orifício, e antes de sua temperatura ter cai do abaixo do ponto de fu- oon aplicados em ooncordlnoie com ditos recortei,
belo sta 1 do total de 4 Poitaa aProaeltaaali
sit, Cm aditivo em forma liquida./
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes/
pedidos depositados na RepartiçZo de Patentes na Inglaterra, em 20 de fe
vereira de 1964, 6 de agasto de 1964 e 13 de agasto de 1964, sob nOS.,..
?.163, 32.014 e 33.036,.;espeCtivaments./
Ponto na 1 do total de 10 pontos apresentados./
TERMO Na 167.451 de 24 de fevereiro de 1965
Requerente: SIEFMNS AKTIENGEEBLISCHAFT - Alemanha
Privilegkip, de Invençá' o: "TRANSISTOR DR EFEITO D3 CAMPO"

f

I
j`

7 I

7

).

.REIVINDICACOES

10 Transistor de efeito de tampo, caracterizado por um
nionniemo de comando que consiste em que emObre o transistor
repousa uma dura Ponta isolada na regiâo da sua zona de *a
ga eapaolal, ponta essa 'exposta a uma pressâo variável.'
..& requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiçâo de Patentes da Alemana,
28 de fevereiro de 1964, sob n 2 3 89.744 YIIIc/21g.
Ponto. ne 1 do total de 9 pontoe apresentados.
.
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de 25 de feVereire de 1965 .
aoquarenter . RSIN6OW GUSTAVO SCHURIDEWIND - Santa Catarina,
N. lb.t11.0 de Isa 0 4•440 UPERFÉIÇOAMBUTOR SM . APARRIRO MANUAL
PARA CALCULAR PRA3CS
'
;Iglogri 0 157;494

MnaNDIÓÀCNO
1- Aperfeiçoamento em aparelho manual para calcular

pra-.

z:os dias, caracterizados pelo fato de compor-se .de um conjunto à , moda do .estOjó:ou caixilho; operc;.vel manualmente, dito.
conjunto compreendendo um6vbase ou 'praneheta, sObre'a qual acha-se disposta uma tabela apresantandO.vinte e .seis.00lunas

de algarisáos, sendo treze delas assinaladas ..ero cai* verMelha
0,-witra 'ogalqUer apropriada, 'indicando em ordem oreseentaes
n4maros . 1 a 398; . e treze colunas indicadas eM cOr prata, diapOstas intercaladamente, mostrando em ordem decrescente os
maro4 da. 1 a 397, sendo a dita tabela manualmente movível . ' em

4

noção my

outoro

de 1970

na:

,A requerente reivindioa a pricridado de oorroopandoato podido &o
positado na Popartiçao do rataabos doe Bstadoairnidos da dartua am ea
te fevereiro da 1964 9 sob n a 347,362f
, pentd no db total de:6 Pontoo apresoninÁps.

fluo Its «67.499 4 . 29 de fevereirddes1963.
Lequerentef RUTIII0 TAVERNITI!.Ite./ia*
Privi14 40' 4. Inven4o2 "PONTSIRI PAU ~unam eg aumma ph:aultaw
REIVINDIDAOUSS '

1- Y. onteira para barraca de praia, oaraoterii-adillor um enramado
to helicoidal çua envolve todo o oompriment0 da ponta °Saio% apreoentot.
do largura e di gmetro decrescentes de anoontro à ponta, podendo @soa%
moio helicoidal sor prodúzida a partir de - chapa metálica ao/dada ?& pos
bilra, ou podendo a mesma formar um oorpollaioo coa a pOntilma feita
de
metal fundido, ou ser ainda produzida por oncaotrammato do materialp14

tioo.

e
A regy ^rent,; reivindica a prioridade do oorroopendonte pedi do. dooa
peitado na Reparti440 de Patentes da Itália OM 04 do murce ,
do 1964.soU
4652,64.

•

Ponto he 1 do total de 2 pontoe sça.easntados.

sentido :vertical, paracima.ou para baixo mediante um•OUgaor
a

!irado ua . moeria tabela..

Ponto :1 0 1 de total de 4 pontos apresentados:

e

mallo Re

167.373 de 3 marco de 1963./

Requerentet MICO CORPORATIOS. 3.7.A..
.Privilágto de InvenclPt DISPOSITIVO D3 A0105114ENC0.,.

20.121Adiradd0.0*
1 - EM um alta:rolho combinado de embreagem e limitaq4a do bdo,
„
qUe,ftsztxros opostos montados ° p arcialmenta e operavam; oaceo zvammite para,
'tgR140 N o 167.543 de 26 de tevereira* de 1965
Asquarentet MOMANTO O0N2ANT =E.U.A.=
PriVilOgio de Imvonç g ot "PROCESSO PARA A 2ABRICAU0 D2 SULPONATOS

"f•

COIL AMSNIO.QUATERNÁRIO"
WILVINDICA0E3'
2r00Osao Rara á fabrióação de sultanatos de alcali amonio qwaternUrio, eapocialmente de sais de tetráalcoilat gnio de ácidos sulfSaL.
coe Ne benzenáido-hid 'roaarbOne t o, tendo a estrutura geral::

CR

5),

Onde R I , P12 ,.11.3 e R4 são escoinidos do grupo, que consiste de radicais
aloofIa, tendo dei a 9 átomos de carbono, R 5 á esCelhido do grupo,que
consiste de hidrogOnio o radicais alcofla, tenda.de 1 e5 átomos decai
honO.náljámoro ' de 1a4sonámero total de átotos de carbono UOR
dícaio aloeila (9 5 ) n 4 de 1 a 20,. caracterizado PSIO Yato . de se
a) levar ga sultanato de aloona do bánzeriáide-hidrocaáoneto ea
conta de rena° oom uma solução aquasa, tendo um . exceeeo molas' de
alCOilamina na . mesma, para produzir uma solução aquosa do sai do tetra
alooilamanio de UM oido suifOnido : de benzenOicie LládrocnrbonetO e
Numa- a dita 'solução squaSa de sal paro lima mona, ' tándo oondÃ
•

OdO a o WaP op4a4 0 rd mesma, P or ;080
ee

roagida..

M

aio 7.' 'Mdve4eL O. A trialcoilamins

movimentos ztonjüntos e de rotaçgo relativem ea tOrno do LU eizo vertiONZ
dispositivos de embreagem para conD-rnar

;mo

movimentos relativeop oa.

racterizadow por cOmpreende7.ssu dis . positives que ~usem um

de forme geral

alopyzatlxv,

amalm.. tendo um depOsito Ulterior que oirOUnda AUbsta201*
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.ão ;HO

eutubyo do :1979

.
•

'

•

1

t

iwnto os dites membros, .e uma porç"ão perlferica estanque 50_7414,42.g% ();.
clue2Capa 'd6o5 'sitO 'e 'molha
foride alojamento anular contendo um
/1010 ~Os um doe referidos membros xplando . s pesmO? gp'go rnT401.20
O alojamento ainii:Lx incluindo uma provieSo Inrt o mov:ilento'untrtfugo

'. n'e"Ldo tao'auorte do balanoeírn da UMtav ' atràxíli duida'42,O42i0:4
í

,riyaçaa./

r

k'unto :IJ O 1 do total de

pontos

aproOentados;

dO liquido para removâlo dos membros e'lançl-lo dentro da porç5o perifeYleao em Tos-rosto :a essociaçgo,por embreagem dos zembros o 'subSoquento Monto Yet250 conjunta dos mesmos .i
á, requerente reivindica a prIerldade dç correspondente pf2
dido ,depcsitzdo ma Pzepart4So do Patentes 4.1rt Estados Unildos etaLegrA.en,
ere de março do 1964, sob o n o 349.366./
T42,0 vA .1 do dotal ao 16 pontos apresentador,
íumo NQ 1670582 de 4 de março. de 1965./
Requerentes FRENGER INTERNATIONAL CORPORATION - suiçA./
pd,12 ,1310,0 de Invenção% SISTEMA DE Au conicioNaDod
1 . alotava .do az, aondicoondo que comeendo um ,rt-trc-1:k1so de /
Aquecimento irradiantec 40 refrigeração g ventilação combinados que In alui uma pluralidade de tubos .e uma pluralidade de elementos-placa asso ciados em relação de condutividado U 'rmice com os referidos tubos, caracterizado pelo fato de •que os tubos do

ro-falso são inseridos no circo..

to secunario de lim . permutador de calor liquido-para-Liquido, cujo circui
to primârio estâ Inserido co um circuito d g bomba de calefação que com
preendo co compressor, uma v‘lvula de expansão e co permutador de calor /
Ar-para-líquido, estando os componentes d g circuito da referida bomba -de
calefação encerrados em um compartimento comunicante em a mtmosfera
e
compreendendo meios para fazerem com ,gme uma corrente de ar proveniente /

'ARMO Na' 167.7b7 de 12 de nano de 1965

Requerente: cAI ÇADCO 0100 S.A.-M.1552E11.2 C0rá+C.10 oiLd, ‘40,'S.Wo
Privilâglo de Inven40; t'NOVO 21201á 'CAPA:T:222AS*
RBIVINDIcAÇUES

da atmcisfera circule atravs o referido oompartimontO./
A depositante reivindica oprioridade do correspondente pe dido, depositado na.Repartição de Patentes de Alemanrn 4111 do março ' de

te do Cabedal eosm debreedo-de elástleo a um cOlado de ~ativa 21oxlyel
fundido numa só' peça, montado pelo encaixe com cootura eroAa . a no.
Ponto nA 1 de . -total de 2 powkee apresentador!.
4P

1904, sob g g ,.F 42.215 X/36d./
Ponto n Q 1 do total de 6 pontos apresentadds.)

sweem .20208~~0~

-9"

.a,r•

1 7 Novo t i po dg calás t ilba Pare b.smtne e nalbaztel eawscAor .loado 1)04/1
fato de ser a sapatilha forada por um oabedal de couro . vacum . 06M dO009)
te debruado com elstico; 'Isso palmilha de teeldo ol gmtiee PWen 0 0 0a0

G .4Y

c:kx
1-ene •
L. 4,k

t

1

5.

gç',,•

.3

n;447.
.

fbOO 167.U08 de 15 de março -de 1965./
llequerente g lfiDOSTRIA VENCE TUDO ' LTDA, 610 PAULO.-

ãy

2'rivii4lo de Inven950 NOVAS D1SP0SIOES EM POPTA .41glitg2WA2 PARA.WOffl

XJIR

lalzaUínarlaào1 - Novas disposiOes em porta -ferramentas pwra tGrA0J 0 SUp
reeteri2a6 por oz .:discai-4>ml auperdeie periO:rice truçaversaÃcuto nts
17198 '134\dg por uma a'ale Ae . orificlos 'equidistantes widg earo adaptodoS 45

witcoa..N~C~.1.

Tnmo vo 167453 de 12 do mano d g

19650,

Requerente: SUPER TEST S/A. - lNDUSTPIà 2 ~hen. 13%0 PAULO
Privilgio de InvençUt APETWEIÇOAMENTOS 334319,4

woffluslIvEn

E DE,

MAtEPLUIAOS,.
Aperfeiçoamentos em bombas do effiwNSE:p7018

O doWal8 thio

dos, caraetorizados por um suporte de vâlvulas e tubu2a008 9 emetitaido
0) uma pegA em formAto mox.loblocos tubm1Ar 3 ou m9MUMg. egMnlaNe4002 130°

cada

um daes in%orliga410.0eA

; .ths canais perpendiculares e tiletados t4os aberturnfiso Rooalãgffi
em volta da espessura do disco o atravÉs doe quais o4 gawomenZas 520
' Ia
• .,
umas ppr
parafuso% e por aer este &taco otarreXadGM) oashogrW
rosqueatlo 4/9 um elste ceràral clairidríco fiúôo.atrAvaSs patst3 go3 9W3,0
doo em XureS constantes numa aba anelar existente mo di000 ) o 90230
flag _Waffil KMQW por findo Aç Wiptvoo r4 17.p00, z51~39
ii45Z

ANLYJmunÃo0.

Vtr4as ferramentaspara torneamento,

DiAiRdO °fiei/AL

ka401.ro.

ein BUdeupectLota ~Orlar t, Centralmente , ume protiberã9
Oga ofiesetac Ladeada pOr Uma drie da robainamentot oiroulareo oeuld/a
Op OpOstamonte, na periferia adiaoente a g eoeto oontipavde ao .

matem giesta

Outubro de 1970 2355

(beça°

:

.

•

„

Postao':UCP4M'pbeteribr; na íree de opOio dweatoÁnnari.v
parte anterior., na área de apOlo da planta do ..p4.

duartiaula

Ponto nd'l do total de 3 pontos apreaentadon;

idtlet.CO O Mona Uda deproae go anelar oom profundidade Na meia panap
@ORM NU 09pe g oura provida oom uma oerie de rebaixos oOncavoe (gaiata,.
Oit@g e C PC a (longo Intermediária 43 oiro possuir, .tombem uma vÉris

VIRK0 N e 167.820 de 15 dó março 4.1965(
4luerentes BERNHaRD.DROSTE 44 Nulo= .
Privilegio da InNençZot 01PERFSIÇ'IWZNIXWM

do 0)46.gfie

1- Aperfeiçoamentoo em barractan, caracterizados por compreennerem
inicialmente : uma eatrutura de bacia. em formato de plataforma retangular
do madeira,. feita em peça Unica, ou então comlioota a partir dó uma .00 treita faixa central.longitudinal, ladeada por duau Amou retangularou
artiouladas e evipadaa com diopositivoe de trave, de comando mannal,na
ra ~ti). -las rigidaMente em um tinico plano, configurativo do asooalho,
plataforma-esta em cuja periferia aplicada a fixada, de maneira regi.da ou não, a borda livre da lona ou cobertura,..em formato pricovitiostrt
angular, e com.pelo monos UZA portinhola de entrada.
onto n, 1 do total dn 4 ppnton artesentadoa.

o8noa4no t, onternamented^
~Co

2,4 :11

43

total de 5 . 0on toe

aPP3fenadoe./

lutiND'uogew • '

1

:
•

•

•

••

C

•

1

•

167.791 , ái. 12 do março de 1965
doamecsOós 0108fiPP1 OÁRÁPICLA all.G.do Sala
muo DE 3APAULEa"
MW-X4(4 0 de Invonção:

' 440

narVINDICACOU

' patilha própria para uso cazairo c.a nau, oaraut•
tipo de s a
:oL g old poio rato de a sapatilha ser.formada de tr;s peças dietintaa.cOe
tuktlaeul Amua' as outraa, duae oonfprniando o peito. do p; o o calóanhar.
0.0,00 Oosturadaa o a terceiin oendo a palmilha ou solado, dttaa Pegas
t:$00.0 dO miterial floxível com reltrO, plástico Ou (louro..
Nato net la total da 4 . poutou apreeentados.
MOTO

ARMO Nv 167.793 de 12 de março de 1965 Reouerente:.iLORENÇA ARTE DECORAOSE 3.A. =3ão

Privilegio de 'Inven4o: "NOVA ESTRUTURA PARA.POLTRONA"
REIvISIbA0u4
1- Nova eatrutura para poltrona earaoterizada por 60È conatituLda
peçao independenteo - que se prendem.umas às , outrae permeio de anos&
Re

de pinos em faros ou Olhais praticados ou dinpontos nas dttaà peçan'í
Ponton e 1 do total de 3 pontos apreeentadoa.

nR00 M a l67.d24 de ij du . oar;o da 19,;:
."?..ráo
2ADLO AZPAInAT:13

Movorcit;toi 3ÃO

M- Yil k0- 0 (;.‘

IAVOU40: "NOVO MODtL0 DE DNS2NHO D3 MIADO PaP,a

- ,WW:NDWARrÁli
:a-ra calçados'
Mbw) moãnis de doseo.hod

a

Ar
2

W211Q M Q 161.84: de 16 da aa , Ç o de 196`1'
la,
Reqactrane: A= ,.-i2
PrIvii;gio . de 1nvienio:'"InR2EIÇOUVoS IN 1 .„OUL,44 Di i'2.1.3210"
RUVIWICACUU

1- A2R2RIÇOANEUTOS'EM 'PANBLáz DE 2:R.Eát3.3.O, care'tericadoe; plu Zato da tampa do conjunto; cor provida de uma travessa matáll,Sa na Is:ma
de uma lámina 1aveMet.te fIa!us'vc1, owan extremidadea itvras podem cucai

zar-ae e4e alojmenton da duns aal1enciaa opostas da horda dc, Ç:crps da

.0.n •
lu

tlÁ
Y.”:01MO

falado

. Ç'k 13

av2ad,;açu.4a,
1-,:za-rattervradal,;4an.d.0 ^tráa çaa-

,

'peaele, abade 806 a niteda travos:ia previnto um onc;;ntrIca artculado,
wontado na tampa. a aoionodo 'por meio da una alavanea.
. Ponto. ne 1 a total do 2 pantee apresentadoa..

Cl ,

01.4R40 OF1CiAL Oeção lu

ç5Àea 2tp

Ukshf3

Otjta3 )rip

5145h0 N2 40.951e 12 de eweÇo do I6
lkA9p0 Arzentina
Iheco
awululain de

Inveasão;,'

,,A.T6WIEQP4

~? 111'Imo

REIVINDICAÇEW

AR1 1 4)
2.6M50 de 2,6 de murça do 3.955
Akeluoxtutoa
71:?E Mala (2E go ox(3.0 •
Wg 3,414S4o da , Invemo gos Ur:ME/MOEM EM P.~..f30

••

RETVXEDIantii3

APERPEIÇ,'0.;_kv 22208 EM 'pana, otaraotextiznito
evx, vonetituide
» .)a"
corpo de 'tu g e, em -cujo intexiow diepofyta una calota póxfua'ada
• (paca eullonta-gdo im e'epi3to vertical, oi cuja baeo . j *.y. xottiota uma P1.9
.(1 com ;pontue voitacíao pura. c4mn 9 hondsb o oonjunto Nchaogor moló de
1-(ma tampa oemi ;•e'oeraea, provida do enbo e do s am
. vinco (9,rjorler,
ya„x4 0 na :# do tota de 2 .nnmtee.

1- 'Um .evarelho para exécutár .rvJoac 9 earactewlmon0 pe.Xo
ratow2e he compreende . um tuba internamento xeeca40:p .áberto.
em amba..a .a extrenidades e ao lepw) da eug ieo do neadocom
'dmage retriw2 e fl,eando privido em : .:tlação,n efit g &uma . abertura-demeio (Ie . :ajustagem worp16e4 a3..ÁF5-nIdAste,intotQ,
1.)dintlui umpunntrle do .ecie=en:to e um .):(.'reamv.#\t-za cortante,
geopladaeem um mocwis2o -2.o avanço mf]..litirArc.o.p.lelii.dO
um iwio ' do ragistra; mb . interi.or do t-abN floaa(laptada,
melode earezogmento, nn ne.zgzito 0,21a qtu.a vposeAtuMrs pac,
p&Sem central 4e çomformo tz ,rwcac6tez o n41aalt1çr4
:ymet2aa •lazaà, bDggi,..22a deefe..0.p i nete ca f-P,e9 0:7C40W34 n;Q:k‘v:,/os
tuna ee:asterrung.,,e trexace-a r•c91#3,exi.eM.W.' OQ (AuctitiO

guito guia, em tente 5,us ' a ema pamorgem neá adwtada do modo permitir g projeção de um - membro,n e02-~Aur
'eado 's e fânoameute o conjunto inclui um meio do réteaço eM,'
tre o , a2v£Ido manguito guia e a menc2.anada bOWnos ,do acepiamento
1, onto nu 1 do total de 5 pmurs aweeentadoo,

167 . 0924do'IO ,d on aw 3 o &J1.90
Nquo're:aó :k .ná là ,15t, e4Ã SZOyaalo
t, lj

'7

7,i\i

p ão

,n dEiminoran03 IN:nrgoauuts. NU,
22WAS M4517253 MESrat2B
,15`NrrilD1,0-Nette

3.-Aparxeíçeamentoo effl .9,ndRoaderou paTa ImoTag
o1 'O
, do : tipo quecempreeá. ldo-pladá mottaãoadobrada'áen
glImdinCmente cyrY bemabswU ) ::plwa fina tendo em oca raiai

*

:1.).,ioroslow,

fiupwdow vma abetUl'a retan6W4 0 a2ongada, no 13J-int:Mó Ione.,
.54.kMnnl, abertura eata . eoÃO.aap úlá • a3 abais em lí,) 113.4mátae
• 4da n e.nenfs5t, de,eelm ;Inte gd,o mudoxe3 para enonixe da
'JWM.do'Nentificação, ozwaotTvizadou.lioao £ato deppAulmo
aber :bura'í'oton,tUlteo BoTem.wevAata9.dtao ou mala
da.118n4ao som'I-vÁkteno . v. ata4m,pi ' ,12701ge,-5-1do;Iaaça. te
àawAlglasUg03.einda g eA15 21110 mato:dal xdoV,O tRanspazien
• Ruo weo0Wtot,a1Mento :?ao p DiO 2raer'Ida Saaca,
UDULIOU2

Ittlsna. 2Fakr,riAw <n:3,2A1.5 ao boxasp

STLIwãdp.D ,panSaNent g O »12a.. 1)an o.d gow243A 0 womln0.0 NPwwg
:paatIQ
3~su 1.,aN1 ao matweJna plAàlo0 '4"):Rauemwente eu tilo
•

Rnnto át) . 2, Co tMiO, ,ai3 •utoo tysiououttlikn,
3.

e
fit

•w"4-

vamo n E MS74. 44.de •4 do margo ze age
00RáltATNN Requerento
Éxjmn.150,0 to ,D:nven4o8 u SgQIIINA . MÈIVAWA õ :Pá,WAR NA T.OW
.nlewS:à .g d13 wAws43bïO Dfl
Jà0 COiCCAn ' iN :Q00;à) WiatITAW°
RBIVINDIOACA)N .
.1- YJ4u in a deetinada , a paeur uma, Unta :VJÁ:,¡ti0a4.1oh ton
eão em t grne•de um obje lo Oo3:ooado em Po u i4P' a 0 g iutWio) gm
disposiNios te 23.w.4o ru.wo :AdvdeRoà ..àf.) 342,
raotorlsada
4>1au
31.1.naTII U'pD11 :1'4 U.Títa.geAa, £0 wáa,ta o oLada eii2/xup
to em cendigRo:'grouxap oepapzda. e em o g bwo.:AoulgU .oA &oÁmgo
0e-e3tert5 Aàopooà.t3No to te
à Oma ¡)eaqgSo ta sinta.epe
uimeutO p . tenzionamentov *para 'tensienar awtigo . em tOrno do
obáeto .D . tispeej,tivos te finnção . desàmatoo . n mantá 'á olutá
cob tensão, em arno4o artloo 9 diePbeit 'ivoe deetinadoe n
toter.ae eãerdgclee ion£rontantee dac . 4roau e8bg.à.Parbmo
eInta, dippoeitivos de aPersto nue mord . ;,m AM ouliord0,00 dern
t1das e .em weliUm ume as outras y,ara ::1:ormar uma Junta gundldwe dispositkvoS do corte deetinadoo a cortar a o lnie U433
ptimento junto a eeea juntard'undida.
Wrequerente rendloa a-priorinade do cureopondontç
pedIdo teposltadp na Repartigão de :Patentes noo Ile qsadoo UÁ0
409 44à àbayloa, emA9 de dezembro de 364,; . seb n 2 422,,3)o
PCOA Éti 40 teta de 31 iget ,t) Wmentadoeo
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Th+10 . 10 10,416 de 11 de fevereiro de 2,959J
Requereiltez MONTECATINI soonT1 cansar

MA VIAM:5TM kiNCRAM

1TWA.
Prlylle :Éia de Insrençeo APERPEIÇOAMEWTO MX PPOUWBO PARA PDEPADAD
CAULIZÊDOR ESTáRSO ESPECIFICO,' R0mOst020 9 ROA A POLORRIZA00 DE. J
Ant2

nI0LEPINAS

1 .... 'Aperreivz4metto em preoesdo para preparar mm eatuisa
dor esUireo-especIfico, homogênea paro o . polimeriza4e de diole£Alas)
que tem, pelo .menos„ =4 dupla ligaçU vin/12.0a) gamo:U.~9:1)0r 0(j
reagir uma soluço de um composto de um metal do grupo VI1X da Tabelo/
Periódica, com ma composto organomett.11ico do Mm metal dou grupos n.o?
ou. XII da . dita tabela i, obtondo-se um produtO de reage() sonvel nO
Venta empregado na polimerizageo,/
.
zgnmp - Ne 167.974 de. 19 dg março. de 1965
Requerente .GENERAL BLEC2RIO COMPANT..~.E.U.£
Privil4i g de Inven4o Uai/MOMENTOS SM CAPACITOR Ek&

StRICO COM SISTEMA. DE EURIMENTO0
EEIvINDICAOÉS
1- Aperrelçoamentos em oapacxter eletrico 00M sisteMe
'de. esfriamento, caracterizados peio fato do capaCitor coas
preender um recipiente•provddo'de um par de paredes opoSta
laterais.adaPtadas para flexionarem com as:variaçSee . de tem
peratura.do.oparelho e paredes extremas opostas que ligamos
:Nferideoparedes_laterais, fluido'dieietrico no referido re
pipiente,um dispositive.eletrito que píoduzoalor durante e;
oilaraç'ao mergulhadono referido fluido diel;trica, esta
iWo.ditoAipoitívo eletrico afastado das paredes . laterais
, 00 ditOreelpiente aé Mdo a . definir com ;le espaços 0014a9, •
dos.Pelo ãtó. fluido dieletrico, e meios éondutores de calor
dispostos. entre'Odito diePositivo elétrico editoeoipion,
•providó is . de partes' principais /los ditos espaços em units.%
ta'a get s4t.0:,9 01 O dite dispositiveol;triço' e tendo partee
Outernas adjacentes ' àe paredes extremas do'reciplentes, pela.
qüe'dúrante:o.opera4o do dispositivo eletrico os meite,catm
dUtores de calor transferem o calor , dele . para as paredes eX
tremas dorecipiente, e g e paredes extremas doreêlpiente sãO
IlvreWpara . f1exionared paradentro dos ditos espaços &mano
te a contraçâo-t4rmica dOfluido diel;trioo ali exiStentaè,
Ponte .xiÊ Ido total de 14 nontos aprese21ted000

A'requerente reivindica wprlorldades dos correspondentes j
pedidos depositados 'na RepartioU de Patentes daltâia 0 emg. 1,1 ai)
vereiro de 1958 0 24 d, abril do 1958 e 20 de Nele ao 1958 0 e0S.nim„

2.,043p E4416 e Mie, re3peotivamente0/
,Ponto me 1 de bata cie 12 pontos apresentadosol
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12 de ;janeiro de 1961,/

WARO.NO 125. .832

RequerenteR CABOW CORPORATION
Privi1to de IavegOot PROCESSO PARA PRODUZIR ON COPOPEPWE DE une,

USAnon DR 1OLIMERIZA00. PARA PODUiERIzAR =DUAS E $WIS 1410TURAC.«
a212.12.2.04akkob
1 . Processo para produzir um .compononto do eatuliseacyt.
de polimerizageo, caracterizado pelo fato.de Suor reagi p) enquanto CO
2emovat Ontinvemsate os. sub-produtos gasoSes da reaov a tomperatn
ras entre cerca de. O A CD e arca de 300P4,durante
9
pododos'opoilandS.
s rea do 10 horas. 4. arcel de 1 m1nuto 9 . sendo tanto menor o tem p o res'
4 c&
Auerido quanto malc . eleadm £ór è temperatura empregada comp7menden
do um

SOlido lnorgenico finomente dividido v em forta do partletadej

ten do grupos hldroila 44 SuPerdode do mcvmo e um composto do pe n-3rdo/

com ef4rmui“

Onda I iS • um metal escolhido C9, grepo ',Avo ag5paisto . dg tniin1o 2 zlre6clon
lanio2 t&do 9 'yealfdio, si6b100 tatelN coáos mo2ibd6io 9 tunatolo;)
Uranlog tangansp tecdcion A.4109 .-reaTo cobalto o mive2 9 0 8 ox.W3..
ov RD padá Z; qUal qn0Y 1alOganc0.0 b 8 um diewo anta

miou 4à

de •-6d
z6equez4ente reildgdico 4 pviaidado ds‘xi cerrOdPendeIltee
yevidoC 9 Optei:Moa. 44 Fteppt29VO do rateatc0 doo Utadop Ca2403 da 41
Âmâles do Norteb DM 28 -40 goneiY0 de 2,980D 1 donzvo do 1960 5) 28 k/o1,1
mdrço da 19609 ou do abriâ 110 .W.00 Bit PS zus-N.24629 âa0941,4~
'#) 24,119 ,D reepeotiamented
•
Vg09 R°

a ripiataiiaz
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08M0 it4 .10~ dM 4e de Assombre a* 1961,,
PalaoreaWk.3~8 w. MACTIM m OaNag m
WeLottkio Dnota 9,70t anuído pawurivaxn

.

291wladtiaajgav•
dditicia desmosatível, do tipo integrado Per atestar:1So+ . /
p4Mdaoridadam, oaracterissdo paio fato . que Xlm tem waa base, ma 0.a4 /
cadeado abre a Masa, na* soleira AO rebordos do pio°, dita soleira/
amotei0Vaido uma parede poligonal Porlarica formada por painsSia
Miares contatmado Zngularmants , meios utgurando M3 cantes laterais /
dam paimile do parede contra ma deslocamento, uo tato piramidal saskan

po r MAI Plurslide dm pai •ímite teliangmlared * MIOS ligando os palmeis de tato tara* 01;" 4.
Nni i0 tAtral ooa *auto lateral*/
t&O pela parado, dito teto sendo fumado

~to Ws 1

(20

:Sota da 18 pantml as.,~1a4a4pa.1

=_AemmA,

;
••

de 1910

•
!

t14amente oa certo:númeno 4e..ondas( pPiM.ea4 , 1149r1gçaf dp,dirotidge4
-formas ,a fi requnclas, 0,pircultos,w4e,elalporarag pata Rol** g o*. ã e J51.44
a ekerpeer, ^„s ¡:ormgs . a,frequencias clelondas.qqa 40,11epOed&ria,eXto
citk9s.(0,do. dispositiyo t raç ad O r tPmr a Inrmitkrfeer msg0 deerel!dtp0im
atS em queSt5o e dispositivps para Se 1 e c1 mMar.*M2M3,WIMM perfiL0044.P.
um dos Sinais a escrever, caracterizado peio fato doe
ditoe oiregtóai
sarem alimentados por dois grupos de quatro te4eSes(4 R I) e 5 4 8) $63
aivelmente senoidals, as quatro tensões (* e D) de lia grupo sendo de
mesma frequn 'cia, mas decaladas una em reina.° 15 outras a* 904w en m
quanto que ás tensões (R a H) do outro grupo ao de frege:moia igUal
a0 ()Obro e decáladas igualmente de 90 0 umas em rela9 g 0 44 (»Atroe, e ,t

por duas tensões coutnuas de polaridades opostas,/
Á. requerente reivindica t prioridade do correspondentef
pedido, depositado na RepartiçZo da Patentes da Salsa, loa 26 de outu
bro , de 1962, sob 0 nO 1:2.626./_
Ponto n o 1,dó total de 4 pontos sp5esent3do54
Tateio e* 153.480 de 8 de Outubro de 1963
Requerentes ettUNDURtEORGE WRITE ClaltRY . sio PAULO
Privi14gio . de Ioveneío "APERFEIÇO*MtNTOS
%TM'
ESTOJOd
AE1y'INDICactiú

1 - .AperteiçoamentOs em estojos para baton, oaraoterluldos,Pgh.
lo fato de q ue a cÉPSula cilindrica convenciona/ de cOnteupao do
ton se prende ais fundo de ocipsula externa do estojo por idterdedLe do
.uue .hpete axial, externamente rosqueada com a qual coopera un orifici

2b
fflO

RMO

NO

142.989 de 23 do

setembro de 2.963.,

' ,Requareatu PAILIARD 8/4. m
i.Orivilegio de InvençZot‘ DISPOSITIVO g PARA tORNW OR unia RLAWft 00a Pd
• DOMANDO Da Uty%, MUNINA DE 58CREvER POR GOORDWAug,-

correspondentemente ici s q u S ado slo uma cípaula IntarMad•ála advel por e
entre as superfícies ollindricas das duas re f e ri d
a s - Pe tnotral c;ORIIIRGI
do
t
Punio'no 1 do total
pontos apresentados-

Àé,

'21WA.à12,44.U.,'

1 Um dispoeitiva para formular sinais ethir ti para o oO
#eindo de uma &equina de escrever por coordenadas na qual affi 4.4.epoeiti-

..• ,0ii tentador 4 excUado por ao menos dois sinais e14trioOs quo remara i'/At
Á

riS
lt

1/

CORNO W* 154.667 de ZO do Novembro do 1965
004a4rant*$ COW/TUR ,CORPORAWION - dV. A.
Privilisio da Invenção "APÁ1ELH0 PARA MoNTAR umã PEÇA ELASTICA rd4
914DO COMPRIMIDO 8NRIE'Om PAR Dt PEÇU DISTOCIáUS DQTA,DAS DR SUPRRI4-

ama *murou
Agingoicagoes

1 Aparelho peca monta Uma p ;o9o, *dística am estado CoMpriMichl
amare um por de pega* dlstanoladas dotadas de superdeles coaxiais, ig

oIalndo o aparelho' diapositivo suportador para cada uma das peoe d13
~1~ o dimpooltjvo allabador para alinhar s guiar peça el;ettcs
4

gerntaa agi emome. ilMa Magundo *a 4iCaP0CAéraain riii411Witaafflaiaa 4

Whâtig" Nade,.
-gobaorgra~c mg quator doa staait4 Ws@
#mlam, ma aligatgoams 4gp maNcom .aa ~puí* em/ 4# ma toado 4#
dada 4# monme 40,110,1000040 90 SnOte_gbeffl.qtAgiet.29

detra do appao aftWe ao pipae. dlateneladao e um membro de- pungXo
latéfd OU m'posim #1,13Som paira fOna-ia entre as peçoe'diatanoisdaa,

~ft 41§# medito ftíg oAtorimed* P o Loifot* o* o dla P oDitiv3 " P orta PigaL4Mh
Imo lálteanat*, l !ot 44 ' 01. - eionnrel na 0 siT04** (ma

••
I

VI

•
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ektrico'd~de"'ditali . ptgee'distanciódns: 'didpoditiVO'de fdrO'dotaderl
POI?o
do tIMa aciní3Xió 'oPeratiVa tom d:Ito'dispoeit.itO 'suPor.ta8or1g4vo1
dito'dispdsltiVo-suPortadór
mOvel,
proVer móvkmehte :dedileitOrio Ver,
dispoaitrVo'SSUStVveil'pad bltera dita. conexa operativa Pari Wcentre.=
lar aroplitade de dite Movimento oscilatórie:
Ponto no . /

do total de ', p ontoe apreseutaqoa.
112

• ----3, 2: 9;

1

W e. : 2È0939 êgi 20
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,

o capacitor s,traws da referida caga -na alternados meio die00/:

da ternte, , e dispositivo . jara seletivCmente excitar um do' é TeferidoS,'J
dispesitivos de circuito, a ca r' ga sendo excitada por correntoeltordap'
da atravá do capacitar apenas quando o referido .= Circnit0 0201Mo
do.!
-A requerente r. eivindica a prioridade dó con,00poadontot
pedido depositado na Repartiq go de Patentes doS EStCdoe usdpe 4n.AiA
rica, em
de março de 1963, sob no 267.6030F
'ponto na 1 do total. de 14 pontoe eme:untados.)
25

c1e..

.196¥n/-

e~ti4A WaerePOICLtífi4.

4, P.. ORANDiDO SUL\.

liRMO 17Q : 158.20k de ' 8 ' de abril de-l961,/
Requerente PIRELL/ SOCIETLPER AZIONI m nig& e:

WivLIOMS.C .Oó IovemitO, V0101WOMMO Da VOOU

--

Privilegio de Invençaei PROCESSO P' ARA A'ztÈcúZO'DE UMA MIMA EM.OA",t)
BO
A UE0 PLUIDO DS 3 CONDUTOREB E DISPOSITIVO PARÁ A ' ATÇA910 DillÉB
..110v nuargo, 4 94.0 4:geZe OraótOiside :pet. COO quel.
igadOV are. eilapa : Otamjp0a 9 '0Oliario acv.tallipo.,i0oCàéca.atriti4ÃO.iixa
1.1t12.41.412.4aRks- Processo para a execuçáo 4e nmn emenda'em ' cabo a tado'd
go . db ieSpeótange,e01 tamPo, dito,COVOend“Uls.04'42;idde.
0,6:8.45biÁi6A -40) to2"..134ke.. Au.41... 4.0iietta a it!agairM:gieibihéor.:#4 fluido de 3 condutores e dispositivo para e atuaçáo4c mesma, ou mll.n
W% óát.fixad.0 o-o . 4o nigo, uOare ta: . bitiga eateadaslairi,4, pio 'em geral, visando assegurar e alimentaçáo do Olee a amboe oc
a'emendar durante a comfecgáo da emenda, usando uma 15.nioa bateria :cole
tx\NDN, ,i1o...ateagad,
Cada unia extremidade da Unia% compreendende á s Seguintes ba0040
total do - 10}pantos aprecóWka490,4
10atc4 101
trabalhot4r r e
c) - . corte e retirado da capa mettlicn do OCP0M,S eStremi
dades doa dois lances a emendar 9 e ' separagrxo dos mOclecm dos candutores
•bj aplicaga das caixas datriturcaçáo entro c =troo:ida.,
de dn capa metalica e as nOcleco separados dos.den6tores.
c) . execuqto da. 110 eletrica doS condati 'res o dos ou G

ad,

faixamentos indentes e de'blindagemoi

d) - .aplicaçáo da maixC contomedora da emenda./
e) - execuga pab operaçOes de secagem . o imprognaçáO .dab
juinOes eletricas; caracterizadas pelo fato que completadas nu l'anes•ei

WeRNO 510 157.914 do 25 j% março de 1964./
Reuorontos Tecumseh Products Company do Intengtát CIRCUITO INTERRUPTOR PARA E gOITAR 'SEtETIVAMtNcdu CAPACITIVA DE'CORRENTE ALTERNATIVA,72Reivincltguka.-

,i

UM ÇOMbin440 uva fonte. de corrente alternado, uma car-

N 'IM0ugbitor otata circuito de llgaçZo para seletivamente cOnetta
Roftrida fonte t" referida carga atravek do capacitOr, Caraerisadó
aO gato do que 0,circuito de ligaça compreende primeiro 4ispoáitiVo7
430 BirOUlt0 aCoplad0 entre a fonte e o capacitor para: Carregar. o:capa'-.

~39 etal.Vb CA referida carga um' meio.

da:. fonte,

ó:segundo d.e.

loweduoulto 40P4d0 entre a' fente , e o capa cite! Pare deeenr-

a) e b) e antes das subsequentes , as caixas de trifurcaçáo egó
doa entre Si ' por meio de .um tubo, cuia puxo t regulado per.dnas
válas,. inicialmente feebwiaot que ao entU abertas para 'permit¡g,
passagem do Oleo.de um'lance a.ontr00/
A requerente reivindica aprioridade do pedido do FrOW0
te depositado 'na Repart4E° de Patent gs da ItOlin sob 1154 7,399/63 (1001
11) de abril de 1963./
Ponto no 1 do total:4e 6 pontoS aproBetatdaWai
1

W60 Tkça-Nra 20
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dum do! 1W
iaq4 go 124.60
DIAM:
OND .. PRONICIS LTsfir-sa.-m.C.AnD/L
Sc.saus
aniw
RNuorOuteS
Ve gv11440 de Xavançãos 0APEEPEIÇOMENTOS -0ONJUNO:DE imocà'Inzáa0-

TiRmo Na 125.229 de 26 de dezembro de 1960
Requerente: THE BENDIX CORPORATION =
Privilégio de Invenção: "REVESTIMENTO PARA LONAS DE ?BELOS, EMBREAGENS E

00xNumtga
. itpertmeemeatee em tenpmie go. broca vaaada, waraCterinOdeas
tiOD Obalpreenders uma arNação ou ~as, .tondo uma extremidade antortor.a.
fJiOztreeldade'pooteribe e incluindo um par de membros longitudinaio laSOraie$me&oe,'finando entro ál oa membros latoraie; meias do ouporto na/
parto trasnra de . obaoeiaç uma broog,.mentada eehre o dito chásaia para /
OWL0ente deallargaie lágitúdinal, broca ano. 1mM-saindo uma barra tubular
Wócla que ae'oatende ao longo do chaasia; meios . Abra o chassis para a
Wainat p broca; um membro transversal, entro os membros do tina*, 0.únindo ao outrontdados dianteiras' doe membros laterale; um manoal/
NEado cubro hoelsambro tranaversal o servindo do. apoio rotativo para a
WPa tubular da brasa eatro_os membros lateraid, á motos na ortrcmidele/
leafite'ira do ehaaale,:anoorando individualmonte os dito ~arilo inferna
aá
atgarta yelativamentb fixo.
geM0 ma 1 do tatal de la pontoe apresentados.

SEMELHANTES"
REIVINDICACOE

1 - Revestimento para lonas de freios, embreagens a semelhantes,
constituído. de uma primeira superfície formada de uma mistura sinterizada
de materiais em pá que é esfregada sabre uma segunda superfície que com preende uma forma de material oxidável ferroso que se desgasta, ao ser usada, para formar partículas ferrosas, caracterizado pelo fato do a pri

melro superfície incluir óxidos ou compostos fàoilmente oXidáveis de

bia.

minto, antimónio ou cádmio.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica em 30 de
dezembro de 1959 sob na 862.950.

Ponto n a 1 do total de 8 pontos apresentados.
TERMO Se 130.670 do 10 de-Julho de 1961
Requerentes PRODUTOS PLASTICOS DELFIM LTDA. - SÃO PAULO
Privilegio dá Invon710 "APERFEIÇOAMENTOS SN sIma PARA PIAS 3 °OTROS°
REIVINDICAM

.(P•

1 - Aperfeiçoamentos em alfeeo para pias e outroo,' g eitos uni
tonal plístico e com corpo principal formado em duas porton, facetadam
doia
lateralmente.e rosqueadas entre 31, a superior eendo•hrovida de
curtos pescoçoe, internamente rosquoados, um central suporlor, prolonga
do inferiormente, o outro lateral, caracterizados por compreendorem UN
tubo cilíndrico, de qualquer comprimento, e comArecho inferior ()Eterna

e;mno sol 111.383 de 20 de Julho de 1959
aequerantos KOPPIRS OOMPAUY,INO.
E.U.A.
?rivilegle do Invenção 93ROCRS00 DE PRODUZIR 2aPuuá Dm PoLI-20400200
caucoon

mente roequeado paia aplicação ao dito pescoço central auporior do g
fão, tubo este aindaaiotado. de aba Ontroma ouperiorvdes maior ou menc0Clargura, sob a qual se prende a aba anelar interior de uma bucha adapta
dora, rosqueada Internamente para receber o tubo de aaida do aparelho.
Pente n p 1 do total de h pontos apresentados.

WILDIEZZ210

1 - Pr000aeo do produetv eepwoa de poli-eetlrono extroado,
vmal o *emproando a extruaeía, num aparelho do os:truão couhaotdo, do particulaa do poli -witireno em que se metia incorporado ceras de 4,5% e
oliva de 9% de um hidrocarboneto alifátioo . que ferve aproNlmadamxeca
maga de 300C a 90 s0, tendo ob 0,5'z'aiRag porfiadas oido hologbaeamenteolaturadae com um monta que desprende di -óxido do carbono o eaM M2 4,4
An tendo o ()nado ácido pelo nonoa cerca do 3,0 m i ll-equivolentos de

nidrogenio cide vir grama, estando o oltado agente que dospronde 6ia641do de oarboho o o citado cido presentes numa quantidade m81 ,240440 para produair, ao reagirem um total do oSroa . de 0,5 a 5%, um pkup de á
',11Ma e de di-6nido de carbono, baseado no pe g o «ao oitadae partíamiaa de
9Olg -eatiCono, caracterizado polo fato do ser usada ta% tomporatuu% li
411Indro de 65 aC a inoc e ume temperatura de matria de xorte.
Meivindico,ae,-de ae8rdcia prioridade do oorroopoadeates 09.414010pcaltado no Eoparfigao de Patentes doe Ratados UatdOe da AWneffl, Ma
4'r 40 dexemhbo de 1958, aob ma 780034.
%ato md a9 tdt,g de 6 pontos pn..04Gmtu1om.

TIMM 2° 135.874 da 23 de Janeiro de 196Z
Requerentes WALTER LUIZ JOSÉ SERENA - 310 Pov.,
Pai/111W.° de Invenção "APERFEICOAMENTOS EM PRESS/RI PNEORATICOS PIRO r.4.
CRONECINICO
REIVINDICACCES

1 - Aperfeiçoamentos em prensas pneumáticas para micromocanico,
do tipo que compreende uma base que ao prolonga e2 uma de suas extremidades, em coluna vertical com trecho entremo ortogonal, voltado na dira
qtão da extremidade oposta da bacio, trecho sete onde á previsto o piatilo..

iteor.ÇA.-fefir a

plARIO oFuctiAe

20

musorto da ferriemmta, caracterizado* polo,fato do o referida
ser Ikaada atrao45 do duao tubulação: aos terminais

gaga, .

de daida à@ aP do

.disposjtimc de comando, sendo ambos providos de valvula de refinlagen'do
ljaSsagem do ar, comandadas externamente atrav g a de-toths; e sendo os'.
dito* terminais ligados a 'oOndiatos com derivagao para um alojamento' ol
lindekooe de oude p arte uma outra derivação, oposta aqe1as esta i, por
O(4 ves„ ligada a entrada de ar provida de terminal para .receber a tubis

1(54a)go

to;S:=======ter

áultubj.6 da 1197U

r*Itii realS,~dioa a geloridada d000moomo
dN id.A.Ita da_aorraaippead.ftte Imadi ma Irana 9 woh a0 03
É4310$0 9 *ig, 12 do doãoà¡o ' dkilÀ1e/ _
Poeta ad 4, teta]. 4A 3 Igmt*, a~ataboo,

,.

lação wovenioute do reservatdrio.

fteta:m0 do total'de 3 pontos apresentados,

0 O

O t> 04)

[
.

1/18MXn %11~111A

/ff

umAWW“ ,,,

'

!ft'

4
TERMD

141.216 de Z3 de ;talho de 196a
Roquerenter Indsma DE FERRAMENTAS nearcotisa 8ABAN
Xrivil4gto de InvençãO "NOVA MAQUINA 30WIDMIA DS ROAM
1.

SAD etwo

gezvinicAnia
. "NOVA MAQUINA SOCADEIRA DZ BASES", . caracterizada
per A%

estrutura principal de apoio ser eonstitufda p or um 00fliiultó d0 eUbilido
res 40 dilmetroa diferentes convenientemente e
nCaiXados, de moda e mg
porcionar quatro p gs de apoio divergentes ao plane do sole e detadOS
dã
r odas ' embutivele nos mesmos.
deMU Ws 140.4151 do kl fte junho dê 1962,
viAetteraritet nino coaPoalltIOX Priett4~,do tuvoça.ol

Ponto n

o / do total de 4 pontoe- apresentados.,

00 PROOE8SO DE PREPARAÇA0 DE NUTAL- ors aaraun
34 oA3A . A ZemALTASEN".
REIVINDIÇAO0E0

à3

1 - prooesso de preparação de metal de bas* terroaa para 4 oa
maitamm . diroba oom porcelana, em ,nme o Metal 1; submetido a uma ooara,i.
00 do limpeza prol fmt we, a fase seguinte a assa Operação de limposa,

'

oaracterinada,por aomproond er o

tratamento teraloo do metal de base tea

49 N p or UM tomP ogurloioato PI
gruas de Metal base ' Por 9 . dm2 de,superfLoi.o.-

rosa =ma temperatara ontre'3380
• 70
ra asida

gg

do um
Ponto

a

quatrO

Iss do total de 14.pontoe apressatados,,

ramwo . 4o 114076a do t

di agiote d. 1020/

/0qmeramtm 60C1314 =rumai

71400,

PrAtril4i dNIand a PROC ,: 60 APÁRMID PUA a Mama/
DUNCIDO3 aaaa D3 7106 MKOPLIOTICOO 3 movoa 022t t nI /
aaamt Offinaga

›ígiggP rimiidWOrAAAAAA pra a'doetara do teclam ai Nawo do nate

tom:11414.U~ N. Ácialaa d. cooturay ..guad. * qual ia'faa
;palmar a aidna pleadolra,da prawlam.51
t. albortow ao tO.id. p.rApasaagem do fala pai .14tritaa 5 ctam.
matertaado pala fat* d. .. fazer amanar . diti tooid d.
n4 i(priaar:) infetar a me . ponto do ooetara Antro a WeloSla

ia %ao 00 prodaa a tia' a'& da Mofas
o,
toai% Mia ~Md

aa

?toado do/

tURMD Is 143.166 de 23' de aotembro do 196a.

Saquaradaer STAMICARSdN N.F. . BOLOU,

eULTWElo d a Davauot 5A253F3n01143114%) 30 PROCESSO PAU ti inuraltáotio
D3 LO/DO AWITICG PG3 OXIDA.00
PROPMEN01.

/

=Una Da',

arül=rdana
Aperreiçoamentb a4 5roassso pura C preparaçao do acido aoktoA;

_
poe alud4So oatalítioa de progioao com gases contendo oxig;s109
sã de jo, a teaperaturae •leera44op ae prosamo de o o t o lloadoreop* cal-0;
WRIG kW.5 d. aolUdeale. *acanto/p isado poX9 tOt9 da Atte omoago
oy!
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WARÍO OFICIAL (Seção 01b)

Outubro de 1-P-)ÍO

'

tOlíticG Ser efetuada em contacto nacional tom catalloadorm contendo/
ãdsturas eida compostos de idos de molibdalo com &idos lie tear° e/

:9•11 &ido do titinio.

1
Madvindica a priloriiiado das correspondentos

peditos depoiita-/

Zos na Neportiçeo do Patentes da Holanda em 26 de setembro de 1961 e 29

do adiste do 1962, sob os n u s. 269.609 e 282.650,
196

REIVINDIcACUES

1 - FLADELA SILICONIzADA ANTIESTATICA, caracterizada Por ser
%obsta tratada por um processo químico, em que a silicone atua de maneiTa completa.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados.

Es 145.813 do 2 do

SCS01.20

do 1963.

Rcquerentes GENERAL ELECTRIC COIPANY. T.R.S.A0
rmilágio de Inveaçãon APEB.PRIÇ- OAMMITO RE PB.ODUÇA0 DE
COMPOSTOS ERTALO-ACETILÊNICOS"
REIVINDICWIE

1 - Aperfeiçoamento em produçU do compostos notalo .acetilánicoa, /

pc'a proparagão do produtos do enulonsação práprla do um composto botor£

mcatilOnico, caracterizado

por ce2proondcr

quo o Quicai* re ag e

cem to

amposto da fármula
‘,

**

RI

C ml C

mC

(0 2 , - Sn(R) 2 ,

;:gt1,(EbE3 ) 2 -

20

-

Pd(P/13 ) 2 v

p'd(R) 2 , -

Ugii(AsE3 ) 2 „

' DUM COMPOSTO PARA REATOR RUCL25AR UDISPOCIT.WOO'VciirWa

LIZA010

it.tsN

- Um proc0000 do preparaç go do /12 tmbe oondátw
ra roator nuOloar do tubos do arça frio° no qual O g'Odl a /
un fluidooondutor do calor, earacterizado porque diople-oo
c;bre um tubo interior rigido um pá refratârío isolante
oltro-ao e dito çl) com QM tuko-ematkIrlo
larm
vo1 0 comprime 74o e dito a una taxa determina% o subno,,,
te-ao o conjunto do tubo condutor emponto 0À0112 Obtido a
pelo menon um viole de aquecimento intormo c uma temporatun
cuperior . Z/ temperatura do tervivf do reato o do weefria monto ozterno •rincipalwntO por cluulag go do 4ua 0 Otm0
* ciclo criando . deformacCeo diamotralc o aniain QUO 62,081
aparecer uma folga entro o dito pè° e o referido tubo intewo
no 0 ao oztromidadoc do citado tutu» condutor toado OU8081.110
da do1ocae0 na ma forma princiralennto por emto ',)novo
ui o aparólbanonto ou rotifiecçã on volta°,
2 requerento reivindica a prieridado d9 e(monr,-,;\
dente pedido dopenitado no Voparticão do Patentoo da 19raZga0
ela 31 do janeiro do 1962 0 tob n e es6.5.59J

(P53)2:

p'd(SbR3 ) 2 ,

Ponto ne 1

.towa do 5 peatoo apleocomtadO00,
a

pt (ASE,3 ) 2 ec

(06E3)2 cm que R. é um radical delaidrocarbono monovalonts

''

,5 realizada em
cíprio° omino

é um radical de bldrocarbono divalente o *go a reação

ni solução com a p;msonça de um amole= do sal
di .Jsolvido Como intermediário
Eavirdico a

Portador do

prioridado do correspondcato

41~11"
pedido depositado De

2

de

Ja'aeiro do 192, sob o nn 163.910.
Roto n o 1 do total de 12 pontos apresentados.
R2a1O Nu 2155.949 do 8 do janeiro . do 1963
'Requeronto: AIR PRODUCTS AND CARNICALS INC. m m E.U.6
Rriv116gio de Invenção: R PREPARAÇão DE REU210100

OU-Ração do ozans nsrmal um bonzono em, pelo momosy

oito incluindo uma

Obro um

•

75% do rendimento

catalisador, sob condig2es do conver./

na escala de 550 - atO 58000, Iam prosa() ma
de Re absolutos, Uma proporção molar de hum.

galo parçs corsa r W.drocarbonote do atS 5/1, o uma

velocidade espacial

scsoscula do 0,2 atS 2,0 volumes do carga como líquido per volume de ca-

qalisador

por bera, tendo dito catalisador do 10 a 25%, por

F103
TEM) E9,14.22.1 do 1¡ do ralo de 1.963e/
Rbquorontoo Rue COMUM COWODAWX0.1 a 30M0 o

çal CM ÂGLUTUANTE V2 OWGDA

temperatura

3r3eala de 300 até 1500 mm

to

0 ,Xmotaggos Ing3E560 PARA yffiguagb YW10/

___1111ULA—
RED
Ins
1 . Processo para n preparação do bonzeno p .a conversão de Uma
AO normal c:1 benzeno, caracterizaAe Pelo fato de co °Tatuar a desidroel.
mediante reação

•

ozijnio.

artição do Patentes dos Estados Unidos da imárica do llorte, cm

Wrico„

TUE1,C0

P AM4100

arwaer." J'Ae, Aw. nnosole~~,a.nw
1
--=
'/
,,,e2~es2fr
'
yára4Ã2;.

gedicel

W

n01.915)

Se -, - TE -,

C -)-A.

- C

I

Imvánga'08._PEDGÉSSO

12.1x~-auçWa t-

Wivilágio de Inver.ção "FLANELA SIL1CONIZADA A11TIESTAT1CA°

T2RE0

prkpliggle do

respectivamente.

Posto n u 1 do total de 4- pontos apresentados.

S'ERMO Nu 143.900 do 1T do outuVro de
Requerente: PATRICK GANLRX - GUANABARA

Ii,.

.Ii11

:

TERNO Re 146 0 617 do 31 do jOeiro do 1903.,
.
i.;
Elnotorontee. 002/INIMARIAT A o wncnig ATO/W:0 MINA •

Oco,

DO enerosoo domo Cr 2 5, de 0,8 a 1,Â por lAse, de ddio expre000

do er2
CO330.06

Rin 20, condo gna. o rsmitante 4 mm capecto do eiumine 'provenlente de bete â
• 1 /oAnn trihiCato.
Ponto ns 1 do total do 7 Pontoo ePresentodoe,

R.22W~fZiw n

o, Pr0000do palin f'd6gleagge 424) 281kAo 1d>3 Là."
unto do tinem% earacterSsado polo gato do cwwoomflowd
•

1

(l).minturar matorial particulas, lauln&o2 omtemo0211
9E0 ulmo, do uma ce3. pooiggo de WWWW5a09 Genoão~
a dita ocsmoolg&"do'b2&mocA g oâo do VO . cãWi na2 ~40
,
do mmidadoo do (9650AcOionoia1omW . 0 to%a% Co wAckpa9
d RW4D(Q
unidadet roniduain do,onaugaâàâaa owdo eo g oll&D o
quo omniote do unidadop (i9J. 5 ) onápe o ou3k, Opo 001?;.
comeleivonto edan ao v01eno2on ~duna° ao SWIIM (10
g Oio na dita conpotigo condo tatifi gataa 1;02 Umo Co
. 124 eià 8)049 . 0, p53l3 o0p09/
oxidnio cone empou On 9

DIÁRIO CDPICOAL: (Seção III)

, brça-Nra

,

Outubro 'de 1970. .23(V3

(

).,
0

40(ma beatto# wlec, tioael ltwegh 3%hatwacsi4.'44.mgia
Awdo M1te40 comam 99x0.010,1 Ioatakfal@ W§034* tal pla@gt I
pcilá mamo %g 94n Ao @ bai,a3* ao p4fiko'dmipgiNigi'lã
l4 c
ígiaarogo, 4(400444o ds Argamailtaià
paa/tados,ma meganha /amila;',41oí,
âgcar awdita3 Oartfealaa raraatIaaa rd~ro aaa
ta" dae~ ma taipa antrielaatà @ oara qma
ada twom mItaday..% &opala C00%
qp.cl

St •• •

1

El

•!•'

•

t•

•

4

,

'

*4041.11~,Ç*
0

0) unam dapartículao na Igaa # 4* ~ira tal %a* a4
war gauLaa og*11gadam *onjuaiaaaat* oara rarear. maa
dapaoitaata 2air1adiaa.a'Ortar1444*.4*.**rraa
poadaata po4L4* p dormitado aa 34partaígb 4* Mataaaio 'ma/
@atada* Miado@ da MÁria ge:da iort% a* 1 da *atiles da
1943o @oh o affl'a2740Mod
9,oato 0 . 21 da total da J. pellitéol:a#rawaato~4,/
WhMO NO 1/0443 4* 10 dajunho da 1963./.
irootaaroat;Ot CáNT.3023. MIES WITTIC9 Lai.4);21. E• 4:1.32413139, • ..
Pr1 .TILL$ gt* 40 Zuwaglar PROUSSO PAU JA, nvalák00 pa McW0/
40V00 ua QUOC44

dbao $0 150.744
30 de demeabro de 1§56)
daquaran*et =Mira OOMMY 0? 03ICS
Prtailksto da In0o1ollO, ".)2/2123I00~032N 111111AJ 04 dand09 0424 Au
MAMOU, aáratow

•
1Pr(ON9460 ¡,ara a preparago 69 mmum-aoteram do tal

**À* . 001*•~04 4* aoida* amo- Wen 011.earbOxilloars
tarado@ (voa dal do ~suo syeatualateatà,àa omm** 0
/
.'{vsaporoáàwrio oattó * 21 à 2009C pretertwalaaatte outro 34 a /
ti*a a *a.praceng da waa aâd
21.44á tioa amadooda .
Uva aU ai.aa a Naltdad da acidai ea0or,.1.11coa alitatictaa Jata
tra499 da Nata ààà acamoulàr au do **um prodlatoa a- aabatitaido* I:~ 4* *ato a1ea11aos.4* ~ílio aca4ra, aIscataa.anr.
ta para xibtang40.2a miono-astera pura, da gllopia,. pà . pra-

~MIOU

1- aperielçnweentoe on Liable,O de aontaolso para tatorroptorow os
, ariooe, do . tiperem serpentina oonstruidas por recortem, que Nem peoito
Ook a ilexibilidade . no plano que oontea auss bordle. ' ditaa laaisea3 atto
?O rtdd4 0.daa dsno . Para o contrais de seus =lamento ) 09 aaartora o too:
o4aalmato'do latarrnptor oaraoterimadospelo'fatei que a oaae-ssolddâAq4
tisoolOstakás antranidad. externa da porgio proxiaal das 1;alass a qt‘
aporo go distai a,axaande aleia da a paa a Suportar a oontaato w&esiaaaa
sonfiatos atijamentale l'aua extremidade (externa.
• 9055 *11 . 1 to adtavde 3 paatoa warearatmulia.

aaaafi OM 0/ . 0amâcrid(% (caracterizado pala rato de ia aaàr2
gar aa lagar a* ~a 40 *Moa, *4 ext4as da prapi4oltea (91
Tmattlix00,
.M.vggllWa-$4 a.,rlerldai* dou Ddidel;00 n ttorro4wdaapaatta40* aà partigao daNtmtew da al*aataa p
*a 4-0,* ~abra do 102 aob á* 0 Z3 03 !* IIN/12.* # aa%4
ant~9 . 440 11.94£2 (, 391'0 na Ç 23 133 I71/1 (• * *a 17 âce 4ata NI.* 4* 102 0 aalbact. *3.194
al/
Ponta a* 1 dw. total de 3 Oatas àar*Rioa,à40,4of
0010.WA /4900. dà Za d9 . junho et,-196,
MoquorontOt . WAtán 2012 a 0ilikABARA
Pedal14410 do Xnnoniiai 011;UP3IPA24MITO$ 191 ',Cwor.oa immosii,Do. 1 MR4 044.

tonto*
urnammingo
dpeUtoodentas aa tijolos - prensado* sara , 00dstru0o, de
rorwato oonvánOtanià voi.ala241,041.eo, earaotaorldado Pa/a dotaqlop.sa
ma ld dlidd tdÓ04, hn Yee.rta Inferior, de eia 'oriffoio'qd. se prolongar, au„..
Na porfaro0o-aim6tilãoptOmiaí.. a oinaosa,.a 4no1, acioandonteaanta # ot41
Cso.a porenraçao, d1d6 a pt9flinPerlor.da'f_ael aponta., oaindó por antro
wit4oLo, tiOaddc, dtto4 c:111'Mo*, aa ciada 16.4O, nOa antrOmtniidao,,a Min
aoWao ploom.00001ona/.
'Ponto 0,0 7. do total a - Z- pouto$ apr~ta(04,.

A3

deNo ffle 114$41 ;¥ da 2¥ 4, janate. da 1**4,/

•Ia¡aariatm leina WOPACT511a4 Mann ...
• Noà11144. a.
PPOC~ 2 11.?1112U0 PAU ,NOUVI
•,arlikUO3,0i;.*
Ãtákiàzwe,08412401 • "~aao para t*olar 'atroa:Lua, traias:Ida
roa 10Wilatara 49 tIpa diierità ào* aa pretimia 4aalaarraWá
c9rNi10.4a aot;..-4tumat4 alfiaariw, u4rmitaert~ mola tatà
10
etomr4~~ 41 1114~ 40 **1**ar sa graao* ao 8amia 4* 1 SI
toá* pnata4 44Nr* a oxtramt4a40 ItraaaRM nowd ah@affli
•

2U4 Wrça . Tema

j

ARIO OFICIAL *(Seção

1H)

Outubro

••nnn•n•

weema em um âlculo ge'su de pleno borizemta moYme2 ee.41x0
geomârloo da outramidado franzida, receber cadg ponta do
soforlde grampo em forma do U ma uma Galha atrwata espaçada
tiOpuradan aplicar fflYCÊNZed nu utremidfsda do tis'pe plana de /

de -is 970

zen Variar e Oorrente média mas oaramomtos do campo opina% ) o mesmo
parélho,deContrOle sendo arranjado também pura c on trolar e corraRto no
enrolamen:4 do campo tob tédas as condições dm carga e velecidade do
;
6

Yofeido grampo 'em forma de U para dobramento D eeasionandO/

Relv¡ndios s do corweET 1::.ente pedido depcaitett o ma
RepartiOo do Pateutes do la.wletorrLs ez 2a co .uono 00 lge, sob e

qmo ou pontais co virem yara dentro e coe granam ama w4bre c

na 11.689,
Ponto.de:o o 1 no total ds')2

outr4 quando guiadas pelas reUrldas caib vaa 14
WMaY reforida prema° ate'; e referido grampo eironndar aoala
Ootamonto o ficar envolv2,do 'OmtÂrno da ratoride.emtromid£
0.0 franzida ow eontaoto do Imdaçá owtemoo 0 g firuamOttO
aamtaw reflorida yreco200/

depçoitento roi,Vtadioa a prioridade do torre!) F9
yOhdonto podido )) dopoui.tado . na Repartiç8o do Watentea doe /
Stitedou Dtitew da'Amri,ew, de Oartag em 111, do mane de) 103p
fiob o minero 26207602o/
Ponte nú 1 de tota2 do 25 pontoo apreamatadead

TtRmo

nW 58.322

,

Y. :t1AX03

de 10 E,G junejsc,

apresszturs.,

29(54

a0
Requerentez MURAR EX2ÁIY,SE2 HOW2C,
NOVAS
DISPOSIÇDES
/DTRODUZIDAS
lAPARIMO
Privilegio de Inven0ox ' ,
PORTE PARA Ról05 D g ETIQUETAS ADESIVA6a
REIVINDIOAÇOSS

1 NOVAS DISPOSIOES INTRODUZIDAS 24 APLAUDO CUPOM PAI:11 RUO
fazer proves na parto ante
DE ETIQUETAS orsrus, caracterizado por
rior dó referido aparéllio„ um bordo superior estrat0, , pertencente co
nEo â prOpria parede anterior (4), ladeado interasmente.pus guia. (2.)
constituida por UM4 pequena travessa ou pino horitouta4 Op.oateruawato
por uma pequena mola (5) ou um pente com as ' extremidades Ao Was doateo/
•voltadae*para cima, estando todos os referidos elemento* diepooteo war,
~nado uma directa° borizontato
lalaaa p to mitra
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados,

2/
TANTO P a 156.646 de :g, do ubrii do 19640
u.EnaDM4 E 6D19.1 j respoot1vN,
Requeremtee ZOVAPAZ pabR ii gg ir )

tWU
22M) W) W.916 do
do sorgo do 29640
Ibquoyontoa ZAVBIflO DAGUW /714252eD0
2NG/4211E,
' MAM& tio luis403 "commli\OP DE anon nu,,,Nco DB -aat.to

comeu",
1WWWWW,

'11 e lima combluagZo Conoto olitricwo do 4trabo do sontr81% oD,
e 19°°.ãs,.1salle yo2o gketo do apagam do sontAlo comyreendamoios foradoreo
Pg2q 73013 intendtwaten do caã'xontO yara one nsisiz, on
onvanslon -DCO clD

dente.
yrivju4zio .9o- 7.0,02200 v xolto IMO PURPURADO DE WOULZPWW3C0 MAC
nCoo,
gUvimuloAcaLs,

Do tótío ao perfurado de material plântloo 0utítioo ) yoà41-0-0.
Umente. dostinado a ser mecil'uleameuto costurado 021 pofluo do voaWnt0 o
roupa do baixa do tiSdoe ao espUieso corsoteriied0 pola n gutO do yoMY d
sor 3c) 0000 Dor fia taupoririamento amoleciáo 3)02 abso20° Co z1ad00
Ponto na. 1 dO.total do 6 mOntou o oeo0efo
TERMO IT D 159,701' de 5 de junho de 19640
Requorentee ~UAI. WALLMoICka CORPORATiOYL trie,A
PriO114,5i0 do' InvongUl w ARUBOINENTO POR mem= BLEYWICO 00M
DADR10 DE IMPACTO AXUATZW0

•

T

ZeMILAL~

Vw pYouosSO dê aTASImento por boabardelevoâat gnico2 semi%

; effipx) aii)ta

wa dispo- Otivo do mitlagota yes° a ~as . 0 4.Np/à

.3e139~"Wea")§~1#

:as ado P a r coapreender tu etapas de gerar-uai= ano iognOtico adputt
te ao materica a se2 aquecido encerrado musa resino de. alto v8ou0 2 13d4
Eindo-weletrons transversamente para qdito . ounpo pua doseio ohyó
o dite materlal e inclinando-se controlZveldente Co Untas do g8rga
ato amuo em rolagao Zs saas direg8es originais para Vuràar oymagEO 0'
de lagosta dor:editos alktzons u8bre o dito rwtolle3, yeaA SOU120207?

.{3ounduato?
,.
-4t5. 424~19. wIgt41* 0:9,39084§0~§tat

0,910-kr,

DIÁRIO OFICIAL (Seção HO

nrça-teiv-1, 2U •

e•
govartição de Patá,ta id ads-1 Estaáà i Unid,UO
jutíc

b d . b,a . 2864963

(1 €)l 96

da

i'dre,

ÚeriCa

waSo 20s-

• '

Proteut l'dm•total (10 . 16 pontos•spresontados.,

2~0 Ws 161.096d. 24 de JAU° de 3.944
1Wigerenter ZIBARAWQ 04,PPAIIIMO 0Axgantince
Friv114gio de InveuoZor 170TiO TIPO DA INT3RRUP202 214d112C4"
MATUDDICAnge

•
1- novo tipo té interruptor olkriCo denominado 0INWSUMFOARKOM0
NO% caraOterirado por conoistir do Uma coisa em cujo intorlOY /740 'ddSo
postas alineada y longitudinolmento doio laninas motaiois0 9 .
dmo quoà +afile
3ai curvada e apresenta um de sous extremos su porp
ooto+a
outra, wergolát5

tolboada por cima desta 14mina curva uma alarenot do aoionamonto do
maig
rial eletroiselanto, copou do sor girada em um p
lano paralolo to plano
tle montagem. das aludidos aainan mot4lioas o que p ossa . OprielYnUat êp
suas poolCUs operativos 4 citada ltinsna curva Contra a la plco 4).#á
tendendo-s y por cima da V.UíVennA Ima trai/004o tambOm (10 matorial o2otr02,
solanto o sobressaindo to extasiar o oxtramaidal dita elavauet nue 4 °DOC

to àquae que repousa abre As lâmina curva:4
Ponto na 1 dd total ao P pontoo apresoutad04.

fics-/
'SUN WR 139.996 de 12 de junho. do 1964.
Petuovonter S.i.I.FORNACI MAGNETTI S.p.A. -

vIlOgio de

In g ooçãot

.., Conjunto
:leo ou dO outros

Xtli

°CD/MIM msdNico PARA AuTomàxzaçlo bo Ca=
PRODigoR DE nume, NAS FASES WMPUENDIDAS

OMR A SUA PIRRAÇO O COMENTO * . •
immibIcAms
macZnico para automatização da ciclo predutor de

oNotop,

1
tijp,

Ns

antro duas rases de laboração: nas rases com

•

vradadidao entro a formação o o cozimento, caracterizado polo fato doo
eemprocudor um soparadOr. que cuida simult gnesmente

do carregar

.„5.

oa tijo-

len Umidoc provenientos,d0 pronsa de moldar, siibre.arma0es de Secagem e

.#"

tp

tambla de desOarregar os tijolos secos das armações do . secagem prnyenieg
tors do

secador; um aparaho

chamado aoumulador,.tento por

»i2,e9 com armações °arrogadas com tijOloa

funç g o

.ánados . proveniaútes

dor; um aparjlho donominado demacumulador destinado 4

gormari

do separa

decompor aerpiltop

g transportados par& O Ra
de s armações carregadas com tijolos secos . que co
alimentar
o separador coa Rijo
parador; e Isirloo dispositivos aptompara
202

wimadOsy para transportar as pilhaa . de armações ' carregadas com 'tijolos

iltddoé do acumuladár para o beoador, a retirar as

pilhas 'de

armações

ou

Nogadas com tijolos secos o do•secador: transreriudo-oa para o separedorp
o a transportar ou tijolos secos para . o forno.
R' eivindica a

prioridado do

Mopartiçio do Patentes 4A atilte
NP

correspondente_pidido

depositado ma

am 14. 4* 'junho do ,3963e'sób O W4me..

-12.400
Ponto no 1, do total do 14 pontos apresentados.

Tbitmo' ia x61,0466 do 5 OR cetutodo294),
Requereator BANO UGER e DTC"ReCLOol
E'rivi1f5gie és Imrealgo, OTM7210.~20C1à0 COEUMTMin
OU1Dom

OWORO

neivindiesgUed

1 - aporitiçoamontOo GM coborturss pau gslytoo a !RAM) 0

urocierimmdos pelo tatu do 0 cobortau peOprlamont0 eto um, obiíáo il
por Une composição de etapas dobrsdes longitudioalmanto 2smand0,tfigtel
caIhasv estas sento armada transverasImento por moio do poMo2etvÁC
~ah colsoadós AIAS teces oupcxicr o in gertor, dso mosmoso tunogammalk2jç/
as nume estruturo triamancionslg c sita es tbapee (Árso oopPon ne n%
gas caibas podando ter es omporttaise Maios. co po?ovINo. CO oi\Qgpigonill
trausversaiSenrigeoedoresee,
auto me'l do tote to 2ponto0 opmontadood
M
A

n

1.n
Tkuo ITiR 162453 40) 11 • da ootond)xo dm' 1944..)i
Recralerent~DRI4CACI,11.80 i)20 pi1ur.,0
• pr$00,À0,Ç 4$ utt!)zita5):3 (3piTA CrkEe&DDRA 17,5 t;, (4,4\19 t),
\

Térça-foira

"066
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Quituero de '1W o:

#

**Jata CarrOp4Ora 40 Xalas vformada do-sma samtk

4

-

(gaia" 444I tív41ao porto. OaraotOrisada por 1Wor no14 ruam/
Wma 3ant.smoirs dotada do um par do . rodoo # quis *OrY* poro 42
g

O rtiN0 N

transportar t saia os solamo* amarrado* poli: rafam

ri4m ~tad
Pasto

2.40.88MaguivTua& aubona superaUtOMItiO4 para

Mia 4* 4afiamg

saraotoriza4o por . diblabr 4* laa: tambor * m0 oal

"

ia ta cabo por moi* do mMa luta, /4U~ alimmiaféo 4a.o04401
,
°g. de descida da antsua:/
Ponto mi l do total die 3 poutoo osrubsomtmdoso/

1 do total ds 4 pontos aprosentadóaá

F I GU RA"A"

TRINO *a 163.704 do 26 do outmbro A* 1,44./
noquorastol 7MC coagoaciew - 8.0,4. -

~sua VIU

Privi14g1o do lasataot . TIRA-PLASTIC1-PLASA

IIA14 TAT3 4 P• 0r4.48n PARÁ pReLna1ta. um& m

a tira PUs tiea plena oriomtado umialtaaLmmtai
f eita A* maa mistura dmpolistilem* wi do polipropilO40 /
100ablitiso formadores de polloolos, com orca 4* 1 a a;rea/
L-

vtAnu 4(1 165.353 do A.2 O* outubro de 1964
aCquarente: 20Z0 Won wuaarra UMA vJapí.P.
2rtvt14c4to 40 .1favedq&o: 9SLROLÁDBI6Á 4C2NWIC4. *

de 291V, proferivelmonta elo Mais do 10, Moscado no 1400

asIvinIcácUa
Sarcladeirz mcentlIca, caracterizada

por compreender pelo A0A0/1

rol(,tea que -recebem e suatentam as extremidades de um tambor de

ou

rd/ar, o qual enrola o fio enquanto reCebe movimento emparticial atrais
do tio rOlo proculoor, • braços de sustentação para o tambor de enrolar,
dotados de movimouto recíproco na direção do Alo propulsor, sonda ra Nu
rolamento do tio mo tambor realizado comprimindo o taabor de enrolar eus
»receara sdequada contra o dito rãlo propuloor por istere4dio dos volskes
sue uatentam o tambor.
A reqaerente reivindica a prioridade doe correspondente', pedidos,

depositado', na Repartição de Patenteei no Japão as 12 de outubro A• 1963,
t7 de revereiro de 1964, 20 Ao maio da 1964 * 11 da ag4ata de 1964. asb

ad ,nSe 544L0, 3159, 28142 1 44741, rooppotivaacet*,
i?rauxin au L dp .kotal ià4 11 pontoe apresammados.

da

tira-, do to oopolimoto roaimoso dó aZrot

de

a" por Aso,

• 3

do

um monZmoro

4*

45 ok IMIrtta/

toado

sZroa do ít

oarbonos, preforivelment* atilem°, • °hem da 31 . ga

0/1r,

ea 4* 13%, por pZse, do lis•tato de vinil ou do um aerilutbi
alqatliso mais baiim./'

requerente rol-indica a prisrided* do 4orrS0 *
pónAmata podido depositado na PsparilqU 1* Patentam . do0 41

Lean* Unido* ti Alm4ries, ss 12 de deslembro d* 1,43 # sob sO,

3a0.157./
Poeto a a 1 do total d* 5 pontos apraaestalos,,

t

4
Thego INC 10.382 do 11 da novambr* d* 1144./

17' 16
t)

17

15

í) 143.4” do 16 de autubre de 4* 19e4d

3sturoiatstt

rasunc'.': WZISUO?? MUDO a Gàldualta

~MOS da Tavsnuíot UNA' .ANU4à 44n247TON,t2i0.1 PAMA
UX0,44..FLUVRAWAZ.m

R04.4oroato 3 PI3TRO ?AGIU . aio MULO
PriviUglo da rusomksZol IP1I42• 11ço14$T06

3T.A,4T.À.,1R£10

"DURO

Baisiaoaa4kitt
1Powrs4osa1 o st4)s om-plastodus1 ... ~,L:,# 4

As/

;

)
1

•

I

4 t

DIÁRIO OFICIAL (Ceção

trça4eirm za.)

0,f4~,1

Outubro do 1970 . 2862

,.s•

:I

• 5t i t;
?

iÇ

1.1

•

,

; •, •

distribuÃo o o sezomea ed:14pasto opilo dat000rg4Wast44110 de -Ókaa
aprozinadaMente, no mesmo nivel ono o ponto mais altà 401,511‘iro o% otl,\
114ffl 1512,00 toWavecr aplicados, to do -tipadOmrrasta, oa-sar• do dlotriboLOO-J,
racterisados por ~propenderem idotalmento ama oaima44v
. ponta c,
diotgá, de 3L,psatoz tyelseentetigtso,,
transuaissieco subitancialmanto prisa gticas 4* prafergnpla Mi 1§1340 No 165,082 do 7 do dezembro . ol0 198,d
(kars

!;a0.4

tglica„

o

42to0so,

om proXeranela.,4o, tipo , 12441,2% .

'RIto

1:11

liequerentes . JAYME sst'EVART @MEDEM CIA 2.3490 43.6E0M109

rimada por parafdaos eualmilarea ma parto trame

Wa do trator,

esta que ~corra internamente

Ofilna

Privil g gim de InvençíO13 NOVA 240i1VA PARA PICAR MUNO 4.0

tr411 4111

cronagene - vertleals $ sendo luta memoro Inferior ' dita engr!
mugem/ notem" e dmaa maiores * superiores, acoplado* *img
tricomente s;bre a poritO'rla daquela, A engrenagem motora 4

tendo o eix0 avançado antoriorzonto para fora da emita,
acopUda ao

e

eixo de tomada do força do pr4pria trator, dita

tomada de f4;Ina sondo 4o tipo pam duas ve/ocidades, comanda
Oas por ,slavanca tna oinoroniaada
mtra eQ.mil

-oco .e,P 41.Zr9

da nator o

Á;mbio./

Pauto me 1 do total de 14 pontoo aprOcentadeel./

,Er422~§dão-

1 NoVa zaknina para 1)1~ forragem, CargetteadMad4
por compreender inicialnente

carena feita em duas partee
sendo una prismgtica inferior, que g provida de ourtá dáJa
,
vaçZo lateral tubular, de saldm para e material picadop 0.4
4,

outrareemi-cilindrica superior, finda ,à primeira por dobil
diça,.campondo uma tampa articulada, dita tampa Sendo data>
da A* uma Liça para manuseio, bem como provida do xe &to
do tipo de engate r g pidos e aiada lj referida deriva
tarai da parte rixa e inferior da carcaça ' sendo aplicado 'e)
•1
fixado um condutor tubulaw aocandent% de adda Per2 O ma
teria picado, dito condutor estenda equipado ontmiemonted
com uma calha direcional articulada, cota sendo dotado do tkí
puxador, hemcomo do um par de gtiao 1.abarmi2 anueadao,
deslisantes s g bre dois pinos fixos, prevlatos no referido Oh
condutor, com fimagZa em qualquer posiç go por Doma berbow
'ata ou similares./
.
Ponto mo 1 cl4 batel dto k pontos apreentadoeof

0.N.NIMO *No 164.671
toquorontot

de

13

de

/4
Fia
julho do 1964./'

o

J. M. VOITH G.M,B.H0 . = ALEMAÈHAJ.

4,sivils5gtodo InvonOox •DISPOSITIvd DISTRIBUIDOR .DP ',S-klSrBMSDES LtQUIDAS

Ming:1145MM DU gAWZRIAL FIBROSO./ '

,

•

24taataLicar Au.?

1 . Dispositivo distribuidor

easpousUe,lIquidii44..per
CoulOrmsato de meteria nbrcoo, oaradtertze40 . por, pelo aups

F16.1

TERMO mn 165.1E3 -de 8 do derembro do 1964
Requerente; DEDTECHE SOLVà.WEREE GESELISCRAFT . EIT BESZITOMETER VA.V203
agIUNNA
PrIvá.14 0,0 d o ZnY00* '''COMPOgQ1.0.pr COOSERV440 PAU 00E06 UlfaRe
REIVIMDiCAVIÉS
'

2 e pompsatçge 4o zonsorvogZo para peles coros, oapaotowim

' ')U por "em teor do 0,000 a 10% por pOso do prei'er6Ola do 001 o
$(1)ere cortiposto eatánoorgálps da fOrmulO Coral
.por

t'
ooro de diotribdi0o, e gaza 1110 ior'elcio do- dm ou dois c ondutos de 11
f000 9 com maio uma eZog ra de 4etribui00 , colam, diepcist .e,:as dire

580 do iluxo,dopois' da (ou des).prismire (s) Onere (s) de distribui .
do e deado o conduto 40 gge0o, efluo e (e) prizeire(s) daere(0) de

'

ta (0.41 Ri , azo . N . 0 Noluni.fleam ruitoe oreard,coe 2,daticos o o4 dite. .
reates, ltaedoe stravêe de Átonoe Ao etatono ao estanho, que podem lig
ter enbatIteMos at6á no skiao, tg e guped:A.norganiçies nu olginláe.,

MARIO OFICIAL ) (Seção !H)

2M0 Tirga.feIns 20

Qutbrt 41SP70

ode ligado* atrao4a de ítomoa de carbono, oendo o reotanto para.o("0.4,
Dar100% oonetituido de clorato da adio e eventualmente .-outrOO dd0t4
voo9 infra eapeoificadee.
Qina/mente,O•depósitante reivindies,'de ardo e prloridade'de
,:arrespoodento pedido deposite& na Repartigãb.de i'atanDeo .da Alommlba
em t4 do dezembro. de 1963 1 .00b,A0 D 4,177 tire/28a.
Ponto no 1 do total do B . Pcritoo apréoontadoo.
x2awx Ra 166,052 a& 7 de janeiro de 194R

variar.; OprreapOndentaaente. a dmrag40 de certa° pnimagr.00.
A requerente rolvindioa a grioridada do oprroopondOoto Odtd0 dó0
positatio*ia 2óparti0h dó Patenteai doe l2itadoe Umidou do Aa4rieo eR
do mano . do 1964,.00b na Mlasw
Nato 0 ,1 dó botai do '9 'pontos nprementadoa.

4oquorenteR MARIO Paaaa WEIg1,00 - 030 PAULO.
p?5117t1.6gio do 1et7ena04 0APERYEIÇOANZITOS RN TANN.* N1C/LIcas
PARA GARRAFAS'.

muilmuckom
4 . Aporreloamentoo *2 tanpas mealicas pare garraras, oaraoteri.
!:VLAIJ0

pelo tato do a tampa pr4riamente dita ter a nonal alta lateral, p

Drod.da do urna stltrAo de pequwoo oall;nolao'pontuaio intornao obtid.aa
pnaolanomento radial de 'fora para dentro, a. com utilização do ulls
par;lbo e.doquado qualqaorg palie:xota* catas retentora,* do habitua/ d
ao do odenda na material pletatioa, aplicado aimpialàóato outra a ficRi
atoam daanola.
Nroto ma 1 do total de 2 pontos aprosentadoo.

TRaMo Na 167.926 de 18 cie março de 1965.1
Requerente: CISA 30CI1Tt ANONYMR (1R4AL2M10: CIRA AUMNOWRULSWAVV)

é

(EM ¡MIO. CIBA UNITED) .
Privi14gio de Invenstos MATRRIAIS PDAGR1FIG03 PARA O Pubc8520 PS gago.
QUEAMENT0 D2 CORANTE D2 PRATA./

wilo 0 0 164.221 do 15 do Janeiro do 1965

Aoquerenbee NERMER UMEtE093. .
CM
PRIVILMIO aa MOMO° 0 NOY0 PIP0 DE SINALEIRO uN AorOndvaxa ceaRow
TOW,
AgaZ5S~
. ag8vo tipo de sinaleiri de 'antom6ve14 0 Oorrelatos". onroo.
tori gddo por duas ou mala unidade* oeparadae, oet :. 00tadde per
eigtaa
40 inatatagh 014trioa,.e uma dela*, eu seja, a de comand0 ottua-de
painel. no voltante on nutro loCal do ~mio e de :doi' 4oaaó,.;(:~3.
ociota do Wirloo botho, e a um oorreopendeodo e A t enta:irando O 4071(0/
diaer eisOal a oer tranemitido.
NAV, ee 1 do total da 3 Dento uoresentadoe.
p

i

agla1nd1râ ,7

./

1 Materleis . fotográficos pare o promaa do 5saaquoal~
to de corante de prata, caracterizados pelo fato de, pelo mamo, t glia o§

:nada conter, ao menos ', um corante de formula
3S-á
- Go -

N=

-

R3 _ N

N -

Ri4

na ckual R1 repr,uent.1 um radicai benzenico o d 2 u 9.3 represente3 oadW
um deles um :adiou benzenico mnnocicliCo; 23 4 ligada aon grapoa tto /
em posição 114 e contém dois grupos alcosi sub3tituid6 ou inoubct1W4,
dos, um grupo sondo ligado a 15 . em posição 2 ou °atro on pos100 5,@,
R4 representa um radical de un 4cido 8.11idroxinana1eao (3.1.3,3ol gkied 4
gado ao grupo azo em posição 7, coi ó' radic ai cOnteuil pap) 44 (44be
titulas, em Osição 1./
A depositante reivindica a prioridado.do,00rpubpondov
te ¡adido, depositado na Rapartigão de Patenteo 43 WIXpa, .çs319 da
0 .61 1 9 64, 001) AP 3.569/640

filo167.634 de 9 da Março de 196i
ReqUereátee RA700 136~21) -2.7.A..
ivt16glo aN Imveao;ot 4 OrdORIta DWOORTROLE 242a UM Melkol TUTCRICe
OORREN23 PULSAMMI
REIVIND104023
~a3

oirooito ao central* pare um motor eldtrioo do oorront*
*ativa, earaoteriaadc por Vm -eireuito inanindo draioe doetinado* a *
dilatar:4r norteei pulooçaóta a, amais', impedir a p otAnota totai do moterí
-% gwe eq.gaoo lua ree poqdom
e ~amou aa ume dada oon4140 Paro.

Porton* 1 do tdta) de 4 pent es aYr3oont.~›,'
W2ANO A o 169.122 de - 22 de abril de 1965
Requerente* RUMENS AKTIRMSELLSCHAFT m m ALEMANCI
Privilégio de . Inven4o$ 0 SISTEN4 IWLIGAÇRO, muna PARA OONVOng munx
DE SINALIZAÇÃO
ZN INSTALA088 D g TgLgOON77SOACROr
.
.
PARTICULU4ENT2 iNSTALAÇORR RI,RFáRIC414:60.WKI
AO SEC. ESTADO DE. LIGAÇÃO
RENINDICAcD2q

de ligação, próprio para controlar linhas do sinal!,
mação em-instalaçtias de telecomunicação, Partiou1armente instalaçÃos.telq
. - Sistema

Ztnicas, quanto ao seu estado de ligação, por meio do pequenos re18s, como por exemplo, relês de contacto, que em vista das suas particularldodet
construtivas, como seja espaço de rolamento demasbahTdate poqUeno ne t e,

trórQa-fâira. 2er

Otitullifã.de1W)9. ‘1.11N

• ELnARK) 01Ploiliku Aíse4K0 guty

malmeijte naO.Se. prestam, oou intercalação da elementos transmissores . satZ:
)dívain que ago excitados do maneira diferente pela•corrente de lii que,
Udica prestado de sinalização da linha a por Controlada, caracterizado
POIO fato dO q ue a.Uma bobina eramivaddra do elemento transmfasor qtt a 0.
Orodonta do maneira conhecida uma ourTà . do'historeee aprdalmadamente to *
tangula g , uíti. levados continuamente Inpuisos bipolares do exp/oração com/
determinada froqJnoia, cUja amplitude ( .00tificiente 'para levax,,. com pe.
doto do açãddeoidamento longe e sob ausánCia de excitação, por. meto de
outra , bobítia reguladora Intercalada de maneira conhecida-na linha de Sirsa,
li'mças a ae g centrolada, . o . elemento transmissor continuamente para um/
ou para o outro eatado de saturação, o, ainda, pelo fato 'do que ca impulsos
do polaridade variada, tnausj.dos em outra bobina do elemento transmissor,

comandam, atrav4s de um sistema de retificadores, o pequeno ro14.
•
"4 requerente roivindica a' prioridade do cOrregpondente podido da
pouttade na Repartição do Patentes da &tamanha em 24 . de abril da 1954
0'90,75; VIfta/210°'

30;1

Pont e:U°a 40Áo ta l d e. 27 Pontos apresentados.

k
401111A,

We.

Wa
Ws

G1

TORNO No 159.657 do 17 . do mato de 1965
dàquerenter , STANDARD 313CTRICa 3/a m a WaN&BAPA
Privilasie do Tnvencao$ M31,HORA1ENTOS Pada 31áT3H13 00 32£217113 Pada dff.f"
WITC0 =NAS WATRICA9*-AELVINDICACt03

1 - Sistema 'de seleçacrde linha ou circuito e14trico, caracteçi.
zhdo neste por ter uma pluralidade de soçRes primairiaa Cada qual modrposta,
de seletores primários e auxiliares ou seletoras primários ontraide, e
ma pluralidade de seletores secUndarion para selecionar uma linha Malte,
os seletores primários sendo ligados a cada um de uma pluralidade dos.00.
letores secundários das seções secundárias e nos- quaie 00 seletores pri.
marios . entraide de cada seção primária são encaminhados a um.nive/.entrak
de livre de oixtra seção primaria quando sua seção primária já'estbi presa,
▪ cada sàção ' secundária tambem 4 dotada de •solotorea aecundárloa auxilia?
30s ou entraide aendo dotadas ligações para permitir um nivel primg.r10',
antraide selecionado atingir um nive1. entraida secundário de qualquer 440.
cão secundária incluindo a do seletor primário determinado.
requerente reivindica 4 prioridade do correspondente pedido da
pceitado na Repartição de Patentes da Pança 4615 ki á Appin 9711.7,6, em l%
de 4414 de 1964.
Ponto dá J.-do total da 4 pontos aura:sentados,

E#1,

43-

1354,

reeamo no ..t.,59.143 do 2:3 de . abr11 ' dà 1965
, MaluorenteitiOCIdT0 ANONi143 D33 aN0X3NS ET4131I S SP.MENTS , PlUnIMI. LEVAo
.
' 301/

Xmvon4ot oki rdaruguranos • m INSTALA033 90 XaANSMIsado /
nwag LEN D3 RAZUD vdrukliw
marnmelkozs. SperfeiçOamontos eril instalações de-transmissão bidráu1lca.0
i?aad vnrifiy nt, coMpreendendo por Um lado uma bomba hidrauliCa . que troalha ctolicamonto d onOndra tuia vatao variável ào curso de bada ciclo I /'
comportando a1.:Oferída bomba P g uicipalmente pelõ 41E4103 U3 conjunto Omboig
-cilindro) e, .por outro lado, uma . másaina, qual seja, um ator retativo,/
boMba,'Caracterdzados polo fato.de.coMPro4nder
Will parto deformava' da parede g ata. dial.%
poeta na prentmidado tmodtata da salda da liamba on-esta ligada a S ista sal
qa por uma tubulação independente daquela que liga . a bomba (I. JaaqUina, escamo a referida uamare cheia ác,.umiLliquido flie4o . gasoso. submotido à *4.
da Inutante à proadão madía proporcionada no mesmo' lnstanto ta referida /
t•atalação à entrada : da máquina.
A raçuerente reivindica a prioridade do corr. Mapemi,tM Do4/400
Cupusitado ealt . epartição . de Patentes dm ?rança, em 24 doabril,de 1054.
Hoh oh
alimentado pela referida

La tusa cámag a deferm/wOl da qual

.onte O Ido tótal'de0 »entoa an r ee taded.

elmo
170.45', 44 16 de junho de 1965
Roqmoroatot 913194A9 MODaM 0042117 - 3.04. 'rival:cio 44 resweçÃoi- 4 31,3WW03 caoluroGainew

)~rdadia
1- NN oledento g romatográfioo, oaraetoriaad* por ereapromader mm mi
sorvaste oramatool.tioammato ativo amido a mm suporto inerte tson mata
do ma oglatiaamte' pollÁrime.
roqmorimio'reivingoe * prioridade 404 corroepondentos podi4e0
dopooltadoo ama RopartiçOess 4* Patoutoa da 'rança, ma 17 do Pano:540.a*
1964; mob_a o 978 '495 * aoa , lotadoa Umidoa da 44; r4e 4o Na 23 d e abril dm
1965. sob a o 450.362.
• NmatO g o 1 de total. to 14 P4,440* mPremomtmdoo

/
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dr00,101 170.12,2 de

+

ii")
.

' ,• '
"'
'R de junho dE 965

AÇO CBkL S/A.

WWW00 '0,O:Invorivto%t táPi0L40ÁmÈNt0e .

+;:q + n +:

"à13/0
"EICR5ES,DE MOUS,'

aiiVI9onA5fs
APERFEIÇOGNENTOS EI,COLOUED DE MOUS, caracte:21Jado pelõ /
WO #6 giOr- a armação constituída da molej o Ce bitola e nómero de espiras
; aiYO,ftihVos rias mias extremidadeu e na sua Par te central.
'Ponto na 1 do total do 3 pontos abresetados.

Ala rio 27.G<5E5 do 22 do junte Co 19e!
rançc.,
Àtó(pi .ente 40:12AGZIE TRAMAM DE WEIJJ/ISia
1,7. 'IràvÁ1eie do DarmçEoli UPERBEIÇOAMENTOS EM CRADES PIABAS PARA TUBOS
DE RAIOS CATÓDICOS E-EOS PROCESSOS E APAREIROS
PARA SUA PantonIe6-

nximmichaPs
krecosoo do l'abricação do arados pleman.para "tifoos do raios 0A
1(5d1O0o, do tipo no qual ema ' oortIna do fios, corrospendendo aquola

gr,x9 mo vai' Si= Abro o qUadro do credo, inicialmento realizada no
eouPrlmonto do fica juntos outro doem barres do repartição com xauimtao, Dwololoo ostro elas, o quadro mondo dlopowto entre ao duaw borres
o
' mei a certinc cm fios sondo co seguida tImadeo em dolo ou v4rice la00 ao quadro para volaaom ou uma matc5ria a seguir geolvol, com dofor-,
ITição . da cortina, o a'parto 4til da cortina ando poparada cm seguida,
P0a":c000lonaconto Coe fios . , da parto da oortinn quo onecdo' do quadro,
' Oractórizado polo Pato de a Cortina tenee antro ale duas barram do 'notartição rosultar da trensfOrnação„ por meio do um diapooltIvo toneor,
p:un onrolamento obtido psr enrolamento ao um gio emanto Offl tOrno
.000 doia lados, uanidos de ranhuras, do min oUporte de enrolamento, o di
tO:Clopoeitivo toneor 60 encontrando om um mousloplano entro as duas
' 1e6VOU do repartição; ao duas sortimos pereaolae Sorteadas polo dito ons
kamouto.
A ' roquoronte rolvindlea a prioridade do pedido oorrespondento doM)WI'tads rn flopartição do Patomtoa da'Vrança, om 25 do àsnUO,do 19-54$
979.564. .
Pacto IA. do total do . 5 Bextox epr000ntodow,

;(Seção 111)

Outubro de 1910

-2ÚNO 14 9 170.621 de 26 de 'Janho'dól96 5
•
,fteciuerentos JOSIAS ARAUJO DE ALMEIDA - sWjPiaiiio
Pr1 .p11(5,0io,
Inveno;m::n0V0 PROCESSO
~OU'
pR BOBINAS,'
REIVILIDICA028,.

1, r ROVO PROCESSO MIRA A FABRICAM DE BOBIWAS5 EO.Q9
conZeccionadas a partir de fio esmaltado o oniolado 08b19
fGruns de papel, alumLlio ou similar, earaotorisa D010 át3
to do qUO o fio esmaltado oo spresonta dotado do OobortilRa •
constituída por fina camada do resina ou p16t100 OR200»4?
vel de dissoluçao por solvente apropriado.
Ponto ne 1 do total do 3 ponton anreoented000

, 2

TERMO lu 171.063 . de 7 de julho de 1965"
"Requerente: ALFREDO DEPASQUALI = n ARGENTINA

Privilegio do -Invenção: 0APAREL1I0 M A. FORMAÇAO DE PASTAS',
REIVINDICACDES

1 APARELHO PARA FORMAÇAO. DE PASTAS, caracterizado p020-fatO tN
se associar a corpo tutular bucha atravessada por eixo acionado polo RO
tremidade externa por batedeira ou similar, atrr-(.s do tomada de-Nása
front9I, enquanto que,--pelo extremo oposto o eixo 4 soliddrio ouá DaMIS
se sem Sim, o qual supgiormente . 4 alimentado por moega-dotada supente?
‘J
mente de bacia' o p erando em tal moega pilão, sendo que o coroo tObo20P)
lo lado oposto. ao eixo apresenta dieco intercamblbel provido do obor..4
raa a mantido em posição por luva -rosquoada Q0 topo do cor po tnbalb.no
,
Ponto n o 1 do tptal .de E oCntas. apresentados.

j•
Weidigrr

4111A0
- 1~~~0~~..

:•+

'

,. t-onti-foiett 2(1

•

.13,ARN3 069M114,1 (Seção III)
_

.

Outubro de 1970 • 2871

-1

• !

'

• rget0 W4 /71,q 3 do 21 ia , Miam da 1964
•
-Uoloop otigeÇ A0B.0£0K- OMPAMW.

(tu! aziWw• 44.965
àeqmorentee ' NUM WISIG3331.14CHAPT.. • WIMMA
! Crivillogio do ImOonbaol "D21008IT/Y0 p Aak à3DIAo VÁLO
ttalà: 114 Ift..07!

Dà um Poará-raaámaríinN
MOUFNM OPI044;743 Pin mato,

MOAM 80 gOod§OtAlOUNÁMD ZMPRZSUO, "CoMd$0 0 OOM WaCiorahat
04 .0h8R8CÁMVITà SJ800 atél Jiatgifflem,.
-

agniim);60a

1 . Máquion do paigoduRop •

'
uma dlha.datela do improssao:o $ um maosalsmo,. :salotlaamsat$ oporiwol,/
pag000kigae cda./ioldo daUdtlgadto fOlha-siagela mo dito cilindro. og,
OOMP1O24etid0 WA waw.warui

paeg

n OUPO.: /

om moodaldmo alloomtadoN salatiyamamtatap. oríoal. mo sol
tido do alimod~ ao dito atli.adra sina mova allia-matrla do latraasallo
OOP ..4.tamoioo poleado 9Wouombla pala atuaçao do dito amainamo multo:aduo do Xbd4o gauatioaat4 . oA daattda da ativar o ratirldo.taao44aa o ;á,
e ffi g haUtAdAd 00r

Umtketaikke?
lhídialágo a pCiOridada do cwrstspoadeate padldoe dopmditadm Aa
Oopalottogo do PaZotigon do* dotados Baldoo dl Amktel da Martap coa 24 da
.
g010 0 10 0-'09"
PoohO ' nM k ao tAte (104 la e unt314 &PrasantadoM.

JUDIO &O 1964 e

•

aal.nuo na gançadm,
aaivIanIcaço33

- Diapoeitive práprio paramodir * valor do reajuatamew
ty
do
oopprto.ropnosaca
# carro (*ergo), our p or ou Orag o semi
•
Áhamto em máquina* operatrizele coa o auxillõ do um rel‘gio .do
~Ui% montado am um to—loic •loientoe da máquina a *oreis
Ioaadoo - ontro ai, si•nAo gaa a 'antema do 1. 9416gio moil*Or eolabg
ra coo unbatonte Xolto adorir'ao outro olomonto da máquina@
por moio do um in4 poma:tonto manobrávol, caractorizado pelo /
tato da quo o batente quouoleborauom à- antena do relOgio d,
modigío ao acha.iirmamontoligado . com o ímã >armamento, *onde
;ato doe1ooável 2 Ãontro da Caixa que zustenta orológio **ti;
timada mo primeiro olemonto da máquina, na dirnio do roajuota
~kat% O **aduzido ao lono do nax aapordala i4 ader;asia pra
vista wa morando xlsamoto do míquima.'nata m.41 1 ., to total do 5 poatomapreaoctadaz.

a1it0 -do 171,30

Ad;ato ia 194%

/aailmeatat.Os Maar dO,ÁMOKaWa. Ebrtra4lo dayawati4o4 (3?WaG4D4Ca D3 DNUD3A3W
' - aucia-Ptaga do sagarmaça, omataarloado poç damproandor iMioAr
liamitzo drao tota0:ow Zarm~ straMiar, rarta est material p
L om aqui
maiontophado od ga provida do 24 aloj amomi¥ KDO-rlor ~ar 4 rquAtEtOm
Na, palra a.apiLoattlo do dum pilam', ao quais dio ' doparadaa par ai roa
• »ato ~ten t dita. roodalt, p:ondm oap arloraamt$ domou poiplama Voiatm,
•
doW/0 pewtaf.:0 ad.ndo umaplaaa rotawalar dtoposta abre 34 pt▪

PeW4004(..40 t

awnolrs :Irma; * alada *Godo prognata* as limimaa

,t4 oNatatoa, as taalo arao timadas por p4Tadavo rebitado • •atla dtopao:

• 'r.am do matio/Pa adougadn quaIquarp dia M044 4 acto:sói: a4 pilha* par* • ai
.v.adon

14:130.4,a;.
ON1 IWP V 1 do totu4 da Ipmmtos aprasootalos.

Tramo iQ 145.584 ao 1.9 de dazombrO.do 19(2./ .
?;T 3•4) a)/
anuoredtet DB BiaT g NICA Dit TRANS=G5355 CLEUSA
8I0 Da JAEET29./
2:12240, PaRA
pcivILSgiu de :1:ãsa2.So t
mnAL, x S-4 BL FÀIZX LATuJul, 5ING2W( . etn':' !t
TNg.EPTORES
da Ba a' cig ),t PARTICUI4P,7
.....ApgfelsoaMemtm em cA's

it) oletrOc..

-

roo Na gezdiO sisiaido do taixo lotor,rol ilogclo( oln4o uld 1td)
•,garttoular, oarooterlzadoo~
substQw,íal dau t4 s5,=r; da P;de.reedo
' latzaçÃo dao g:sdas•sitiliarsa doo W17ulao . tru e' mJ.L;o0
•do tranacaptoz, ditas '41vultio ásnao lavadan situaçãs do . 40, C01.tzianitsáln a r400pelic,, p02 ,3„Coltni
da9:3:41244tOp ,COOPOCRAMOAte,
• da modao ou da ads5dcia do-. alma.; ç2& i ' t2m,i-/td z1ite_cz. fn ,A4 da
•
g ação tramage.iora .do tragocodtord
poátod,a,j,: da taiJa ao 4 ,;IX1Z'éJ,7
•

2EA72
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uutobro,8 :t9n

de traks2çao ao segunda ordem do copolSore dilnIdo em MaDM
sigZo vulcanizada inferior e
Peivimdiee A prioridade do correeponitaito pedido tlopo-J"Iiklya k ,
4
a ept,xtição de Potentes da inglatorre em Ik do fevereiro dO M132) tot,4.
10 5,649.
Ponto n o 1 do total. de 8 pontos apresentados.
sti:o ND 148.414 de 15 de abril de 19634/
Requerente:: CRE(131, LAR PiREIRA sE ALUBIDA a., PÃO DK
Privilegio (12 Inveneliot DR Mu() EWAnir,T44 .- 00.11 myggsRo Ç)1

$)Ø$h

SERIE E AN£1_REc3on.,N1cit. com un tlElElii,a NÃO MEAR,/

Demodl,flOsal,)
1 - .Mn ncx. J 'ectstilizador de tcaelie

xeef.lon'e.to o4Yávi

e wits-rez,sod;i7C2.4 cou eis ele,;:entu no /incarw, leo sampegAaêoic
lusentor non.tado2 co.
nUcleo principal 9 sendo o' soeundairlo ortiXt4
to t4noue ressonante paralelo, com uua derivagNa ~da â ~mil% SAYg
tcrizado por dois pontos controlados de faixa (te Regtúagemb slm&J
c^ ajustado por , sintonia, na friaqii g ncia dn rede ), para S lue eldeteffli
dois blocos de laminas
cmw :10olaucntp formando exiMeiVe , 0) ,:s goAln
a g e alcsloczl:rais„ variando assim .

A

5

indutanoia linear.)

Ponte no a do total de 7. Pent w APNeeRtr,d0W

111

. .: ;

N

P

201.?25

ec 2- Ce aviste de 1..c.i5E.

FiGol

SIO PAUS
fiencerente: ABNALE0 =E:6ln
Modele Industrial: "BECUPERADOB DE BOBINAS DE PAPEL. DE MNU3D1AS DE dAlx
CULAR0.
BEIVINDICAÇDES
1 . RECUPERADO DE BOBINAS DE PAPEL, DL MAQUINAS DE CALCULAR, ca
eterizado por se formar de dole pares de laMings (1 e 2) articuladas at
por meio de pino (3) e . tendo entre elas u°0 mola helicoidal (0 ' que co
mantem aproximadas, porem na rsdida em que o papel 9aáo 'na . mdqUina de /
calcular vai sendo enrolado co um eluo removíve/ (5) interligando as 141.
minar (2) do aludido reebocredor de bobinas de papel.

Um oo p onto aoresent&do.

20
TÉN.I0

210 1490468 oe 29 do maJo

'196,53

Requerente PIIJON AMARAI, roS sAníoS Rio DE JANAld00/
inv . en9 ta CALIBRE TRANSFERIDOR NN/Ver,'."
llad:q1n40404./
Calibrs-tunsforidor universal,

,.a.tor) pews neei

de fuPramenteiros e ardfices semelhantos, compreendendo um- OW .00 *AM Á
a'
eM forms, de T ao longo do cujo haste principal podo deolizes:› ORO SUdee
tibi2idade de fixapto, um segundo corpo igualmente ) em forMS do Y9 tlaWAn,.
terizado. pelo fato de que o reierido segundo corpo

Cm SOVW do iio dog!.4ze, dirotamente, sabre o, hasto principal, do primoiro ) sond0 ) CO 0~W.,

.1o 5 suscetível do girar abro um carpo construfao em xormo OS wnsfori.,
&V e, simultaneamente, de cursor suseetfvol do d p mli y~to Alm A :pop

TERMO N o 146.915 de 15 do i'uvercro . de 1963.
MoQuerentw MIO? RUBBER COMPANY paTO.).

d,

ZNOLATiaMa

r2da haste principal do primeiro T./

InvÊncãos "PNEU1dânC0 OWEIÇOADO PARA VICULW

Ponto ne : I- dc . total da

RoDOITURIO8

pontos vuresautldos,

ALTZUWAta£2

I -UD pneumátict . aperfeiçoado para Velede rOdOoâd gle Uao tem a,
lo menos a parto de sua banda de rodagom composta deuma cwouigio vo,1

1)

Oanizada de uma borracha alutôtica de sOpollmen de %Anedie:M.041T~
caracterizado por compreender
onteu,do O. Alatinam 114).'20% of 50 Por
lila() e aorreepondentemente um . entali° tu tetaaffla de 7.W a 40 po
do, o et:Talam tua° tua acotoado zunem% lkts koo bdayoaaxboalatadoi
mcorporado eztee da cavattlagEo 4:16 g ta2 sh• aia cogãikel'o . ~Nas
doo o peao di;a te éleo ~dó apo,pertw p
oel copai/mo ficado/
11)11

ffign*At0

ats ou' lav

§0 yertoo pikwa Powstii~ kazo

rifi. 1

TÊRMO;NO 149474 d.16 do maio de 19)
Requelente: , ROCHWELL-2TAN D ARD pORNORAWIO» 144.U.A.c
Privilegih do . /w4h4S: "À/USTADORAWOMÂTIM DE Paw,
DEIvamoicAchss

it124,
^ i

RJ-notada antemi:Ntleo do-fol g a parwe mmemismo_iic

i'rêrça7.feira

Outuimy

LAPIRIt) (:) :. FilCIAL • ( ' Sqao

20

•n•n•n••nn•nn

woMm[91,"

2on.

"ffillefflaill1~111r

wpaçou ao alívio; e, ainda, pelo fato de' que o Aliimoiro d'a paga trutn-d
a se'í, , deformada igua3, cru menear de que o dAMoVer interno aQtámocTamk
teia que limita a .forma dentada, o 00 witta oanleamem4o . adolgaçaila }
sua sena voltada para' a, parto dentada da. matriz.
¡ Ponto n2 1 do total . de 5 pontoe apresentados. .

Um voíeulo earactorizado'pelo fato de oompreerider ' um oixo Ôoãoâtul
co coo uma poaição libertadora de freio'iniciÁl montado para' Moyimene
to ào giro em torno do oeu, oixo, uma alavanca Montada Para girar em
' torno do dito oixo atando uma poeição inicial, ' meioe'que . proporeloe .
nam uma conexão impulsora de giro como (Axe de exeentrice entre a'ae
' lavan'ea o o dito eixo • que fi sempre aubetancialmente poaltiva quando a'
alavanca movida na direção do aplicação do freio o o qual e'liberta
encontrando reolatância do determinado conjugado quando a alavanca 4
movida para a posição libertadora do freio, m0.os para coletivamente
mover a dita alavanca nas direçães'de aplicação do freio e da libaria
Çâo do freio, o moio° automaticamente ofetivoa quando a dita alavanca'
tiver eido movida atravOs dd maio do que uma pre-determinada ddr.raned
angular na direção de aplioação do freio e libertada para movimento do
rotrooep eo para parar o movimento de giro em retrocesso do dito eixo
do oacentricos permitindo eimultâneumenie o dito movimento do retrocoa,
SO da dita alavanca para a sua ponição inicial.
A requerente reivindica a prioridade do pedido correopondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 01
do âunho de 1962 sob n2 199.405.
Ponto n 2 2. do total de 25 pontos apresentadoe.

LnRMO 112 151.031 de 24 de julho de 1963
Wequerente: THE BaBCOOK d WILCOX CUIPMY ..M./Lw
Privilegio de invenção: 'REATOR ROUBO DR WillIRRA X4220116,bo'_
RDIVIND/CAÇOIC

1- Dm reator nuclear disposto para n paceagem de um refrigerante
prinário atraves de um nUeleo e ontao:numa relag Ro tlo PengUAdk a0 0.410N
com um refrigerante secunderio, caracterizado, pelo fataça() ;310 compre
ande um recipiente de presoão eatendondo-ee vortioalmente çam neoçãd
transversal circular tendo um coletor inferior curvado o um membro do
fechamento remadvel, formando o seu ao/ator caperior, melou do parede
Verticalmente dl.spostos, de feitio cillidrico, dlopoctoodentmo da dito recipiente de pressão e estendendo-se para cima, a partir do um plano rentcmente espaçado acima da coletar inferior de dite.reelpiente,de
proaaão, ditos meioa de parede defirindo uma câmara centralmente diaposta aberta na sua eictremidade inferior e 'formando om cOmbinação com
o dito recipiente de preaeàO um compartimento com feitio anular comunl,
cando com dita câmara na sua extremidade inferior, uma divieão com Se),
tio de anel horizontalmente diaposta dentro. de dito. eompartimanto o
gada com dito recipiente de pressão, e melou 'de parede .Para dbvidir dj,
to compartimento num espaço inferior de descida e num. eupaço de copara
ção superior do vapor-líquido, tendo ditos meios do parado aberturom
formadas nos mesmos na parte superior de dita cámara.para a paeuagom
do refrigerante primário de dita câmara para dito capaço de descida, Ia
mu pluralidade de elementos dicombuatIvel nuclear formautla o tutele°
disposto 'dentro de ditos mi e n- de parede na extremidade inferior de di.14
ta Câmara, meloa separadores dc vaaox-liquido dieposteer dentro . de dita
espaçO separador, urz multiplicidade de taboa verticalmente diapootoe
dehtro de dito espaço de dascida, neles para suprir 1qui4o rofrigerm
te aeoundário separado de dito esnaço eparador para dito faixo do t2
boa, e meios para fluir mistura de vapor-lIquido de refrigerante seca
derio'de dito feixe de tubos para dito espaço separador.
À requerente reivindica a prioridade de idântico pedido depooltado'na Repartição de Patentes norte-amerieone em 31 do julho de 1962,ent
n2 215'.637.
• Ponto nR 1 do total 1(, , 16 pontea sereaentadeae

702
16

/15
9 42
23

30.1£4
47

20

014.1/1
CE.

T.MMO N2 150.19 de 26 de Junho do 1963
Requorente3 BAURISOUS LEXONTNETAILWERK GRiE BLUCHER VOE WARLSZATT
K. G. eAlemaahae
•
Vvid1.5,31,0 00 I avonção: "PROCESSO PARA PAERICAd ELEMENTOS DE OONSTRUÇAO,
e
DENTADOS"
e,
REIVINDICAUEs'
•
1- i'VeeeSSO pacR fabricar elementos de construção dentados, como sp,
iam, rodas dentadan cânic .aa, elementos de embreagens de garras o some-

t1á

1962;.
'IMMO N'J 156.371 de 23 de
ooluoNTkon
Requerente: VLJK
TROCE:40 E APAnEW,m P L.Wr GaAvADE,W,PRODL:.
Privilegio Jc
ZOE ,1 PARTIA DE OMA 1,0LIne MAGNÊTIcaaa

maenetiee pua, gvavar od,repuodugUri
_ Ea
para
ser
aeaaoecra oat mije W gR a,(j‘9441 n4
sana, ao tiro ais
matereel,maentico e eixo tua aieabeçote adaitaio
Airmaic uma fahu
aperfiçiu,meniO ca'r:sdeeri7.sd0/
para movcr-ca aaanevarlaea*.,
, rotadtea, 44 ffigts: :~ads
ema.
pees
tuiva1
sup
pelo f4to de eoleve x:aJer
a

ihantes, Mediante Reformação sem aparas, preferentemente sob calor, de
UMA peça bruta dentro de uma matriz bipartida, aendo quo uma dao paxterJ.
d a matriz leva a'forma negativa da deNadura a ser aplicada à pe0 ao
trabalho,.caradterado pip rato de que R parte da aatriz sem dontea R .

p rountas na região do circulo àe base da dentadura alesr.gonf000losada,

.

• DIÁR ,10 OF1CiAk:

• 2B74 TI4,rça-feira.:0

-

vutubro çe'nfrfu

(
t.i. ole ao dVia' tubo-regálador-de tiolirda : com e aoi ge : do dita fonte de ve,?¡
togam de controle; caracierigadO por miolos para em . aditamento tager
,potancial do dito eletrodo de controle do dito regulador ceopondarl P'
Maidá da dita fonte de altaie de,vídeo./
4,5equerente reivindica a prioridade d> marrewougenta,
pedido depooitodo no :Repartição de Patentes doa g etadoa Und,don let4eN

para permitir que folhí Ge material magnático de compritwato nowaluen?
-ao maior do que p . aoraprimento da , periferia da dita peça novel seja coxo
.tada l 4bre a n e' amis una pluraliàde de elementos ioâilzadorcs da fa'áaa'
esPdiç.
Or e 304 4 referida pega de montagérL;om prodotermina j rolação •de •
Canto, c adaptados para se projetarem atreves de aberturas corresponderrl

à

atta adjacentes Is extremidades, da folha que está montada sobre eles, . a
fim da manter ditas extremidades da falha em una relação substanciaLmen
ta encostada que 4. independente do comprimento exato da folha; e otgãos
do. acionamonto deatinglos a aciona.= a referida peça suportadora da '/
41he de modo a transportar a mencionada fOlha . alem do dito cabeçote de

iaa, em 8 da margo da 1963, ao b d a 243.78311.
Ponto na 3. de total da pOidt0c warrnantadog./
'Tg A.0 ti a 154.726 da 7 do fevOreiro de 1964d
Emaaerente: ANDaA3 KALMAN•. 3A0 PAULO./
Pr1l;i14gio de Xnvenção, NOTA 0I0P00*0 CONSTRUTIVA nu 1UUO3 DE EgOAPAM34.
i05 DR POW.22WS.,

gravaçlo e rOprodus g o de sons./
A 'requerente reivindica a prioridade do correspondente
eadi6o depositado na e3partição ee, Patentes dos Estados Unidos da Amári

1 - Mova disposição censtrutiO era tubos dg ascaPamonhaa da/
fogu:_a2, caracterizada pelo fato de - a superfície Interna do ogeapamato
que atacada pelos'efeitos do calor restatante . d4 queima a ramodpo doa gp
aos de Propulslo,'ser um tubo de aço 'de relativa °apossara g reptucào
fundido to formato preprio . .para tal fia, sendo que o rostante . de osema
manto á terminado pela ).fundição sob pressão. ou a:p5a 0 , da moda a dataaa

41 mu 25 de $awiro de 1963 sob' na 253.894./
Ponto n a 1 db total da 20 pontos apresentados./
36

(Seção Vil)

Je__:--

a dtta:superfícia da aço inePusteeiti 00 AlUM1/110./.
'Ponto na 1 do total da 2 pontoo aprosuutraáaísJ
F , GURII

CORTE.A..4

WaROD No 157.381 de 6 dg março ug 1964./

2eauerentot RADIO CORPORAyI0li OF AMÉRICÁ
Prir114,to de Invenção: RECEPiOR DE TELEvI810./
aaiaioairaAaad
1 - Um naceptor de Clevisão incluindo um tubo da raios CO
- tódicos tendo um eatrodo de aceleração final e um eletrodo de controle
da intensidade do feixe, incluindo tombem uma fonte de sinais de vídeo/
acoplado ao dito oletrodo dó controle, e uma alimentação de alta voltagem ragu1ada para suprir uma voltagem de operação ao dito eletrodo soo-

I -

4É1114t É

.

da1240 Na 3.97.38a da 4 de Maço de 1964./
Itavierentat abI 'D COÀPORATION OF, AMÉRICA e
Privii‘glo da InvaaçãoB danuITO UB' FORNECIMENTO DE ElgRUIA. PARA TELEVEUISO /

lerador final, a dita elimOttaglo compreendendo em combinação; um reti:,
ticadorde alta voltagem tendo um eletrodo de salda ligado diretamente/
ao dito . aletrodo. finai; um tubo regulador tendo um °apagamento para uma
pasaagem de corrente. ligado entre o dito ' eletrodo de aaida do retifioa.
dor e o ponto da potencial de rofereeda, o dito tubo tendo tamb4a um
eletrodo
da controle; uma fonte de'vOltagem do controle reapondendo
a
alterag5es-nm carga do dito retificador apre g entada pelo dito tubo do
.23109 catOdicoat ae1011 p ara 'Orlar o p otencial no dito eletrodo de cap..

. 1 . Um olrouito de fórnaCimento . de onergio paro to1mv45N0 com.
preendando a Combinação de Mm tubo de raios catOdictio toado um eletrodoas
acresci grid, um otreUito de dosvio.lacluindo urna . fonte de ondas de deavió
um transformador de onde de desvio compreendendo um enrolamento incluindo /
um terminal- de antrada..a um terminal extremo . , a dita tonto do onda da -gma via acedo-acoplado entre o dito terminal deentradà. e um pOtchcial MO lio~
de referencia, e dispositiva; paro . ligar -um
da'utilisoção de ou.
da de desvio entre o dito ‘ terminal extremo e uma primeira derlooçÃo ao ao roleaerctO eb . aitp I:ransfermador intermedig
am ~rode a ~510 Ia Àlesr's1, ,tva 0.011-atwj eàor.teudui um çCa di-lt1dy, c.001 4 dita

!

:
•

ptImftro

••• •

••

•••. • t' ,I •

durivagno o um pauto ligado comána,ponto.do,potanololatepoW2tivoi

Primoiro ,.sepacitor ligado
.toíMinal
extremo, fbcondugto
Antre-o dito-anodo idU çdlodo atenuado e o dito
puledice Ao Alto diodd 'eténuaer :desenvolvendo uma carge.etraván o ato,
Drimeiro.Ceppoitors ma gorado: de ondA de desvio do..ficcAncia. de campo in.
Aluindo um sueundo circuito do . cave de capacitor, caracterizado pos um aio_
Am relagto no-dito : potondial'DO de refurencia3 . 4um

Outubro de 1 g743 2075

Seção ni)

OVÁRIO OFICIAL

,e êrça-feira 20

. ,
mUOO,por meie do mm par do eintao oom molee kelloolfteleo êeforme qmop aoe moviManto p itloiale de oriangedmto 'no eneed01',.
dei mo1a(4 . (aeo mantám atáolw em ata eanesiginoot.9,
'do imímleow
peuman‘ ' e faciiitan'o a aproudioazem do eamintax;à3

fez% mu 1. de total de 2 pontoe apreeentedoe6

do adicional e um terceiro capacito acoplado em sio etravh ama peste de
líite'scegWo de enrolamento,

•

o dito diodo

adicional sendopolarizado pere

oonduggo em resposta aos ditos impulsos do tetorno pare'desenvolvor'.umn ce.r.
go OreWis O dito terceiro capacito; e UMA ligo entro o dito eletr.:Jaó ./
de.sescon And' o .4 jungZo do dito.diOds.adicional ' e o dito tercoirompaci0
4or poro utilizar MA dito eletrodo de screen grid ume tenso de soforgo-B /
Aumentado efetivamente compreendendo
A car ga

atrevas a

A

soma cio, dita teneto do sofovo-B

dito'tercaro capacitar./

A requerente reivindica prioridade do correspondente pe-

dido dopositadO

8 de

mago

na Ropartigto do•Patentcs dos Estedos Unidos do Amelsice, em

Ao 2.963 sob o n2 20.786./Ponto r0 1 dó total do 3 pontos aprosentedos0/

'61
59
r›,

ARMO N O 168;612 de 7 do janeiro te 1965
Requerente: HEINE/CU ERIEDRICE SOURbDER . =Alemanha=
PrivIl j gio de I nvenção:"APDREDIÇOAESITTOS EM :?BRRAMUfl424
•

5.2IvIRDIOZOR
• • Aperfeiçoamentos em ferradura ctorizadea polo to qUO,ê

prevista uma tira plástica perfilada extrudada, oca deseuvolvimontoweoá
respondente a eireunfer;ndia do casco Sendo rocurvada dOompanhando o24.
do inferior do casco e vendo agis:ida moo planoadianteiros o latoralã
casco tendo dita tira. sec4o aproximadamonte em, 01P. deUniudo, um , âgUlo de 45 graus C.W.,D cerpo possuo recortes equidietautemento em,"V 4' O 0

.99
0,0

No l6d.827 00 4 de fevereiro de
Dequotontos ANA APA17t4OIDA CA31U0 LEIT
TREMO

cHAva DE

Psiviltsaio do Inven0o2 NOVA

1965./

A requerente reivindica a prioriaaao ao yoaiao de p*atentn.a0P0Mita
Repartiç go da nemanba em 7 do janoiró de 3:964
9 E01)1\01137422/42to
,Ponto,n s 1 do total d.e 4 p ntes orresentgave.

/10 na

SÃO PAULO.,/
LUZ./

perna. configura uma aletacircundante que defino a ouporffilo do onde.
A) 1302.1re/14a da ferradura no casco,apterentsndo outrovelm, NA oupord.
"Cio ()Posta a da .projeção de dita aba', ranhuras etrounforsucparku0
de g noia da . ferradUra ao terreno. •

"-

.."0/
adiziálicaentu
.1 Nove chave Ao luz, caracterizado " p"elo fato de se epSe-'
ecntew calátiddo pot ume pega fixa 4.1e ralativas amoastee 0 qUO Páltp/
SOUS bordos horizontais recebo fios que penetram terminando em fures
transversais

de elojamentooli

Posto no 1 do total do 4 pontoe apresontedoso)

5511M0 Q 169.420 , de
do, MA:LO ee
SOquerdhte s' Ai, LIVIO ERI;mmo , w1Q,,,- SKO 411A,
PrivilÈglo de InvenoZot "ELETDO-LSCan
•

..,4EpaNDICAGOE$

16704i7 do 23 do fevereiro de.1955
Rognerente2 J I 1 UMBUS FLORES o ANTÔNIO BALAR/N-3a5 £41v4 •
Y311711(5E10 de Inven çOo3 °BALANÇO DE SEGUPOW PARA BEBÊS"
CIRNO No

1- BALANÇO DE SEGURANÇA PARA MIM, formado de um eaval.e4)
On armaptio comum, poria caracterizado por tor um ealgO°.
¡amanho Inebrio Ca criange 9 prOoo no traveoaio empodder de er-

• ,E,LETRO-1,N4g1 cageetor3gada:pelo fato do se sprosautei, coSV,
tituida por ula',44emento .borizonti4t eilindrico que abriga intorromárto 0
todos os di,spositivoe.elotro-hidn4ulicoe)oendo qUo pela sua extromida0.
do Asterinr adaptado na parTIO,polo socdireameato no . tuho . do alimont2,
g g o o, na sua extremidade anterior apresentando junto urtleulada prold
do de ducha.
1),m-to n2 1 do total de 6 ZOOtOU ODY00enUdOP,

affra

DIÁRd6 OFiCWL:

:Tdrg . feira 20

aixo:peopulaor a@ o,trawda4.4;...n@ddda e ao damipa a) lodo do Mat4@au
da vieá'par walquer un . dam diappaitivoR detectaram can ooa( goto ooa ‘to

Meto extayao
. ZaivIddica'a Pric?idado.op .getoopan~te , peddla depoattma au
Mapart10o da Patentes da SU;oia, em 1i:da maio d 1964 9 aab o fleaS(Orro
5a20,-

Ponta n4 ao total da 9 pontoo *roseatadca,.
FIG.)

.4,,-;y0-.?
d1Va Za 169.563
bl de maio de 1965.
aaquorwstat NOUlf05GONSULTAZTS ¡IMITE». - nuáraaaa.
?rivilOgio de Ui1a3o/0$ WEIWEIÇOMESTOB 201 BICIOUTI3

scucapaa A PEDà1.4.,
RSIVINDICACOES

á ... aparfoiÇoamentcoa am

bicioletaa acionadas a peaai, com

teamaira acionada, acci ui diimetro total inferior a.

daa)p

0 al*

too

eo valooidados
laa Vawroda

Zato

velooidadea/

roda, traseira acionada, e tendo e referida aaixa

do outoxma manga de

eixo de eatradaí na qual op tá monta

dentada de aaionamanto:uniderecOagnal Ou.aa rota livre,atra

T44 da qual ; transmitida a

eA'a partia

5M ma (20 polóaa.

soa estica do velocidades para duas ou mais

.wassiaaa oo cubO da

uma roaa

p r opul a i 9.a.raforidamanga as

dam° Lla 170.166 de 4 de junho da 1965.
a.MaLLCa3 d CO.INC. U.S.A.
%quere:atas
Priv114/0 de

Inyouçàag

eixo de entra

"UM CAPACITO DE TÂNTADO CAOULADO
COM MISTO-a DE MICA 1

da uma roda. de corrante . .acianada a pedal, oaraoteritadas PI

da asar prevista, Miolo:saimento, uma seguida

roda dentada de ta
de entrada o uma angronagam'
sendo ao! a, ',da a referida agia

°Dal CAP1CIT01 OU TÂNTALO CAPSULADO COM MISTURA JE MICá WX- /

,da ltvro montada na referida manga de eixo

020*, oaraoteritacio por um diapositivo condutor eletrioo compreaudandar

do aolommeato unidomoional oom esta,

um &modo, dito ánodo com uma extremidade inicial que inclui um lavanta

da goda dentada por uma @aguada corrente acionada por um

motor da 'oca

Nuat4a Intel* ou outro maio de acionamento a motor.

Ponto na 1 do total de 6

F

pontos apresentado.

doe d@ 4uodo, uma película dielátrica ' revestindo dito ânodo, uma oaaaaa
da 0Ietrólito Oólido recobrindo dita película, uma camada da waterial
condutor ol;trico termoendurecivel circundando aubstancialmenta dita Na
nada de eletrólito, dito material condutor elátrico'termoenduraoivalam
vindo da cátodo, lata terminal cátodo ligado a uma segunda eXtrWilidede IN'
-'ditO ánOdep um -terminal ánodo ligado a dito leVantadOr de áaodo,dito

G1.

L oacitor vaiado por capsu1a0o com 'um- material moldável imparmoával,
%ato n9 1 do total de 15 pontoa apreseutadoa.
MISTURA *DE MICA
TaNTALO-ÂNODO
,g VIDRO (IS)
CÁTODO' PRATEAnika~'
TeRM~.
inTR) (e3 )

rilfp=0,9491gay4

•

itr

.aral

dOaar.„

ItgaRf NO,
aNCOanU\

14411W"m

COSCXAO OU
TERMIMai Orno (PO

22S.NO IP 169.564 ao 11 as meio d* 1965,
deazoreatei DUOS RUMEM allT1330LiO. Trorangaot P impam" PAUOISTIDIAT.i:

.1149. :11

that:Á

WINDIC&COM.
-

1 - Um diapositivo para um aistema tranaportaaaa

oram

ma eixo propulsor rstallvo disposto *a ~ala° soa a Via . OU trajet6edae
uma wa aám rodas propulsoras montadas no .truque quis aio oblIquamaata

dtapotam am ran ge No eixo propu3.a0r, osrasteilsaao pólo fata . da roam
peopulaoaa aer montada de maneira que poaaa mar girada ma tSrma da um
atMa qui 4 atia.a~metate alinhado radialmanto am ralagio

rotação da roda zoar

ao eimo. pra-

ajus“val aor ia

tarildio de um ou mala diapositivos detectores' tais cama

cÉGa tiii lwatOpffikkaa

1V0.172 do 4 do jambo de 1965.

aeqUaeitG 13OWt Bonn sc CIE. aKTIEUGESELLSCILIFT.. a ALENAMMA0
A44':.4 para'

Partar truqUaa ao longo de via. perasmatSs, ¡lor armo).* da trilbaaé Ma
da oa truquoa adoprapelidos por intermádio ao soakato tricoto:Ai *atei

oulsor.e pelo fato da posigio de

914

varetaa 121,1.1-

qUat, a zoda .ProPall99146 4 428044a aga ra9.944a

• '

Invenção& opaocssso. paaa , énzazaa APARELSO AUTOWT1004 a%

MINO IS DISPOSITIVO AOUSTir-

-; '-rmr52m1

MESMO°.
REIVIUDICACOO

Jo para utilizar aparelhos autoi;tico, ,a ensina aameag
.'tadores informagUap polo manou= dos quais consista aa, um portaaaa
dó aem, preforentamente om uma-fita magnOtioa, que traaamita No deatiaa,
(alnae) infOrma/Sw . cr rogíctra as informaçOec díato par

Uca, oaracterisado pelo tato daalue o avança e o rearasso e weautual-f
nauta a imobilizaçáo do portador colas Port garsa do ao% ago oomatgoioa
pala 70e:do 4iat'Amaf4.,,,i4, ••

LICAROIGRCNIC (Beiça° gegy

20 •

ttatriRaica a Duoriaude ao corresposaohno p9auto depeetwaue RO
depo);t4Uo do Pateatoa da . gavanbas, as 6 do juba do 1964 . 0 804 a Etkan , •1.
0 77.133 IZah-an.
Ponto na 1 do total da 6 pontoa aprosontados,.

OultuSeo. do 1910 zurrà

gRfaWDICLOWN

• asumula MaGmatica do polloula fina i caracterizada Dolo gk
to de oomproondar Na dOmblUagaoR uffl.a pluralidade de matrLsos tr£41not
-sionaia indiAduai g , oado matriz dispondo de uma pluralidado d4 aoalug,
toa do enrolamentos solonoidals dispostos da itanoirna/ gnsi s Aa ruma plw.
ralidade de pladoe do mod ,, a formar uí oonjunto do anrcaateataa tri-dk
monsionaig g nos tigai g o g "taroo'dos enrolamentos situados rospootivamona
to oddiferoutos planos ao alinhados para proporcionar U4 tiro contin4
o atrawee de aesmo, oada matriz gmb&m incluí:1dd~ Pluralidade do o&
trguras. de hasta, p ada eatratura do haato passando justa atravas do Ri
ro contínuo gomado polo ro gpootivo grupo de earolamaatoa alinhados o
tendo s4bro o mesmo uma rim polícula do 01a4cdto bi-estavel co
a tampu
priedades do commtaçao do domínio simples o, um anrol:amonto aclamada/
om haete-enrolado ao longo da mesma; meios condutivos interligando o 4,
to conjunto de solemoides em tOdas as ditas matrizes MIZA primeira dig
posiçao predeterminada 0 Os ditos solonoides om tOdas as ditas aatrir.u. •
numa
disposigao predeterminada, de modo à formar um arcanjo de
aea6ria oomposto, no qual porgae g predeterminadas das polioUlas .rigaa
ãas ditas estruturam da hasto sorvem oomo alamonto p guardadoras b/-est£
veia; meios impulsores solotivamento oporívoi g iooplados a uma data .dia,
tosiçaes prodoterminadas 9 capazes do magnSticamento oomatar Drodotorit
nadas dentre as ditas porçaos do películas finas 9m qualquernma das.d&
tas aatrizos; o meios do saldvaooplados as outras das ditas alaioatOaf
predeterminadas e capazes de ter os ninais induzidos WaUlta ~ata.
mentos como resultado de oomutaçao.
Reivindica a prioridade do pedido correspondento doposAtado aa
aepartiçao do ?atentos dos 3stados phido p da Amorioa, em 10 'do junhO da
1964-, sob o n?',373.930>
Noto na do total da 13 podtoe apresentados.
antrarki

da140 R a 170.10? do 1 1, de junho do 1965,
)loquarontes ORONODRPORAXXOL
U.S.a.
a
PROM660
O
A p aalbtao PAátt nauriga
erivit;ftdo ao ravotiç gos
DZ IMAGMBUSTROFORWO4u
k
RailaUUSal

-

u yd:uvow.0 mara tormegao dell:Laço fotooletroforatioaÉ. utirat%
rizado por comproondor a aujoigTo deuma clamada de uma auspottoao a um
campo olOtrico aplicado atro um par de eleárodos @ Dolo moaoa dog
ddaie ua oloctrodo do'bioquoamento b a dita.auspou g ao ao 000040 al
Táraaa partioulas fiRamonto divididas anum veiculo liquido isolantopil
ta usa da g ditas »articulas oonsistindo do Um pigmento fotosong¡vo4
lo mcouro um doe ditoa olootrodo g sendo transparonte, aí, tamulanoaoatep
ozposigEo da dita.susponoRo a uua Imagem, atravas do dito oloctrodo trw
carontoê com uma Coute de rad:taça:o oletromaadãttoa ativantop coa O Wet
formada uma imagem do pigmento foita do partioulas Migradaspabro pa
la monos tua doa ditos olootrodoi.
%Avisam aprioridade do correspondente. pedida 'depositado ma'
bapartio go do Pateatas doo Estados Umidoe da Am4ricalo Whrta om 23 do
, jalba l 4 4 1964-é sob a ma 04..660.
%fito 0 g de total do aa pontos aprooentadOo.
tin

• I
J.-.

•
1-••=.07

dritto a s 170.224- do 7 do junho do.:1965.
.anuireziter aoasa zona, .
Privil;gio da Invanç g ot 0 0ISPORXTIVO DR 620W:bina tURA ,ramispaata
DR ItAL Zaa
ARIVODICA002$

ritet,fo to i7,LL de 7: da jitnno • d.* o' 196%..
-Anueronte; %MS kaXelakX„ OASR R2GIGI2'a CONPANY.
'0C40,41.0 4-11~444 4~6 DWPWOLÁn4,44,-,

er.Rdt.r:

-'Dispo p itivo de segurança para trahoportar valaroe o maroá.los,.
de modo indelOvel om caso.de roubo, tendo pelo menos um mauro. tiotâ
do do una alça para tromoportÉ-lo, ao menos um escaninho para oontor oã
valOros a g oram transportados o ao momos un reoipiente oontondo um 34
vida do marcagao indolEvel, o qual esta 'caracterizado por possuir ao
menos um grupo aoumulador da oneria destinado a acionar, oob a aça° de
um maownismo de comando, meios que transmitem pressa() ao fluido do mate
caço para faze-lo pronar Coel l..ecApi.a.;tes Para oa ose aniaboa esrraaP014
' dentes, etraw:s de uoult . Itcv: nropriedo's; sendo p numero doe eatianiuhos',
.1014 a um pelo amoR, N ovmatualmente ao úmero doe re0ipiaMtese 400%

,

nAARBO °Fie AL (Seçãó IH)

2Td8 Têng:a403re 20

"I ( •

20 . 0 000aninh08 o 00 rocipientwjesmostodas, as posiOss
s=eivoAD 2D ântirlor dd cAtedo en351ne;:,0.
20:W171QU:ia maiprâorldadesAes pedidos 4cpositadps pa Dapart.tgão
L'itz entos da , 5tagga em 6 do :unho do 196k, 13 d,e. janelmde 1965.o
ãn rla10,,a01M, ,00b oa KA p,, 977.382, , 1.796 o 17.027 9 respectivamente?
Ponto ti 1 1 do total do 22 pontos aprocontadoe.

li21.11)ro do 19-rp

1

do o citado corpo do caterAol somil oondutor aviado ca somis poR bra
&Aires do naterlalsomi-eondutor do polaridcdo opostas) corDrocnando
db barreira

UMA

regiMmediana com njma . :cone4ntragIo modo, do 15:10-‘,056j)

do que o das citadas isdas, o tendo a s' 's rogiOes 2.ateraio.um3 cone
dm citada regiSo . mediana, porem mNIQ9
de impureza menor do que
do que a das citadas zona ss, do Mod0_ 12, gona4r ãuP4,40 R-11;) 0pest.~nte5
rientadas, de alta rosistividado para iaolamento el'arioo das eitadam
.zonas entre si.
Reivindica ' a prioridade do pedido correspondente Copositad0
RepartigU de Patentes dos Estados Unidos da AMerlcia do Norto, em ;?,3 ()
funhO de 1964, sob o úmero 377.311,

ponto n o 1 do total do 6 pontos apresentado

FOG,
d4

TERMO No 170.235 do 8 do Junho do 1965.
Requerentes ORLANDO NASSARO E ALDO STERPINi. . 40 PAULO,
PrivilOgio do Ivencoz "PERRAMEATA DE UPACTO PARA SACAR PIEO8 )

nAag

^ o anus PEÇAS PERdAB POR n:.7 j.:IXÉá. •

,p6

E2J.1'1'.0 ZA i70,200 de 7 de junto de 19 . 0, •

Pz.,:s ecre3te3 Ba S/1. coxám, rmúsTRIA

2 PEPRESENTAÇOE8. - 40 Pnle

1 . upaiRAMENTA DE IMPAOíd PARA SACAR PÉCS, YOLiAS 13 Oedil NI:PD
MUAR POR ERGAM% caraoterizado por . constituir-so do adbolo o 01.1,1á

Wivilegio de Invenç g ot "ESTACIONAMENTO PARA V4CuroS,,

aro, aquae dotado ma face ' do sua cabes% fleuma reontrenoàa ot:R000pM

RE171NomAçUs

.. 0 ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS", caracterizedos pe/o fato 'dosar
constituldo por plurali.dade de pares de troc tangenciandomns aos„Autres,

culo e ! adaptado nesto'pelo seu estreitamento, o corredigo eA parllo 41°3troa da tampa que veda dito cilindro.
Ponto nn 1 do total do .5 pontoo grosentadoa.

salgados entre si por trell-gas netÉlicas,„ ccn2o2rando o conjunto estra„
tua preferivelmente airoUla dotada de euzalLeira peiftiricas, an que
u,a engrenagem rotova, ou, então, a movi=enteçrlo glratOria'do conjunto
2e nrocessa'cautzalmente, por eixo .movimentado por motor ou ,ditalar..
Ponto

11£1

do total de 3 pontos ap-esentados.

IRMO. p 170446 de . 8 : do unho de 1965p.
Requerento3 i.V,PRIWPS I OLOBILAMPENFADRIEMEN.

MDLIEW,

do , Invenotio9 IIAPERPEIÇOAMENTCO p jOV RELATIVO A PEnV1908
MOTORES nOnnos DE cogITUDeá II

NrülRIQUag,
Aperl'agoamoutos

03

ou relativos a peqUatips'Botoros eló:tr'le00

de Comutador, ospecialmOuto aquaes aolonado's por batorlais ou acUmalA

dores, providos do dispositivos onti-tnterferesnela como os oapapitmos,
Tono:toros dependentes eu no da teno ) on.opeo equivolontes 3 oaraotn
Un

,: g

Zequ.= te

170.228 (:1;) 8 C junho (2o Unt..,
,Tae,

aNnOML

. wrtirinter g er6olo poio
rioado polo gato do oo gornsrom .dispooltivos
.
.

COW•no M348.

0 00=Y0 o2 CIRCUITO OLNI.C=20 WROCIMA.
earAGITÁKCIA ISOLAWE P , OC: -- D n Riv.plag23
DO 1,1t52g.on,,

Repartigâo do FatenteS da iblanda em 11 de .j-aàà'o 49 1964.0 sob e.n413on

REiviuDicACORrA
•;..;

7:b e0„,

dt:

I-Gai-ecWi5átek

prOprio Coro do oomat s au 0 0@ o Ilau2 sUatairloadoo.do asneira inte-1
, 1
ln 4
gral.
'
prioridatWdo. àrropondentO pedido-à0pOsitado 310
64.04596.

(4cd202A

eOde r um corpo de meter:l el semi-condutor de una primeira-paaraYsdegen

YOAto â, do tOM do 5 ventos aoresentN...ks.

o

Outubro ce 1970 2379

DIÂIV(9 OFCAL (àeção 10)

,N^Qe/..-feirs.20

4áL0
Po 170.200 dm 9 ,do -juuhot
g
Mecítterentet OONNISRANIAT 4 1,'GIrJ 42011.q r. Id. - ntNçA.
érhalágio dm Ilitrod0 11ot nb1SPOSiTIVO TINIIRRAbIksgo”:.:
aluvrucUcae453 ..

- ,u, dtaposildivo Cs:ractc'rizadd pelb fato da dito ooladutor ser dm
seapriaCniO'SUPerier:Ao do øi.X ti ciar fraClonado am duas partes por . Um
mioro-codaotor . desacoplUval colocado ao mlvel das ditas juntss doamodÁvele.
daiitindioa s a prioridade do correspoodenta podido depositado nu

aaP a rt100 de Pat o. ntes da Drança am 10 da junho de 1964, sob
PY "7$26.
Pooto - mck 'l do total do 3 pontos aprmsentados.

WIMer0

FIG.1
1.70.áY, do 4 do Jimbo dO
- U.R.A.
.
cooputmçxk
aNZDIO
0d
p riwavármo4 fühloffig
Pktollârtio do Xnwao goo ag
9124X+ 3 PROMS80 PADA RUA DeDDI0440e.
Rotooeleatoo RODU3 warmalow.

WITZOD;CdWRD
- reoppouu peei tebrie4ao do' on . e1omoato do aooplo"hu: trlom!*
1;trioo oaraotoriealo . po; dOmpreoador oc otapaa do toriar .410 AC '00090
.Nreo oateLoo 1eti -cia• tortol..00mproOrtriondo umo. o•oriZmioa do b•troocioío.
nuoaato da (*MIÁ hMN 1:001107..00 rtailizida . de um material (to scupp.-u'ea
wia0010 de Uma dcioohelto, maTmOsio o orOolo b aubmotoado-ao di.ke
dorPO i um uomDe Olk4W.Q0 Det'a &Osso ' modo.Polardaer o dito %ateie: to
mowtatio% oubaoquoutomoato adbmetandA-gA o. dito ei esieute de mu091~Mho
4'copotame tiut;gba . do tomporatura variando antro M. a tORPAratUra
imaUloada aohatadotolaoak4o oloxlda o uis na tonparatue; a-mata bef;na .eolmotg
4M[1.;,,
4oivi3dium o prior,tdado da correspoadmato podid0 dapog (lado AN

dovati90.0 do Vatentlki doa totadoa-licidoo'da amOrica do Rhetoé Nfte;Tak.

la;v4 do 19644, Wh. o Q.0
Douto au' i do toio1:da 5 Poutoo aprecoutadoe.
tilao5D *W 120.279 do 9 de juno de . 1961.
Moamoroatit iii4BSW-P9ORUSOR ZATC. - U.Lt.,
otialaágio
ZnwangÃoe Wngine/Q014JNT.03 &M TRAWCW80

Fid.1
Taat49 - .3P 170 .ad2 dm . 9 dm junho .4.• 1965.
itoduoreatoe WOOIWOWC3AWAD.
PriwilMgto dm raw'ro4oSw ,, 00S201,5 aUT0MÁTICU PAU altiew
92 OADTIAa
PIIINDICa0D¥

n•

awrihNÇ.À.qo ezr

I - iperfoloaMeutOM em tratOres quo um aiatowa do Aoutr jLe do
wagao, aaraaterizadoa polo fato de lavor uma alavapoo do ocollo maug,
ol, atuante' 40 dito aiotema, o mutâ .,Je1 acima ' do um liMito do n,;41,trOXo /
oeuov s do que o limito de tuteanid 'ado de traçao total do aihOna . o dó mA

aoateao paRa oc*codor do roupas • similã.r 04. , de,,,,;inadm A dm
trolor O avimilmento do ar do ~agem o o mecaniomo do rovolvimemtc . dg,
material a oor 000ado polã ir, ao mual condutores •spaçados sio aatam

g.armetda alayanaa, pama aolacionat um tinite preferidA, a tor *Autrel4

dem ao contatO oom N mataria' oco out: ootroudo a lavagem• gelo ~lepra
omaa um primeiro otrodito cujo realst;mciO audwata dee o ammento da
OU:00 dO material, caracterizado polo fato da conraandor um anumdo elz

do pelo dita ala zoa doutro do lim .f..to do intonaldado.do teraOta total.
do ciatoma,

culto om paralelo com ou oitados condutoras • incluindo um+ resictiaclag
aN condensador, Uai cotAuOr orr.tado por valtagam •um. atuador toe /

too para regular A /imito de -intensidade, operarei', iddopeadoUtemanto

tAiviUdloa u p
' rioridade do ccrspor,doutm pedido ' UO;: ioaao na
.río
..?,./:v.100 co PatortOs : aos &stadom 11a'Lcíri rtAxárina.deNorto, ato

nteaa dO 190+, oob o miodre 373.G3.
un 1 ao of.ál :;."(; . 11. 'P'cui;r1s'ar):r,sco:stadedt..

•

roapoudç, i' a voltagem, dito :inundo circuito ~Ido dimamstonado petNe. 'da&
onTàgílix o WanCiOnts4> Q~.65,9~ • passar porrente para opw..ar o ref•rido otuador quando , a reaiatesacla do priveiro circui ,to aumanta pare um
dado valor, • tdtorructcroo eliitricoo opmdus pelo ei'uão atuader Pag,A
ImterzoiRner o aquecimento do er • desooaoctor o primoiro circuito de

tez-cilia circuito me:paralela com G
4" 141 0. viamoLve 9444 ii.a1 alta Clndeneador earrosado o uma ¡teta
ma pare'doenarragar-am ea7amamt. 1 etlezzizar. dito atuador.
.
. 4advIAltaa,a prioridad4+ do corroopondecto podida depositado aa
Raiort,40> doWieneo.a doa oate.1"omid,.:. da am4rteo 4o r*ortio aa 19 dm
~trile • eetabele0Or

•

"s1

junlio . aa X944,. a64 o'reía4rA 373,9.7..-N51410" 0. I 44 total do 4 pontio'4,raaareanaa„

",' •

2800 Têrç

'Outubro de 1970

EnikRi0 OFICIAL (Seção H

ra 26

t4 armogao do porta o pámito que dite membro amnada do interrupto1
retorne u . sue poeleilo comprimida.
Rolvindlem . ayrioridado do correspondonto podido dOpositOdo nA
Report:41En de Patetas dou listados Valdos da hOrion do Eos,to 0M 20 de
lulho 'do 1964, sob o no 384.503,
Ponto nA j. do,totol do 4, pontoe apresentados,
F £s.1 .1 0

21120 1P-$35 de' .9 de junho
Moqugento SO)TV5 CMPUATION

d146

1965.

U.S.A.

41á;p/o se romemção g N um rnrao PIEZOMEETWOO Z",WAXQSTo
PROusSO PARÁ SUA râmIcAçur.
REIVINDICAECRS,

Processo para modeiar-se a característico de Irequarcia de um

' COMOZtO do

acoplamento piezoolítrico c a racterizado por compreender e

MC
DIcter-sc o elemento do acoplsmento a uma voltagem aplicada

determina

La1 superior aquela requerida para polarizar o 4it0 elemento.

21,ár1ndith

prioridade do cor respondente p edido depositado ne
topertigZO de Patentes dos Estados Unidos da Am4rics do VoTtC; ) CM 0 AC
a

2bnno de 1964, eob o námero 273,612,-

IERM.0 U., 170.452 do 24 do J0"110 do 29650''/
Roquerottng MTR21, rOAPORATIOR :(MoVjo,
pnvragn do IwatlOw Y'RODU00 DE ChUME0 EIDROCARBONADO./

Satto to1 do total de 11 pontos apresentadOe.
2. .., PtodusZo do chumbo aldrocathonado, oujo prov,..5so sc /
retem 1) compastoè de chumbo toodo do 1 A 3 grupos vidlieed 114Q
titaidos liados mo chumbo ) sondo ou valoclos restantes do obumb0 1
Sotlefel.lice pox vadJ£02 alquijA o•eendo o tota dos altos rad.tooM
uila'a alquila de 4 9 curoctorizado polo olotdliso ameno eilbiloiMtetrol£tica tendo um aoodo do chumboi do ume empes:10o 2i4Aida comwoo.,R
deado dás roogente Midrotiarboundo da Grlioard i o ui bontemeto 4i0aidp2

carbureto, soado oe radicais bodrocorboondos dos ditOs sanponoutom dt.
Térottes e cudo radicais vinila ou clquilad
roquevento roluvidica p prioridade doa cul'espeadv!t•
RepartiOo do Potentes dod Botados VnIdea
tee pedidoe Oe p ovitados
de imxi.ricao em 2.:;:; da jUano do 2964 9 nob uca 377097 45.1377009i0/

l70.5.2 do -,ta / et Sunto de 1965?
Oequorent02 Gb101k1( ELECTRIC COMPAIM
gp Zuvwgaog PAPERFEIÇOAmEUTO biwsiuro 20=0 Dt
WIDID

pautomi do tota tio L po3)tod
M1E0 Na 1'70ÁI.O'4e 22 de àomho do 1965

UM MUCSRO ACIONAD0a DL lÉZIERPraeti,
MIVINDICLECES
.

AperUlgoameato em dispositivo punido de am . momWO nbleiledC

Intemptor, ajuntado para se estalai:leg .& use armageo!2opopta,0 uma
pOrtu 'ao arranjada paraet fechg, a arta2ãO tendo a porta uma abortnelytm Oen lado interno obravas da qual o membro se estende vando a*poL
110. ,S feohadap caracterizado pelp:tato . de . Aompreender um MeMbrO operado
1415nalmentormntade por articulação estendendo:se do lado externo do 4u,
lics,ymeta rjoro1 entre priMeire e segunda . poolOovs broa° articagda
INwteywatgo dentro de dita

por4a

e colooado tom seu:suporte de .extrá

egade livra ' acntra dito membro acionador de laterrUptor guando ,ditu ppp

'DÁ tentada§ e'ummotro.de acoplamento 'ido articuladamente montp
*AMUO:de atas aldremidadee adito membro operável manualmente e em
1MM entra extremidade a dito trago entre sue extremidadan D dito Membre

Agesával manualmente ti 044 primeira poeição guando oo rL;riu dito b.:51190
tRiurr dito memtro acionador de interrupto: am . diregto dán erma*
9M1 porta

para eua posição perante; dito manar° menu/monto

operável mu

howewsto poolstlo ázade (zom çpme silt0 lzflp, 40 utisaa2s
4)
zokig

.01

entados,/

MANOACTUREPS,
Requorentea DE1TID . 1ÂdT
Prir114eio de /nromet)', "21W0B380 :PARA-ACÁMUMO DE iscIDoB . cmCmisx-

cO0 COM BacOns coNnico ~to n orrAs sollg
Ceisn
lifflICIOMMS
1- bm precoce° paru o acabamento do 'teoldoo oolviUlcou ) co~terÀ
zodo por oomprootdor o aplioagao ao teoldo do uno'coluçU ~do comteã
do um aldeído do Awupo quo oomuisto do fontial.dold0, p011mono do govmu2
doido Pontona° 6 g tomee do oarbouo Ao málno, glutaraideLtioAllinal, vã
doída oorllie° o alada() motilaoxii1oo, numa wlaAtIdado do 1% 4.10$ em
pgoo, calculado como fowmaldoido a 100% n o caco do gormaldddo odo pp
1imeroo do gormaideldo ) muma,quautdado do 2% a 20% om p&A ) Ao oado do
aldeia° dCw113,00 o'Cdoido motil-aowfiloo, o numa quantnado do 4%a405;
em ptoo, no °afio do Êlutaxaldoído, o (10 2% e 10% em »Soo do vou o:tu-taxa catalítica ol1t5rgiec, ou cempomemtou Utifin Mifitlatt O p teffid0 w000utoo
orá seantidades opro.almadomoote. igmaiu o comtemdo um cal Uoldo dO UAa
.10111 alifíticaffilm&la , touao 6 átomoo do carbono ?No laWm0, o uffi na) de
adaâo quotortizeio toa() o Mreulo • ,- •
R - o - (112 - .A01120 Bal
em que R çima u1qu.141 tomo Ale 12 a 1.0 (Itomos de oaihono i Align20 s!),
leolOnaio ao uupo quo consisto de erIanc be:toro-clelleas toreiÁrloo
2 a t dmQ4P.MD OU21511009 tOokirioeo a oadeuQ11,195! COMWS40 Ao .

•
DiARIO OFICig; '( ,Seçáo 111)

Cê' rç a4e I ra 20

outubro do

trie

2061_,
J

um ¡uno suporto . do. fixaçtp radial 82)bratum tomp0.00WO/41 Pennit94;
¡o a VaaNlo,de:thulna ao referido tampo
.ã requeronto.wolvinalca a prioridade Co Sorrospondont0 podido da.
&por

-• .0oo AO g arbo°, 0 nal à um balo&noo 2 o o ailuoolmoBto , ao tOod.doadoMoki
000) Wumn tomporatura do 2000 a 273g00
nato MD 1 do total Ao 10 pontoOmxonentodeN.
S110017 9 270850 do 29 ao junho do 1965
SoquoXonto 's WITED hEOBEZOBIBURY 00RP0RAWI0 Bn0VO40k,
do Znvonca08 '01,11COES30 PARÀ,TROD#2111WNERW~06X0
PARTBIÇOADOn"

\ positodo no Departamento de Patentee 4a Ropáblieo Yederel Co'Alómotho
-C do Abril Co 1955 sob na St 23.606NIUb0.
Ponio. n 0 1 ' do total de,0 oontés.epresontodes0

REVIZADIOAOÊL
2.reeeN0 pava . produzix motim:tal tipo 001120 aporfeigoado, tosup
ti pala penotragU cm um corpo do gano Ontrolagadab . . 6Uma ~pena%
aontouao aidolao ) do fibra de oolágono mloreedpidge; ligoiraMonto on6
Wumosoldoo, num go coroa dO 0." 5: a D90, ubboevOnto ObsixamOnto Co op
,Jidom, pura olovar manter o.volor ao pn ooba do'5 9 5 o polo. serena
amo águo dO.Ontumeaolmento . dao £1brao.de ca ggeno, para mem obtida°
OptrutiWao Co gibvoo il o.aolá gono maluco,' es000lada° ovo me 2lbrOD Ca
• Dego, conotarbodo polo: oxientacZo adequando° fibrao # dlopondwrse'm
0.0 mono° uma das ouperfloloo ao corpo de ' fibras on tr ola9a d o p Ao modo
Cubutanololmonto paralelo coo 0 ouperidole, poro reelotix eo ootiramen
9o, tanto lansitudinal Como truneveroa10
A requerente reivindica a prioridade do podido de patonto 40002t
go MDD Betodoe Uniam) da Amtirleti sob nn 582.626;m 14 de Jelbo.de .19640
YOnto' n2 2 de teta/ de 6 pontoe aprosontados0
2210 gn 27 0 0990 do 2 ao Julho de 19650/
26.quorentos COMMIWIARIAT A L I EUROLE ATOMIQUE F409à50/

&Tiviihio de Xewan0lio8 PROCZSGO DE OBTUR420 DE UM VOMPARWOWTO 11g,
•

931.51~0i

Ile1.viadicac3cs,/

.WDEMO A4 . 171.254 de
l 'Priv1240o

de

lujo0o . de lubrifiCaU:C
to sob proadão °levada AO InteviU do compartineeto . do £11CUIZOM 9 o /
ábrifleanto . sonde mantido em ostado plUtico a ma dada temperatára
do 'interior de um reservatÉrio de allikentaçUo ¡miar provido entre A

Wate do embolo o do bloco obearador efetuar

a

orno

AdatO do s Umbole o o bloco obturador.,/
Arequorente roiviadlea a prioridade do correpondeate

,podido•dopositado no gepa.rt4"ão da Pateates da ~go em do julho de
1964 ) sob nA 00,,629,,/
•

1965

310 PAULO

REIVIND;CACnES
1 - Novo picador de . legumes, caractero

ppr

.!.10',Jn12

dita arma0o forMando cJ,cabo do conjunto prOpriamento dito ) o qual 4 Má.'
vido do um pino posteriora . disposto interna e franeversOmento # o

tantos, e tendo ainda um bico exiromo, sendo que a referidomlna mV6V
anteriormente atravOs de 'alia orl..defo prervlsto ani 6MniA0i0NOteli:A.CO.

eonto. ,—„ventodou#

Ponto 00 2: do tot.7

Jr,

Ig nMO ND 172.752 de 31 d 6 oS03st o de 1965
.Requerente: MANUFATURA DL 1C-úN:2UEDOE usTRÉLA S/A = X(0 NUM)
Pr 'vi lg io co invenção:.

VERSAL . PARA COSINPA E'LABORATdRIO"
RETVINDICACUES
1 BOBOU: g MIA nX.QUINA CbRTABORA g MISTUUDORA UNIVEJ.,,z2J,

M210 OU PROCUSO nE ENS)P0 nr4cON,usul(:7os GERAIS"

z;o4nE . ALEMANd&

Privibisio de Invencao: "SUPORTE ;IRA UQUINA COriTAllOWS E MISTURADOhA

4fial

articula-ao por meio do um pequeno eriacio # uma hastweentral
nal, a qual é dotada na extremidado-anterior do um curto 'torminal tUbMlare
terminal cate
s
lâmína doseascadora nr s'a nrJ ament15.41ta, ar .aunl aRre
sontu-se em formato de calha retillnea # de cocção transversal mja.keireur .
2ar, sendo dotada de uma abertura cent .ra2 iongitudin/,.com, lateraio eore

do b de julho de 1965

RequovenXo: A, STEPUAN t)

voWX1800316tW áni

sialmente uma armaçao'fietálica em formato roba -dancâallonte-uVol alONadei.

,Voul.;.0 o" 1 do totn .4. de :5 pontos aprescatadosol

Flp;
WBRMO S R

julho do

4e

InvencZor "NOTO PICADOR Dr.LECUr,.ER.

1 ..Processo ao obturas& do um compartimento do fileta..
Som coapOrtOndouma floilva,'. um rocie:Lento ellinatleo contendo . o corpOi
o filetes o W2 embOlo do extroslio tendo um bloco de obtura& corredio
o vindo n , fechar ao ferMa ostouqUo , o dito compartimento pov Imas Ca ,/
AirOglio da :filotagom, caracterizado Pelo Xoto do movimento relativo 40

W.}

ROsuarentes ALENÉNDRE .MAREY

PEIVINDIcW21;
POVO

MEIO OU TROcESs0 DE MIRO Dr

oBam,

wacerlYMO pelo fato de :;..r p raticado por moio do certakit) do 11133 Mde
: tomar parte at. e seis pe.tscz.-..; 6 O qual tem

por finalidado minlfrOar co3104;',
'cimentes gerais ensinados p ás escolas e portanto basead03 Ora ZIUNdel

iJOPINRA E LABORATÓRIO, dotada do um recipiente coM forramontas situada °,

ticos, possibilitando, assira, s crianças

Ab y o um oixo central debaixo do. cujo fundo o no NOSWO 01.7t0 'está acoplado
um rútitor de fsCámoonto 9 preforIValmente do torMa ~Urina ° .caractenA

tos, atraWs de • entretenimento. ,
. .P.onto

o

aquisisãO -d0 imo 00.15bee3oond

nO -de 'C444 <le 3 isxtod ammutdoho

•

-

01AR,K) ÔFCAL ( Sç! j. ,ã )

2042 Tartzfr.-ferktt 20

rA'n•- ,7

'

pg I I

PO

g¥T,If

PMM,R:M44

Outubro cl(3 '7974

IN)

Ta.-7=P-LC.AW.
??-ooessà'd -obtenção
de um liganto expandvel pqr
•

1

Una liAN,

t

ra qUe

eont6m ci:usnto portland, cimento com elevado teor de alumina e 5614

fato de cálcio, carecteri:ado pela pulverização simul4nea de an grupo do
euterlals cada In dos lwas corialtul 'por trltufaçãu um componente do dl-- 2 .;aute e no qual o:.ionres de eada rim dOs cOmpO'antes . tomadas 'em
porcentagem 02i pesG do !t unto esq° compreendidas entra : o:a vimiotn e 'e sej. /
guíntes: clxsr,to po.ráand de 40 a 85;elmenio de teor elevadoalUmula do
3 a 30‘; sulfato de cu'lcio de 3

15%; ascOria de alta d:rno granulada

mói'da atá 2C%; e cal de 0,5 a 8%.
Ponto no 1 do total de 2 pont , s apresentados.

TÉRMJ NO. 172.159 de 31 de agesto de 1965
Caquerente: MANUFATURA DE

BRINQUEDOS

ESTRELA S/A a SitO PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVO MEIO OU

PROCESSO DE ENSINO DE

CONHECIMENTOS

GERAIS"
REIVINDICAOGES
1 . MOVO MEIO OU

PROCESSO DE ENSINO DE CONHECIMENTOS GERAIS, ca-

Trauterizado . pelO fato de ser praticado por meio de certame de que podeM /
tosar parte ata . seis pessoas e o qual tem por finalidade ministrar conhe-.
cimentos gerais Onsinados nas escolas e portanto baseados em livros did6ticos, possibilitando, assim criapças a ' aquisição de tais' conhecimentos
atrwhis de entretenimento.

Tdi

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

NO 175.566 de 29 de Jezeabro 14 1.9.55./

Requerere": CONCAST A.G. = SUIÇA./
PrivilÈlo de . Invençnos DISPOSITIVO ES • ONIXMa PARÁ O conto UM NB
TAL

USINAS DE FUNDI00./

•
• SlilájÁaàLra.,./
Diapositivo de conduçU para o cordão

1

da

metal em ,P

usinas de fundigno, carOcteriza jo'pelo fato do que o dispositivo "aw
compele de ume cerie de quadres ou moldãas, senda que natos quadros' 1
as acham montados, pelo nonos, doi.: elementos condutores mUtuemanta
opoatoe'd
A requerente reivindica a prioridade do cormapruldem..
e pedido , depositada na ' Repartição dafntentna de França,

e2

:?.9 d.

fi

Jenenbro de 1964, sob o ntimero 909.679.!
Ponto no 1 ao total de 11 pontoo apreJentedos.!
Iftamo Na 173.583 de

TERMO go 172.949 . do 18 de agasto do. 1965
Requere:1U: JOSEPH LANIADO . SAO . PAULO •

ttanNO./

PrIa4r;io do Invenção: "DISpOSITIVO PARA PRENDER CABELCr'

•

29 de setepro de 1965.!

Requerente; 8.I. DU . PONT DO NEMOURS AilD COMPANY
Pr1v114io de Invenção' .211,AMIWID DE POLIAMISA E PROCESSO DE PAZ:RAMO/

:açívueieseões.!

RamncAcrul

7. - Um filemonto de poliumida, estirado , relaÁado o quere-

1 . DISPOSITIVO r'ARA PaENDER CABELOS, cerrecterizad ,) por sor
e,do por uma tira con“nua, de aaterlal flexAr el, constituída por Uffla
:alidade de elemet.02, D formato em "U*, estreito e alongado, com extracidades suporiois recurvadas pelas quais os elementos . são unidos entro /
sondo cada um dos citzos elementos, provido, do saii;nclas

ponteaguaa, enquanto, que Nas extremidades livree, a ";im.

/

vrovida de grampos ' oure o fed:numento do conjunto.

to, eumsendendo dois conccf.tatcs forme,lores de fiUres, continuos,

reates, excenticos,- dou quais Lm cenumste, esuenclalweuts, de

Une

poliam:1de e o outro conziste, essenelslmenze,de uwu copollomida, cAg44
juaLaula pel, ', etc) de que (A) U cocl1auida consiste, essenCialmoute p
de 848% ou 57-78% de ri=aetilen.1 adi?ai..de ou hwzaw,ctileno nebacamida , o outro componentes senda epin1lon-capromida (b) o honopoliallda tem um pot'eacial de eir, co'bme ,' ) uener do que u copoliamida e g , ./
pr'sfey ízel--:e, escolhida da graç.qa,,. oo.prec..r.cle Doli-homiustileuo /

Ponta n o Ido total de 2 pontos apresentados.
2

Illí;\.1 1

r

\i

V

V VV

V,itMO 8 5 175.475 do Z4 d . ,cten ntio de 165
lEtaao . .— nte: VSES. O.TUZNY NkGCRÃO-ISSLEDOVATELSKI INST1TUTE FO
Ariv“ágie ás Invonoior

•

'a0VODOV

har.salettlao uodecanamide, ro (c), o

11 11

RUSSIA

°PR9CSSSO DE 081'88ÇI0 DR UM LIGANT8

te:.1 um enereszamento Uu

liGoldal se desejado.,
.

stal

.MAGISTRALHAE

adipamIdd, r.ollepoilon,caproanida, poli-hexaMetileno sebucacilds e poli-

s

A. requerente reivindica . 1...01 ,Jrf,eue.e du eorr.,e,Keade_u.

pddp..do deposita:dana Repartição da Patentes dos 2ntudon ün10 da /

43ierica, ea: 1 de outabre Ce 1964, ao') n a hOG.210./
Peat() Ag Z do tOtkl de 5 ,pw.ns sFeuÉ!AZgOv,./..

1.1 .

V 1'

'Têrça-feira, 20

11). ''''
''' ' 0F. 1-CIA
"

;

v (Sego 1113)

Outebr

;J.

do

1970 2888

'
o is;Oqueronte mavonava e game= CO e0loppabdó030 (064âgeinC
• s
W1tado na . Eopartlgo de Fntontoo dos Untados CádotiM"M&Ails-cmWM
mBosto do 1961 salmo 1200445
Ponto no 1 do total do 10 pontos ¡Open:UM/39 •
Unko zw 187.118 de 17 do fevoraró do 19670/
gaorantos PAULO LISBOA m ESTADO DA CUANABABAJ
&halo Mitulattatai novo CRIME rolkie as MAM 111300~Y",
-

1111111111111111111111

1111111111111111111111111111111111111111
1111111•1111111111111111111111111
1111111111§111111111111111111111111

adadulizaçUsj

1 . Novo e Original mod210 dO gra1d0 O 80beetvO3,d05
cada com doas. panos: um exterior de tosado comum o outro alotado.?
z¡lestleo 9 unlaos por Gostara dupla c dotados lat000l o antansmento ¡B1
AlfiBtico e ainda ao abas do tocbamento do botUod do.PeodoR0 00 ev2.0S1
to p Caraoterizado polo Tato do compreender esseaclalmento 0 430~90 !,„

.1111111/4111111111111111112111111
.11111111/1111110111111111111111111111111
1111/1111111111111111111/5111111111
1111/1111111E111112111101111
1111111111111E11111111111111
a!)

at

.90 490 70

óát)

á, 3

tynp020ideld
,

O

Ponto aw 1 do total do pontOs sprosontadOdw
o
g

IMMO NO 107.004 do 14 de féveroirO'de'107.1
Ponuorentoa QUIMBOR S/A„„ COMERCIO E iNDUSTRIA. SM PAULO./

4

ModOlo'Industrialt NOVO MODO DE ALÇA PUA SANDÁIAS./
aciviadj~d.
1 - Novo modSlo do alça para sandálias, cv...aboico Ao uma
pega ánica do borracha ou material similar, caracterizado pelo fato de
so apresentar aa.forma de um "x" aberto, determinado polo cruzamento /
assirdtrico do duas tiras do alça, sendo que essas tiras, do extremos /
arredondados, apresentam A face superior trabalhada em baixo relvo co,2
figurado do isodo,a apresentar uma parto rebaixada nue, simulando um lar
go rasgo' com o fundo granitado e obrangendo a maior parto de extensão /
das rédevidà tiras de alça', tomas oxtremidados opostas rematados por.
bordas' oblquas e determina o formação de estreitas faixas ou tiras pa.
rabias que sZo entrolagades em "X" o £ormam entre si um losango Oca

Cl

2

traio/
Ponto n° :1. do toi,o1.,do 7,ç'nontos,aprosentados./
ç•

.
nRMO N 5 199.225 de 21 de maio do 1968
Rfm
. uerenteí VETAICR0IOA HOSAKA LIDA e d PARAM .

'1¡)d g lo Ihdmetrial: "NOVOS DIsPoSiTIVos .INTRODUEIDO8 EM CAMAS POWN18e
WRINDIOACDER

1 . NOVOS DISPOSITIVOS INTRODUZIDOS EM C44AB PORTMEIN earsetfl
,‘Casedos por Se constituirom do dois braços Interala 3rtaom16036 ¡Pospocn
WflInnt0 nosp6s o centro inferior das comes.
Ponto n9:1 ctato2 to I; pontod aPPOsentados.
c

TÈRMO NO 133.091 do 3 de outubro de 1961
• Requorento: PHILLIPS PETROLEUM COMPANY =
Polvilticio de Invenção: °PROCESSO E APARELHO PARA GRANULAR A dMIDO MST-

• RIAL EM PO EIDRO-/NSOÉll' VEL°

'

REIVINDICACDES,

1 - Um processo para granular a Urdido um material polviratadoht,,
•
dro-inso14vel que consiste em forne . cer o citado material pulveri gad0 o Min
liquido aquoso a um granulador rotativo; rodar o citado mieturado:r numa-vi
beldade substancialmente constante, para formar grãos dmidos tendo umal
concentração de umida. de dentro do uma 'escala pre-dotorminadnicoractering,

do por manter a concentração de' umidade . dentro da oitado'escala.nedando
arça nccessária.para rodar o citado miturador na citada velocidade e 'rua
trolar a velocidade de carga de liquido em resposta
gn medida.

N modifleagiee tent

•

!NO ' MD E01.416 dO 22 4e agOwto do- 2.96,5
Contes WALTER BERDAV EIA COMERCIAL V INDUSTRIAL 0 N 400
-11od1p Xadastrial¡ nNOVO MODELO DEDEIRA DE MIDEIRão

871,

fflaVzsinTegArg,

2 NOVO MODÊLO. DE CADEIRA Dr: EADEMA, tendo o cr.sc.,to Cormad*
gYOMMA .pranchn do madeira, oaracteriz;do pelo fato do a supepilten'aatemi
429

608010440020 119 dato tãpo e pTestAUTp om gdo e euê volta do0e Attle

26E34' nrarga.-Nira 20

OdARd0 OFIMAL (Seçáo

GOa watotog a MOS, formados por tiras de metal 'ou de p/Satico embutt.
das,
'•
hAtO 40 :t do total. do 2 pontoe apresentados.

• rOvittabro de 197a

TERMO go 136.465 de II da foyareiro do 1961
Réqaerontoe TEXACTDEVELOPMENT CORPOR/MON a LII.L
Privilác 1,›o •Ttiv&n oão$ °Pa0Ca6 g 0 DC REMOUR CEM DZ ,V14 MATERIaL C1080
POR t4RIO Da SOWENTE0

atIvranicAnn
L um prociado de remover cora de um material ceroso por maio 40
solvente ceractericado por esfriar um material ceroso, na ausencia suba'
tancial do solvente removedor de cera ate uma temperatura de ordem da 00
-a 5,5rC acima do ponto de turvação ou temperatura de turvação inioial pog,
cera do citado material ceroso; dar um ohoque de esfriamento no matoriall s
esfriado resultante por mistura, coa ele, de solvente removedor de cora
frio, de modo que a temperatura da mistura resultante Seja do ordem do (
5,55 a 27,5 PC inferior ao ponto de turvação do citado material; o, esfriag*
subsequentemente, a mistura resultante ate temperatura de reMoção do Ooraç
e separar, por filtração, a cera precipitada resultante da citada m¡stara,
t'ontO ne I do total de 10 pontos apresentadOR,
TÊRMO Me 141.628 de 31 do julho de 1962
.
Requerente; TUE WARM OATS COMPaNY .
Privilegio de Iavenção .0101 PROCOSSO . PARÁ A PREPARAÇãO pa
LIQUIDO, ESTLVEL,' RESINOSO,'
REIWINDICACOES

WHO do L9644 do 51 de julho . de 190

tinanto liquldo, eattlg.
I . UM processo para preparação de um ágiu

RoanafoRtae 80AQUIMHP0NSECA JUNIOR * * PARANÁ
kodhOládaahade 0 APLICAÇA0 DE MOS Dl CABE RM OTInni/OR a ao lmaa damPON
DO A. BANDEIRA NACIONAL.
art/NDICACOEs

vol, resinoso, para macho de fundição, caracterizado pelo fato do ¡sonata,.
tic em misturar u'a mistura aquosa não polimerizada do formaldoido, (16-at
e produtoa de reação do equilíbrio dos mesmos, dita mistura aquosa cloatoi%

• do no meado° 15%. do ígua, com ursa e álcool furfurilico para formar urra./

t, o &MUÇU DZ CREO$ DZ CAFE e( quimos it ama OOMPOND0 !
OáRUftb NMEONAN, caractericado por ser feita a firaçãO dQS
te ROPeadd8 quo carapaça a bandeira nacional.
èonto . n0 1 do total de 2 pontos apresentados,.

AdD3TICADYC

ca Pae

soluço, ' C.ta mistura aquosa 0 urea estando prosentoo . som quntidadeatata
quo.a relação de arca total disponível para formaldeido 4iu9onívol daáa
da ordem da 11,75 . a 125,0, dito álOoo/ furfurilico estando presente oe
tal quantidade que constitua 15 a ' 50% em peso da referida solução; a AsáN4
tato PH desta solução para um valor compreendido entre 5,0 e 695p:refla,

"

xar dita soluço a, uma temperatura de 95 a 105Q0 at4 que a mesma tenha Uma viscosidade da ordem de 350 a 5000 cantipoises quando determinada a /
255; o, a seguir, ajustar dita so1u0o para um pla da ordeá de 6,5 a 0,5,
Ponto â 14o total de 6 pontos apresentados.''
tgRMO Itã 142.255 do 20 do agOato do 1962
%guarantee MEU INURNAZIONALB RESUROR MUTSOUPPIJ 0.V. .:=ROUW0ht
PREPARAÇãO DE Lá:ICES CONCEN2RAD03 ".
Priv. Aa
Relvindleac;ea
1 - um armada para.prodnão de um látex concentrada a partir do
um (gut:ia:iro 81111th/de, earaeteriaado por compreender a emuloificaçãe
de uma aolução do olaatOmero em um aolvente orgemico, para formar uma
emulaão aquosa contendo da 3 a 30% em peso, do olast;imero,do 1 a 30
Partes O? cem do borracha do um.ageate emulaificaate do 200 a 1900
partes por cem de borracha do solvente orgânico para 0 .01w:tâmara o oc.

iRo 5° 1590400 do 2 do janeiro do 1962
daquorontot. UNION WEIDE CORPORATIoN
Pe&Wato do XL-monção* o cOMNSIÇX0 SEMI4ONDUTOR4w
RarvxmoicACtsa

gma Goapoaição semi-condutora caractericada por coMpraander
d'a Matara do um Go-polímero de etileno e acri/ata do atila a um magro I.
c.

do Nffio'ontrLoamoatO condhtor, tendo a citada cam posição uma raaístivida.
dada volamo . inforior a 2500 ohm-cm.
.requerente reivindica a oo.orldado do Gorreapondeati.pOdido'da
positadoua %partição de Patantas doa Xstaddo •/Me da Amkteá e n 5 de
,asMACO do 196/ g ob LIA 89.751,
èmtb.f10 Ida.total de ;10 pauta! a pree aontadale. ;' •

500 o. 3500 partes por cem de borracha de água, a evaporação da emula'áa
assim feriada a ama temperatura á-preasão elevadas, porán abaixo das /
condiçOoa de ebu/ição da água, a coucentraçâo do látez rosoltaate diluído por centrifugação, a recUperação e reciclo da fase aquosa, La.
Caiado a dita fuce aquosa o agente emalsifícante o menos que 2,0% em
peco do elaatemero, o a recuperação de um látex concentrado tende de
55 à 75% em peso do elaStOmere.
Roivtadiaa-sa a prioridade do correspondente pedido depositado 4M
RCpartição de Patentes dos Untados UnIdon da am;rica, em 21 da arjirv:f.
•
ogab na 132.542.
'enata ma 1 de um total (ta 16 pontos apresentados.
TERMO N o 142460 do 12 da setembro do -1962
E.U.A.
Bequerentel ROEM di HAAS.COMPABY
Ociallegio do XaVe4gaot "PROÇESSO Da Pa3PO410 DE pansua

OD

..;

rèrça-feira 20

OF::;IAL

OIrtubuo de 1970 2385

Hl)

T&A.140

.NQ 145.724_ de 28 de dezembro de 1962

POLICARBAMIDA''

Requerente: TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED = =-E.U:A.

REIVINDICACDES

Privilegio de Invenção: "INTERRUPTORES ELÉTRICOS TERMICAMENTE SENSIVEIS"

1 - Processo para 'preparação de poliéster, 2:ollem1da ou policarbemida, em .que um produto de condensação oligomericO é aquecido e um sub-

pEIVINDICACOES
,.
1 - um interruptor elétrico termicamente sensível compreendendo/

produto de baixo p;so molecular é volatilizado do sistema afim de promover a formação de um polímero de mais alto. peso . molecular, caracterizado/

uma combinaçãOcaracterizada por incluir um par de contatos elétricos; um
alojamento termoèondutor provido com pelo menos uma parte formada de matz

pelo fato de aquecer o produto de condensação oligomerico como

fase dia -

rial eletricamente condutor;. um elemento termostático disposto dentro do

persa, descontínua, em . temperatura . de refluxo em um não solvente líquido/
'para o polímero de condensação que ferve dentro da faixa ' de 1505 a 300PC,

dito alojamente. e . eM vinculação de suporte em relação ao mesmo; eleMentos
de mola localizando dito elemento O orientando-o elàsticamente em vincul&

não solvente esse que forma a fase continua e na presença de um agente-roia

ção de suporte com-relação ao referido alojamento e em relação eletrica

tuMescedor, separando o subproduto de baixo p;so molecular do sistema e /

monte condutora voai a citada parte eletricamente condutoraLum terminal /

substituindo o não solvente conforme necessário. /

montando um doa citados contatos para cinvulação com o outro dos referi-/

requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.01

dos contatos; elementos que localiza, e suportam o mencionado terminal ./

positado na. Repartição de Patentes dos Estados'Unidon da América.em 211 de
setembro de 1961 sob n 5 141.308.

&entro do referido alojamento em relação eletricamente esolado com rela
ção à'citada parte eletrieamente 'condutora, ditos elementos freiando os /

Ponto na 1 do total de 8 pontos apresentados.
.TÉRMO NP 143.007 de 14 de setemb;o de 1962Requerente: , HEROULES POWDER (.:OMPANY = . E.U.A.

mencionados elementos de mola graças aos quais estes orientam dito elemeg

Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇÃO DE POLIOLEFINà0
'REIVINDICACDMS

mostático para seu movimbnto em respoàta ao movimento do referldo-elemen-

A

1 -

to em vinculação de suporte coM relação . ao mencionado alojamento, dito on
tra contato estando eletricamenteconectadocom o mencionado elemento tez
e

Uma composição de . poliolefinan compreendendo um pelímero es-

téreoregular de uma alf,olefina caracterizada por conter-como estabilizador à luz para o mesmo de aproximadamente 0,01%'a cerce de 5%, baseado no
peso do polímero, de um fenolato de níquel de um bis(p-alcoilfenol) sulfó
xido ou de um bis(p-alcoilfenol) sulfona em que os radicais alcoila con _
tOm pelo menos 2 átomos - de carbono, e de aproximadamente 0,01% a cerca de
5%, baseado no peso do polímero, de um . antioxidente fenalco.
Ponto no 1.do total de

4

to, estabelecendo assim um trajeto eletricamente condutor entre o citado/
outro contato e a citada parte eletricamente condutora.
Ponto n o 1 do total'de 8 pontos apresentados.

o

pontos apresentados.'

TERMO NP 143.871 de 17 de outubro de 1962
Requerente: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY . E.U.A.
Privilegio- de Invenção: '"PROCESSO PARA PRODUZIR um FIO CONTINUO, AVOtZMA_
DO, DE POLIAMIDA TINGIVEL UNIFORMM
REIVINDICAMES

.24

1 - Processo, para produzir um fio contínuo, avolumado do poliami.
da, tingível uniformemente, caracterizado por compreender o avolumamento,
por meio de jato, do filamentos de_poliamida, contendo aproximadamente, 3
a 25% em peso, de um poli(éter de alquileno) com um peto molecular de pelo monos 1000, distribuído uniformemente nesses filamentos.
A requerente reivindica wprioridades'dos corrrospondentes pedidos depositados-na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America/
em 20 da outubro de 1961 e 6 de março de 1962, sob n o s. 146.424 e 117.761,
respectivamente.
Ponto n í? 1 do total de 3 portou apresentados.
TERMO DIQ ' 145.651 de 24 de dezembro. de 1963
Requerente: COMERCIAL SOLVENTS CORPORATION = u E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DR UNA COMPOSIGIO CATA..
LIZADORA *

•

-TERMO N 2 -148.878

.22

. de 3 de Maio de . 19(,..

Requerente: THE-B.E. GOODRICH COMPANY . E.U.A.
Privi]Ágio de Invenção: "COMPOSIÇÃO DE BORRACHA SINTETICA . ESTABILIZADA E PROCESSO DE ESTABILIZAÇÃO DE POLIMEROS SINTETICOS"
ÚJVINDICACDES s
1 - Uma composição de borracha sintética estabiliza-da, caracterizada por conter,, como agente estabilizante,
uma pequena quantidade na escala de 0,0005 a 0,5%, por peso, da borracha, den um agente complexante ou : de quelação,
consistindo de um' amino-ácido alifático insolúvel em água,
-com uma pluralidade de grupos alquila ligados aos átomos
de nitrogenio da amina tereiária.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Init"Intes dos Estados Unidos da América, em 3 de maio de 1962, sob ng

REIVINDICACOES
1 - U_ processo para a produção de uma composição catalisadora /
apropriada para a redução parcial de nitrockclohexa a oxima ciclohexanona,.

192.080.1
Ponto n 2 1 do total . de 9 pontos apresentados.

caracterizado pelo fato de compreender

a mistu r a num meio aquoso d. roer1.
to de tricálcio e um sal de prata numa proporção de peso de e :cerato de 4

TERMO NP 145.945 de 7 de janeiro de 1963,
Requerente: GENTIL HENRIQUE DASILVA . GUANABARA

tricálcio para sal de prata de aproximadamente 5-40 para
mistura resultante para obter o catalizador.

Privilegib.de Invenção: "NOVO APARELHO

1

e secagem da /

4 requerente reivindica a prioridade do correspondente_peáldOW
positado na Repartição de Patentes dos EstadOS,Unidos_da.A0rietle,.**
de dezembro de 1961 sob n p 162.267.
,Ponto CP 1 do tOte.lii.denontos apreeeneeMos. .

-

1 -

DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA NO ESPAÇO"

RETvINDICACPE

NOVO' APARELHO DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA NO

ESPAÇO, careeterigi

pelo fato de ser contido em pequena CC(AU de de:4slum s011o ou material
melhante e dividido em v;rios compartimentos;
Ponto n g 1 do total de. 6 pontoe apresentados.
do
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te s do isolador expostas ás influsncias atmosféricas consistirem de um mi,
-terial pl‘stico, obtido pela cura de um composto de 1:2-epOsido
fático, tendo uma equiVâlencia de 1:2-ep6xido mai6r,do que 1, com um anidrido policarboxílico enfático ou ciclOalifático, como o agente de cura.
4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, da
positado na Repartição de patenteá da Suíça, em 28 de março de 1962, sob
n e 3723/62.
Ponto 11 5 1 do total de 3 pontos apresentados.

WERMO Ne .

150.829

de 16 de julho de

Requerente: RAYMUNDO MACIEL

= m

1963

GUANABARA

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CAIU DE ELEVADORES°
REIVINDICACDES
' 1 - Aperfeiçoamentqp-em caixa de elevadores,"caracterizado por /

possuir ma caixa retangular de cima a baixa do edifício, Veda ela revestida de amianto, bem como as portas que dão aceaso a caixa do; elevador ps.

TERMO N 2 150.871 de 17 de julho de 1963
Requerente: RHONWOULENC S/A . FRANÇA
èe Invenção .:"PROCESSO DE PREPARAÇXO DE NOVOS PO
LIMEROS ELASTOMEROS AZOTADOS COMPOR
TANDO AGRUPAMENTOS OXAMIDAS°

loa andares respectivos.

REIVINDICAÇõES

P to n2 1 do total de 3 pontos apresentados.

- Processo de preparação de novos pollmeres elas
tameros de estrutura macromolecular linear comportando ume
pluralidade de agrupamentos de fármula geral:
..CO-NH-T-NH-000-Z-000NH-T-NH,CO-NH-R-NH00 .-CORE-R-1TH(na qual Z é um radical divalente que corresponde a um polieter ou a um poliéster linear HO--OH de pêso molecular

• 500 a 2500 e que comporta duas hidrozilas terminais, R e T,
idênticos ou diferentes, representando radicais orgânicos
divalentes alifáticos, cicloalifáticos ou aromáticos), caracterizado pelo fato de se fazer reagir sabre uma molécula de poliéter ou de poliéster HO-Z-OH duas moléculas de
um diisocianato 0.C=N-T-N.C=0, depois sabre o prepolimero
assim obtido, uma molécula de uma diaminooxamida H 2N-R-

o

NHCO-OONH-R-NH 21 sendo Z,T e R definidos como precedente.
mente.

o

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na França sob n 2 905.787, de l fi de
agóstá s de 1962.
Ponto único apresentado.
TERMO N a 154.402 de 7 'de novembro de 1963
Requerente: MILTON GIMES . SX0 PAULO
' Privilégio de

Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS

FM PRENDEDOIIES DE ROUPA"

REIVINPICAOD'Q
WARM NP

148.019 de 28 de março de

Nquerentet CISA SOCIÉTÉ ANONYME

= m

1 -Aperfeiçoamentos em prendedores de roupa, caracterizados pele
1963

fato de o prendedor ser composto a partir de duashastes retilíneas e i-

&OIÇA

TX, ivilégio de Invenção: "ISOLADORES ELÉTRICOS RESISTENTES

AS INTEMPÉRIES"

mando, em suas extremidades opostas, um terminal posterior ligeiramente

pEIVINDICACOES

2,

largado, nervurado externamente para aplicação dos dedos, e um curto tre-

1 - Isoladores elétricos resistentes às intempéries para cor:

3.05 Duporlores ou aéreo% Caracterizados pelo fato de, pelo menos, as

guais, feitas d9 preferencia em material plAstico rígido, cada qual for-/

pe.,

cho extremo e anterior levemente inclinado para fora, o com ranhuras trasâ

Tirça-feira 20
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, veroats interna, formadoras das garras prendedoras, -ditas hastes sendo /
•
.
81ndAdotadhe internamente, e em ,posição intermediária de sua extensão, de
Mea projeção prismetica, com face externa dotada de uma pequena oaliencia
0 UM rebaixo semi-entérico% ;otertendo posiOes inversamente correopon.
~ter nas duas haefee, para autuo encaixe, formando

una dupla

alavanca /

Outubro de 1970 2881 •

..'ansaisso; pneu; engrer ,gem; comando ,para a pt,zte externa da caixa; /
:rimeiro e segundo descanço da mola; armaqirda caixa e. trasladados e

os., AN:
-Ja regulador do altura das rodas sobressalentea; elementos lates
'anisados, permitem abaixar, suspender e P== 4 n .=t er as rodas sobro".
:antás atravifea o motor do sarro.
Noto n e 1 do total do

intertixa.

3 pontos

apresentado,.

----

Ponto n el 1 do total do

3 pontoo

apresentados.

4

3

FIG. 1.
TIRMO Mc 157.561 de 13 de março ,de 1964
Requeronte: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED = = INGLATERRA
Privilegio de Invenção: "COMPOSIOES DE REVESTIMENTO"
REIVIODIOACCErl
1 . Uma compooição de revestimento baseada em partículas de Po-

lmero formador de película substancialmente não floculadas estàvelmente/
dispersas em um líquido orgànico no qual o polímero é insolúvel,. caracterizada pelos fatos de: (I) a dispersão de polimero . ser uma que a 6011/; de /
sólidos em volume tem uma-viscosidade inferior a 10 poises a 20PC; (II) o
líquido orgãnico consistir ossencialmente do líquido tendo um ponto de ebulição acima de 100 P C, pelo menos parte do líquido tendo um ponto de ebu.
lição não mais alto do que 300PC; e (III) a proporção de líquido em rela-

ção. ao teor da fase dispersa da composição eJtar compreendida entro 0,9:

157.749 de 19 dm Março de, 1964
oquerents: INUISTRIA MELO PIMENTA DE LUMINOSOS LTDA=S.PAULU
Industrial: o woym DISPOSIÇOES INTRODUZIDAS EM /
':R140 Na

RELÓGIO COM SUA CAIXA SERVINDO DE VE./
CULO DE P1tOPAGANDA0
RZ/VINDICALOES

1,0 o 1,6:1,0 em volume.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
positado na Repartição do Patentes da Inglaterra em 15 de março de 1463 /
sob na 10354.
Ponto nP 1 do total de 8 pontos apresentadas.
TERMO NO 184.881 de 27 de novembro de

1963

Requerente: HÉLIO SILVA . GUANABARA
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO ADAPTÁVEL EM AUTOMÓVEIS, DOTANDO-

1 .Á "NOVAS DISPOSIÇOES INTRODUZAIDAS EM RELOGIO COM
jA CALA SERVINDO DE VEICULO DE PRUPAGANDA",.Caracterizado
ar possuir a sua caiia alojadora e protetora (1) constituí
a de material acrilico ou outro similar translácido e em
a sci peça, segundo uma configuração prismática, isto

15

(5,um

o os seus lados laterais como prolongamentos naturais da /

OS DE RODAS SOBRESSALENTES ESCAMOTÈÁVEIS, A FIM

:2ce frontal (repuxadas), possuindo para fechamento, uma /

DE FACILITAR O ESTACIONAMENTO"

.„arpa poserior

REIVINDI.CACOES

2. - DISPOSITIVO ADAPTÁVEL EM AUTOMÓVEIS, DOTANDO-OS DE RODAS So
BRESSALENTES ESCAMOTEÁVEIS, A FIM DE FACILITAR O ESTACIONAMENTO", caract2

rizado por compreender um conjunto de peças, consfituide por um comando
de engrenagem da caixa de mudanças do veículo; um comando para cabos
blindados; caixa de comando; comando para calmas dianteiras; tomada de
fórça para as caixas diihteiras; garfo convencinnall engrenagem disposta na caixa do mudança de velocidades, a qual ó engrenada na engrena- /'
sem de segunda do veículo; e-numa terceira coIonadii no carretel de re
uma pluralidade de juntas tipo cardan; uma pluralidade da retentoreswa
parafuso sem-fim; uma tomada de fórça para .a estima de tração da enquer.
da; engrenagens para inversão de movimento; uma roda dentada para trans

missão do movimento do motor do veiculo; uma transmissão por eixo; cabo blindado de comando; uma engrenagem rixa e outra máve4 um garfo d. •
engrenagem e, outro de embreagem; embreagem Convencionai; um parafuso
sem-fim; uma transmissão externa; dispositivo que sé; permite ligar o mi,
vlmento da. roda quando ás mesmas estiverem, abertas; cmgrenagem de mas .
pensão; molas; duas paletas presas na engrenagem dF :5pensão;'dispo5i.
tivo para ligar e. desligar a embreagem ao t4rmino dr ada operação; prj
Co ao chassis; cabo blindado; retentor; haste de sustentação no exterior,.

(2) de maters.-1 opaco, enquanto que sabre a
:ace frontal sustenta o mostrador (4) do relOgo e Os dize..
:es elou símbolos de pr,paganda (5).
Ponto ao I do total de 4 pontos apresentados.
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TERMO N o 158.191 de 7 de ' abril de 1964
Requerente: RICHARD J. BROOKS e BURTON BROOKS
M'ivilágio de Invenção: 0 PROCESSO CONTINUO DE SULFONAÇXO*
REIVINDICAÇOES

1 - UM procesr:o contínuo para sulfonar um reatante
):rgánico sulfonável no qual dito reatante orgânico é reacis2
nado com triOxido de enx5fre para providenciar um correspcon.
dentico ácido sulfónico, caracterizado pelo fato que ele /
compreende introduzir numa zona de reação extr 'eMamente resfriada (1) uma cerze:1Z: de dito reatante orgánico-e (2) uma
corrente de uma mistura de triOxido de enxófre e um diluinm
te gasoso. inerte, misturando cuidadosamente ditas correntes
contendo reatante orgânico e contendo tri6xido de enxófre /
na dita . zona de re?ção durante um período de tempo de no má,
ximo cerca de 10 segundos para providenciar uma mistura de
reação em forma de um filme tendo uma grossura de no máximo
0,04 polegada, removendo dita mistura de reação de dita zona de reação no fim de dito período de tempo, e introduzindo imediatamente dita mistura de reação de dita zona de rea
ção para dentro de uma zona de resfriamento para efetuar um
rápido resfriamento de dita mistura de reação e providenciar uma mistura substancialmente rica em ácido sulfónico /
não degradado.
O requerente weivindica a prioridade de identico /
pedido'depositado na Repartição de Patentes Norte-Am,na
em 31 de Outubro de 1963 sob n o 320.301.
c onto n o 1 do total de 49 pontos apresentados,

'

TERMO N2 158.260 do 8 de abril de 1964
Requerente: GENARO IGLESIAS SUAREZ SXO PAULO
Privilégio de Invenção: "NWO MODELO DE CABIDE"
REIVINDICAUSp.
1 . - NOVO MODELO DE CABIDE, caracteriza:1e por se
mar de um disco com um estojo para escova de dente e uma
.boneteira, disco aquele vasado por uma armação de quatro
tes,.com cabides nos pés e que tem no tapo uma corrente
cabo flexível que serve para elevar a peça passando por uma
carretilha presa no teto do vestiário e cuja ponta livre se
prende em uma argola fixa na parede, onde é fechada com um
cadeado comum.
Ponte único apresentado,

21,
"s-20

22

36

/1

42

,

u

C

6C

•

0.nd0 N i 159.736 de

4

de

Requerente: KENTARO TAKAOKA = SAO PAULO
Privilégio de Inveneão: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM VÁLVULA PARA O

CONTRtLE DE PASSAGEM DE OXIGÉNIO OU OUTRO GÁS, '

E

RESPECTIVA PRESSÃO, PARA DISPOSITIVOS ralISTILIDA
DE CLINICA OU OUTROS"
REIVIUDICACCES

1 - APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM VÁLVULA PARA U uo,i'nuDE
WAn=AUEM DE OXIGÊNIO OU OUTRO GÁS, E RESPECTIVA PRESSÃO, PARA DISPOSITI

'MS DE UTILIDADE CLINIZA OU OUTROS, caracterizado por ser . nrovido no ca Sal de passagem do fluído gasoso uma válvula cilíndrica (6) de extremidade levemente ressaltadas e chanfradas em seis ou mais cCrtes, enquanto* /
que ao longo do seu corpo, longitudinalmente apresenta vsírios rasgos (d)/'
para dar flexibilidade às lâminas formacae, e finalmente por ser pressio..
alada internamente por una mola (7) por poSsUir

•

las

na face pOstel'Inr nmrt

plástica (7,0) perfup ada centralmente.

Ponto n2 1 do total de 5 pontop

apresentados.

5
TIRMO

3

5

mo 15 9 .809 de e de junho de 1964

Requerentes CABLISSEMENTS A.CAZENEUVE, e HENRI, REME BHUIT c FRANÇA

T-,enciot "APERFEIÇOAMENTOS EM POLIAS DE ?LANCES MOVEIS
COMANDADOS HIDRXULICAMENTE NAS MUDANÇAS DE VELO

CIDADES PROGRESSIVAS MEDIANTE CORREIAS"

=reata

^ r~p.isL OAMENTOS EM POLIAS DE PLANGE MOVUS COMANDADOS

ierca-feir a

RO OFVAL

20

t./Lftlibro de

( :•Sc'eU) II I)

19 /O

,t.fd9

le.MICIL"..NOMARMI

DR/ULICAMENTE NAS MUDANÇAS DE VELOCIDADES PROGRESSIVAS MEDIANTE CORREIAS,
Compreendendo um Orgão de transmissão de movimento e de terça mnchaveta
do deslisando sabre um eixo rotativo e submetido a esforços capazes de

TERMO No 159.856 de 9 de j.sho de 1964

fozerem-no entrar em vibração, caracterizado pelo fato de que as ranhu-

Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE = = FRANÇA

ras de enchavetamento desembocam pelas puas extremidades opostas em ui.'

1 Privilegio de InvençãO: "DISPOSITIVO PARA DAR PARTIDA A UM DETECTOR DE /

meias enchidas com um liquido sob pressão.

GÁS DE PArticuLás NUCLEARES"

Ds requerentes reivindicam prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes-da França em 10 dm junho de leAx
"1) n° P9. 937.490.
Ponto n a 1 do total de 9 pontos apresentados.

N'

.BAIVINDICACOES

1— Um diapositivo para dar partida a um detetor a gás permitiu.
do a localização de . particurae carregadas, caracterizado pelo fato de no/

n
• menino se aplicar entre o cátodo e o 411odo do dito detetor uma tensão con.

Sgr./

tínua, os impulsos aparecendo no ánodo derme detetor, sem a formação de
centelhas quando da passagem* de uma partícula carregada; sondo aplicados/
a um ' amplificador rápido de ganho elevado, os sinais produzidos por esse'
amplificador sendo transmitidos .por um . lado, a m , circuito que bloqueia/
o amplificador durante um retardamento de duração igual ao tempo morto de
detetor, • por outro lado, ao 6rgão de excitação de um gerador do pulaa-/
Oes . cujo terminà de saída se encontra ligado ao cátodo do dito detetor.
Á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dg
positado na repartição da Patentes a França, em 11 de julho !e 1963, sol
n o 937.613.

s

Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

TERMO NO 159.815. de 8 de' junho de 1964
Requerente: INDESTSIA DE METAIS VULCANIA.S/A = 510 PAULO
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM VÁLVULAS DE COMANDd PARA TUBULAÇOES-DE ÁGUA OU OUTROS munes, sasnsos OU /
•

LÍQUIDOS"
-

REIVINDICAÇOES
- APERFEIÇOAMENTOS EM VÁLVULAS bE COMANDO PARA TU gul.a n, yhg DE 14

GUA OU OUTROS FLUIDOS, GASOSOS OU LÍQUIDOS, caracterizado por ser a por-/
ção tubular principal (1),- provida de sua' extremidade posterior de'uma.ca
nexão (17) possuidora de um prolongamento interno (18) de secção circular

TÉRMO M1 , 164.045 de 6 de novembro de 1964
Requerente: FOSECO INTERNATIONAL UNITED = = SUIÇA
Privilio de Invenção: "COMPOSIÇãO PARA

menor, e interligando, este proldngamento (17), por meio de um anel de a-

X SUPERF7CIE DE LÁ.

'NINAS, LINGOTES E OUTROS ARTIGOS DE METAL"

coplamento(19) uma outra conexão tubular, em oposição ao prolongamento /
(18).

APLICAÇA0

•REIVINDICACOES
- Como nova composição para aplicação a superfície de 1mi.

Ponto n o 1 do total de 8 Pontos apresentados.

nas, lingotes e outros artigos de metal, uma composição caracterizada /
por compreender 10 a 70% por p eso de ferro- silício, 0,5 - 10% de material refratário finamente dividido e 5 a 40% de um material fusível foz
m p,lor de esmalte vitrificável.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes britenica em 7 de novembro de 1063
seh no 44025/65.
Pento " rlo 1 do total Ks 16 pOntos apresentados.
TERMO NO 165.777 .de 5 do agasto de 1964
Requerente: CERÂMICA SANITÁRIA PORCELITE S/A. - Sn PAULO
Privilegio de Invenção "NOVO RP c-MISTURADOS DESVIADOS SEMI-AUTOMÁCICO PARA-BID E OUTROS."

"NOVO REGISTRO MISTURADO g DESVIADOS SEMI-AUTOMS.
DE E OUTROS", que se constitui por convencional corpo de registro incoz

porado ao bidê, recebendo acima des 4 v um dispositivo de comando, o abal
xo conexão de dupla canalização, e caracterizado essencialmente pelo rã,
to deste corpo do registro ser dotado internamente de uma dupla vainaka
atuante alternadamente, com movimento axial vertida' do trans1e409 por
rotação ou 'não, de encontro Zc sedes ou sardas que dão vazão pars e ar
gora do hide, e'pa"ra o chuveirihho oa ducha.
Ponto a o 1 do total de 5 pontos apresentedss,
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TERMO Nd 167.247 de 16 de feveretro dm 1966
Requerente: STANDARD ELECTRICA SÁ. • GUANABARA
Privilígio de Invençãe "SISTEKA TELEFÔNICO DE RANO Nftgiffl

pgrunima
2. • Sieteia telefonico de Mio m6V02. aaraoteriaawa pov coneagn

combinaçãO, um conversor de Z para 4 Fios interligando um cana
avias, uma canal transmiaaor de 1:v1a, elmo canal r eceptar da uma vler
cara a transada:do de Binais de frequenoleo de vem para.° do dito oanat
de a-vias sobre os ditos canais receptor o transmissor, a melo0 operad
,pela vos no dito-canal receptor para restringir .e P aill a6am 400
aa amplitude baixa sobre o dito: cana/ receptor.

einale

Finalmente a requerente roivIndica (aedo a prioridade do
k orrespandente Pedido depositado na ReparticEo de Patenteo dg latadeog
lidos da Amirica do'Norta sob . o,n4 345.1.54 em 17 de fevereiro de /964.
Ponto n e,1 do tatal de 10 pontos apresentados.

TERMO ¥it 166.46 de 31 ta dati~ de 1041
Requerentes OONT1NINTAL CAN-COMPANY INC. . E.U.A.
Priviligio 4.Imvengiat R P20~0 PaRa Pãaffit ISINDNN296. Pafta A ACUA DM
BUPICIFICIZa, t515nWing E

RN3 .PECTIVAN taMPONNItal8

R,42
y
-- -

FONDENTEge
112DITNCIGA05510.

1 - Um processo para fazer fundantee para solda, attbeterimade
por compreender a formação do sal te uma "'ire terclária com tua ácido 1
licarboxílioo,

E---•

TERMO Na 167.600 de 5 de Março de 1965
Requerente: URINAS & SCOLEZE LTDA. - alto PAULO
GA â1u0S APZZOIVEL A ARNA
priviikio da riteonqUi n xcia DISPc5ra0

Z

/4"

R103 INBIFITDCW.

onue e 'xe são selecit....adoe da obsta& qaa caie de um grupo de Istdroc:..we2noto aimpIes (Y1 e moo, de hidrozaratc, sarados: quando /
um grUpo simples ï& efeItzado ame S para feriaar um anel aromático Mita
ro-cf.clico de &membros contendo o 4mmode nStrogânio trivalente, Y e/
E são grupez.. de uidracarttonsto, r te:á:o da'ff', a g át-maca de carbmno •
tendo de t a

4. itcsaca

da caolamno e aa grupoz, ligados

anel hetero.mt°lixo cão radiesta alvIlicesp quaudorl e Ia são amparado*, sabes sic'
grupca al.gdIt.cos. de I a 6 átomo* da cartono, e Z. 4 seIeoloaelo da eaRá
ao

se que consiste de um grupo alquilico i 1.a átmmos da carbomo ema .
grupo arillaa de 6de'
a a á~ma
~bam l. e, portanto, Traado Yi •Ye
sio grupoa etílicos, itee podam
ziganio ou

Ne,

tendo a fórmula:

a gair.c.za

RZIUNDICCOR,7,
1 leva diaposição ea gave0eiros apiloáVel a armárloa ambutl *
due,.caraomerisate poe cappreander ume ariacZo prapriamenta dita, em .

~mito auastakotaImente retangular, a qual subdividida O&
jamentoa para as gavetas, armação eata obtida mediante a utilização de
ã providos pr6nim0, a deur acato*, da peque .
vário° quadros, os quais co
nos orifícios, para alojamentos de pinos cautraia, previstos na parte inferior e superior de pequenas hasta* de madeira, haetea catam que in
te rt tgam entke si os referidos quadros
Ponto n e / do total de 3 pontag aprtwentadoa.

eiclizaios atrari2 dem ¡tomo és,
de um grupo metilinico, Z sendo, respaativamente, t trapo
ser

alquílico da a 6 ítoess da ~bano at grore alqufliceee 1 a 4 ít:
mos de carbono, • o edto doido policarbmaflica temia • rdramlaf

r- A

.1

C
,

.4
0wm que 87 seIedionado da ciam que consiste da um grupo alquflico
indo a o 4 a a ítomoa de carbono e um grupo arnica, e X é um inteira
valendo a
k140,

FIG./

e. 3, O titO 441 sendo formado pela combinação da assina coa

palicarboditco na

p laga

molar de X para 1, reapactivamento.

&Maneai* raie/Mem a prioridade de correapandfulta pedidt.
68 10111tade a R ePartk,f0 dao Patantea doa Notado, Unidos da América cet

le de aldril 4o'464 sob na wl.aa9.
Ponto n e 1 do total 4014 gontos sorarentados.

TERMO NO 168.155 de 25 de Março. da 1965
Requerente: CAMILLE ERNEST FORRAI' - ata PAULO
Privilegio de.Invencão "NOVO ALTO FALACTE:.UÊTRICO-ESTITICO"
FIVINDICA~

1 - NóVO ALTO-PALANTE EUTRICO-UUTânco, formado de uma caixa
cilíndrica de altura apropriada, porem caracterizado por ter a base o,:

4"

LJIANIU

erga-mra -zu

Outubro de 1970 2891

urtuukAL koec:aco eu)

tampa frontal (1) feita de metal e multi-perfurada, com a outra baio) eu
fundo (2) feita de material leOlante, unidas firmemente por Ilhosee pe
riféricoe (6) e tendo internamente uma grade (3) com terminal elétricoexterno (8),. e sabre aquela uma falha ieolante (4), metalizada de um

só

lado e com terminal elétrico externo (7), constituindo um conjunto vl
bratOrio capaz de traduzir,-em -sons audfveie, os impulsos elétricos
tornados
Peto;riO 1 do total de 3 pontos apresentados.

de fabricaçao de barrae.por meio de ligeOiee mecanismo de
formávele, se parte de um !gemi -produto eob a forma de bar,
tas de aço, caracterizadas Porque, após a usinagem, a bar
ra de torção 4 eubmetida a um tratamento térmico superfiels&
compreendendo inicialmente um aquecimento superficial em
ma temperatura superir h temperatura de traneformegio do
aço e depois uma têmpera, oendo a duração do aqueoimento
escolhida de tal modo que a estrutura do núcleo da barra n0;
seja Uma eetrutura de recozimento ou aestrutura-reeulten.
te da fabricação do semi-produto.
A requerente rei y indica a ' prioridade do cor'r'esponde
te pedido-depositado na Repartição de Patentes da Franga,
em- 29 de Abril da1964, , eob n 2 972.070.
• POnto 71 2 ido total de 7 pontoo apresentados-,
TERMO NU 172.068 do 13. de ' avisto de 1965 •
Requerente* ALWANDRE MAMOU o o510 PAULO

3 t

2

Privilégio de InvenUot "APERFEIÇOAMENTOS EM AGULHAS PARA-WiQUINA8 D8

TERMO No 168.651 de 6 de abril de 150-,

cosTURA"

Requerente: AMERICAN PLANGE dt MANUFACTURING CO., INC. m= E.U.A.

p3IYINDICAMO

Privilégio

le

Invenção: *PROCESSO E APARELHO PARA A PORMICAO DE FILE..

1 .

É

Aperfeiçoamento* em agulhas para máquinas de costura, do

configuraçío usual, caracterizados pelo faio.de.a mesma ser provida de

REIVINDICAMS

um delgado rasgo lateral que ass comunica com u sanai orifici0 Pave alou

1 - Processo e aparelho para formar filetes de rósea na parede
fina de Peças cilíndricas, caracterizado o aparelho pelos seguintes

Or-

jamento'da linha.
Ponto A P 1 do total de t'pontos apresentado..

gãoe:
a) um membro externo (4), formador de rósea, tendo um primeiro conjunto
de peças espaçadas entre si;
b) um membro interno (3), formador de rasca, concéntrico com o dieposto
em relação radial ao membro externo (4);
.c) um segundo conjunto de peças espaçadas entre

si,

interpostas entre o

prime:on e o segundo membros (3 e 4), formadores de rasca;
1) uma pluralidade de mordentes

(31) para Lazer

a contração do membro /

mderno (4), reduzindo-lhe o raio;
)) uma pluralidade de mordentes (25) para fazer n expansão do membro id
terno (3), alimentando-lhes o raio em relação ao dito membro interno (3)
expandindo-o radialmente ao menos tanto quanto se contraia o membro ex_
tel-ao (4), de modo a formar uma rasca helicoidal -continua interna (5) e
externa (6) na parede fina, normal, de uma peça cilíndrica intercalada/
entre ditos membros . interno e externo' - formadores de rasca.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
denositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América. sob
n ° 358.812 em 10 de abril de 1964.
Ponto 11 0

1

do total de 12 pontos apresentados.

171(74

ERMO No 172.930 . de 25 de agasto de 1965
Epoueren'tes VICTORINO FREIRE SOBRINHO o JOSUÉ JUNIOR DA FONSECA v •

olá

NABAA.

Privilégio de Invençáos '"APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZ/DOS EM TAMPAS DE VA4
VULAS PARA CAMARÁS DE AR"
REIVINDICAOES

1.. APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM TAMPAS DEWLVULAS PARA
CAMARÁS DE AR, caracterizado pelo fato do ser provida Oto

tampa

rosque'

da de metal ou material áprogriada ' para válvula da mimara com remitem.
eia de formato eextavado, oitavado, triangular ou

tl p0

provido ti:sabem chave com formato das reentranciae.
TISRMO N P

e

TES DE ROSCA*.

169.227 de 26 de abril ' de 1965

Requerentes REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT • FRANÇA
Priviléatn de inve g çãos "MOLAS RETILINEAS
TORÇXO E PRO' USSO DE SUA FABRICAM" REIVINDWACCES
- melas retilíneas de torção, para cujo processo

Ponto n i2 1 do total de 4'pentoe..apresentadoe.

£3

4

1,1111PO • Um. /

2892 Terça-feira 20

Outubro de 1970

MARIO OFICIAL (Sen,5

SIMBOLOS NACIONAIS
LEI n. 5.443. DE 28 DE MAIO DE 1968
Desenho da Bandeira Nacional, em côres
Desenho modular da Bandeira Nacional
-- Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estados
Hino Nacional
- Parte para piano
- Partitura para orquestra etr q : R 1l4n;nr
- Partitura para orquestra e

w ta Maior

- Música para Banda
- Poema
Desenho das Armas Nacionais, em er:reg
Desenho das Convenções Ilera1diu4s klub Armas Nacionais

Vesenho do SOO Nacional

DIVULGAÇÃO N.° 1.050

PREÇO t Cr$ 4,00

VENDA
Na Guanabara
Sedio de vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agència 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal

Em Brunia
Na Sede do DIN

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,50

