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INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Portaria n9 030, de 11 de fevereiro
de 1971
-Delega competência.
O Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, no uso de
suas atribuições,
Resolve:
1. Delegar competência ao Secretário de Patentes, ao Secretário de
Marcas e ao Seeretário de Informaçõ4 e Transferência de .1.ecnclogia
palia apreciar os pedidos de certidão
e expedi-las, -observadas at respectivas áreas de atribuição.
2. Revogar a Portaria n9 17, de, 17
de julho de 1970, do Departamento
Nacional da Propriedade IndUstrial.
- Guilherme ilatab, Vice-Presidente
no exercício da Presidência.
Em 12 de fevereiro de 1971
EXPEDIENTE DO SENHOR SECRETARIO-GERAL
Recursos Interpostos
Irmãos Randazzo Amortecedores S.
A. (no recurso interposto ao indeferimento do pedido de preferência
da pat. MI têrmo n9 203.735). Nos têrmos da delegação de competência conferida pelo item 10 da Portaria Ministerial n9 118, de 30.3.1970,
publicada no D.O. de 1.4.1970, e de
acôrdo co mos inclusos pareceres do
INPS, dou provimento ao recurso, reformando, em consequência, o ato que
indeferiu o pedido de preferência nora despacho do processo de concessão de privilegio de modêlo industrial
para "novo modêlo de amortecedor"
formulado por Irmãos Randazzo
Amortecedores S. A.
L. Herzog S. A. Ind. e Com. (no
recurso interposto o indeferinnento
do pedido de preferência da pat. PI
têrmo n9 212.087) - Nos têrmos da
delegação de competência conferida
pelo item 10 da Portaria .Ministerial
118, de 30.3.1970, publicada no
D. O. de 1.4.70, e de acórdo com
os inclusos pareceres do DNPI, nego provimento ao recurso para o
rim de ser mantido o indeferimento
do pedido de preferência para despacho do processo de concessão de privilegio de invenção de um "Aparelho
para ginástica e irec...ii:,-erapia" tor
mulado por L. Herzog S. A. Ind.
e Comércio.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
1? 405.192 - Fichtel & Sache AkEXPEDIENTE DO SENHOR PREtiengesellSchaft. (E a data da libera_
SIDENTE
ção).
N9 405.195 - Fichtel & Sache AkN9 390.293 - Sergio. Fuser - Ar• tiengesellschaft. E declare a data da
quive-se.
N9 393.645 - Proaco Produtos de liberação).
Aço S. A. - Arquive-se, em face
N9 405.194 - Fichtel & Sachs .1kda desistência expressa de fls. 25. tiengesselchaft.
N9 405.202 - Cheserbough-Pond's
Pedidos de Preferência:
(Genéves) S. A.
Burndy Corp (no pedido de preN9 405.203 - Chesebrough-Pond's
ferência da pat. PI térrno n9 202.297) (Genève) S. A.
- Indefiro o pedido.
N9 405.204 - Chesebrough-Pond's
(Genève) S. A.
N9 405.729 - Zeiss Ikon A. G.
SECRETARIA DE MARCAS
N9 405.730 - Zeiss Ikon A. G.
N9 405.731 - Zeiss Ikon A. G.
Expediente de 12.2.71
N9 405.872 - Salamander Aktiengesellschaft.
Notificação
N9 405.718 - Zeiss Ikon A. G.
Depois de decorrido o prazo de
N9 407.423 - J'A. Henckels Zwil60 dias, a partir da presente data lingsgswerk
Aktiengesellschaft.
para recurso ou impugnaead e se ne410.194 - Frid. Krupp.
nhum interessado do mesmo se valer • N9
N9 410.195 - Fried. Krupp.
ficam notificados os requerentes abaiN9 410.196 - Fried. Krupp.
xo mencionados para comparecer a
N9 410.204 - Fried. Krupp.
êste Departamento, a fim de efetuaN9 410.205 - Fried. Krupp.
rem o pagamento da taxa final, denN9 410.206 - Fried. Krupp.
tro do prazo de 60 dias, contados da
N9 410.208 - Fried. Krupper.
data em que tiver expirado aquele
N9 410.209 - Fried. Krupper.
prazo de recurso:
N9 410.211 •-- Fried. Krupp.
N° 410.659 - Fried. Krupp.
Marca Deferida
N9 410.660
Fried. Krupp.
N9 414.532 - Badische Anilin
N9 678.840 - Dinetonico Labgretorto Cícero Diniz S. A. - Classe Soda - Pabrik Aktiengesellschatd.
N9 414.533 - Badische Anilin &
2 - Regi -Stre-se (fls. 12-14).
Soda -- Fabrik Aktiengesellschaft.
Marcas Indeferidas
N9 414.557 - Taeschner & Co.
N9 414.572 - Edelweiss Milchwerke
N9 488.121 - "Contemporama"
Citytex S. A. Indústria e Comércio K. Hoefelmayr.
- Classe 40 - Indeferido em face do
No 414.618 -- Joh. Bernhci. Resenartigo 78 do C.P.I.
clever & Sohne.
N9 414.627 - Boehringer Hannheim
N9 682.480 - "Lindabel" - Lindobel Boutique e Perfumaria Ltda. - GMBH.
N 9 414.628 --- Mannesmann- AktienClasse 48' - Indefiro em taco rio
registro 317.146, marca na classe 48, gesellschaft.
N9 414.632 - Mannesman AktienLindobel, de terceiro, para artigo gesellschaft.
afim.
N9 414.633 --- Mannesman AkCienApresente a prova de que a Mar- gesellschaft.
N9 414.634 - Mannesman Aktienca continua em vigor no país de
origem e procuração de acôrdo com gesellschaft.,
N9 414.635 - Mannesman Aktieno disposto no Artigo 162 do Código:
gesellschaft.
Badische Anilin & Soda-Fabrik
519 414.639 - Vivil A. Muller &
Aktiengesellschaft titular do Regis- Co.
Mar45.796
da
N° 414.540 - Bohme Fettche-mie
tro Internacional n 9
CL m.b.H.
ca n9 4.665-70.
11 ? 614 643 - Badische Anilin &
N9 205.747 - Aluminio do Brasil,
Fabrik A. G.
S. A.
N9 414.644 - Badische Anilin &
Soda
Fahrik
Aktiengesellschaft.
234.524 - Asbach & Co.
N9
&
N9 414.649 - Badische
N9 404.724 - Cari Zeiss.
S.cda - Fabrik Aktiengesellschaft.
N9 404.726 - Cari Zeiss.
519 414.649 -- Badische ; Anilin &
N9 405.191 - Fichtel & Sachs AIScrIR - Fabrik Aktiengesellseliaft,tiengesellschaft.

N9 414.652 - Badische Anilin St
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
N9 414.653 - Badische Anilin 8t
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
N9 414.698 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschan.
TV 414.701 - Chemische Fabrik
Gánau G.m. b . H.
N9 419.892 - Badische Anilin &
Soda - Fabrik • Aktiengesellschaft.
N9 422.123 - Gillette Roth-Buchner
G . M. b . H .
N9 422.124 - Gillette Roth-Buchner
N9 431.269 - Badische .Anilin &
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
N9 432.047 - Ludwig Scherk.
IV 439.857 - Bohme Fettchemie
GMBH.
N9 441.624 - Rag Aktiengesellschaft.
519 451,197 - Badische Anilin &
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
519 464.424 - Badische Anilin &
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
579 473.312 - Vereinigte Papierwer•
ke Schickedanz & Co.
N9 486.710 - Graetz Kommanditgesellschaft.
N9 410.207 - Frid. Krupp. - (E.
novos exemplares sem referência a
marca genérica e discriminando os
artigos).
519 410.210 - Fried: Krupper. (E.
novos exemplares sem referência a
marca g enérica e discriminando os
artigos).
N9 464.423 - Badische Anilin &
Soda - Fabrik Aktiengesellschaft.
IE. novos exemp lares discriminando
Os nrod e tos químicos).
N9 464.587 --;; Badische Anilin &
Soda - Fa.brik Aktiengesellschaft.
(E. novos exemplares reivindicando
só os artie•os que são da classe e diserlminando-os).
N9 464.590 - Badische Anilin
Pr dS - Pebrik Aktiengesellschaft.
E. novos exemp lares discriminando
rr elb or os artigos). N9 414.316 Farbenfabriken Ba.yer
Aktienc'esellschaft. - (Apresente a
prova de que amares, está em vigor
+s tio nri, p yin e ri., rol,Prinn50
do Iicenciame nto do produto no órgão fiscalizador) .
• Cump ra os artigos 81 e 162 dó
N9 647.358 - Heberlein & Co. A.G.
519 663.226 - J. H. Benecke.
N9 683.677 - Frid. Krupp.
519 683.765 - General Motors Cor-:
poration.
519 685.037 - Worthington Corpo-;
ration.
519 685.978*-- The Goodyear 5.1re
Rubber Company.
Ni' 686.835' - Northrup King & Co.
N9 673.970 - Sperry Rand Corporation.
N9 688.528 - The Sherwin-Williatni
Company.
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1) [O expectzentedas repartzpaa

cne que ou vate postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, -em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Bnisilla.

EXPEDENTE

oftbVeas, destinado d publícação,
,erà recebido na Seção de Comuical ões até às 17 horas. O ateniimcnto do público pela Seção de
Rede i ção corri de 12 às 18 Acras.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OUULTCYCHGCIUM.

2) Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
devi lamente autenticados, deverão
;er datilografados diretamente, em
CHEFE Do .e.:1:ÇÂO DE dArD"'c'e
,spaço dois, em papel acetinado CHE:), C00 IDERVIÇO SZ,E PUC'. IC.Oçar
ou a pergaminhado, snedinÉlo 2.2x33
FL OR IA NO GUIMARÂES
ientjmetros, sem emendas ou ra- J, 13, DE ALMEIDA CARNEIRO
;unis que dificultem a sua comoreinsão, em especial quando conDIÁRIO %.:)FICIAL
4vei em tabelas.
BEÇA°

& Irão admitidas cópias em tinta
srêtr e inde2évei, a critério elo
D.I N.

,

Impresso nu oficinas do Departamento de imprensa Nacionai
BR ASILIA

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E CARTIOITLARES

( As assinaturas .. ,serrao torna.
das na D 1.1V. O transporte par
via aérea será contratado separaaz, tente com a Delegaciada Eras
rrê Braesliakra de Correios e Telég.:rtfos em Brasília Esta poder
incarregar também de erensniniti 7 o pedido de assinatura ao
1).1 :IV Neste s caso, o assinante diartgrá ao 1)21 IV o pedido de asainevara e o -pararnento do valor
cor'e,sponderete4 =a forma do item
se; !tinte.
•I

8) A remessa de valores para.
asZ .natira, que será acompanhada
de esclarecimentos guri:v.i.:o à sua
op irarão, será feita somente por

Semestre •
,Ano

9,4 •• nI

4_ • Cr 30 ,0 0:$ envesMre

• • • • r*** •• • • •• r • • • Cr$ 800.0 Ano

•

... • •

extertos
; .

ixtelor
410

ITITSCIONARIOS

• 6.• • •_1• ** • *** • • • • • Cr$

65,001Ano .• * *** • o jt ,..a.144

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transz,-orte, a Delegacia
Regional da Emprêta Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obr:pa coupletar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de,
acréscimo no preço
71 A Delegacia Regional da
Er/pré-ta Bras2eira de COrreSTS e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar es tens preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, rneeante avisoprévio aos assinantes.

do pubiteidaa• do expodient4 do Departemente 4
felboksblodo
Propriadado Sodkorfrtzet
.
da IndtástEto • D Comdreio

14114:1,7~

As reclamações ,pertinentes.
'matéria retritntiria, 'nos casos de
rro ou omissão, serão encazninliadas,i por escrito, 4Seção de Vedatiolf41é ,C) quinto dia , feta subse•:.
publicagrto.

1971

4•4•n•••••••••••nn

-49•441,44•144~~61.21,41!*4.41•344.

81) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
lun do mês subseq:f.elae. O pedido
Cr$ 22,§0 de porte aéreo poderá ser mensal,
semestral ou anual O prezo das
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é Sbmente anual e não haverá transporte por via aérea

,t1i4

-bom

9) A renovação devent cem concitado com antecedência de 30
dias do vencanento asct-i.atrra
Cr3 204,00 1 e do porte aéreo Verteidosp-serão
Mensal .. Cr$ 17130 1 Semestral Cr$ t02,0D I anual
suspensos indepenttentermnle de
17071TE1O AVULSO
k.
aviso -:srério.
A
-,0 preço do trúmero avulso ', figura na última página de cada
10) Para "receberem
exemplar
ds edições dos 4rgt2os 01mentos às
ciaks, as CIS.:±241121£13 deverão soldei--O prego do exemplar atroando serd acresc2da de Cr$ 0,01,
tá-las no ato da (nosioartarta
se do mesmo ano, e ide Cr$ 0.0 por ano te de anos anteriores
,
POETE ABRE°

N9 408.350 - Byk-GuLien Zomberg, do C.P.I. e clo.sze o número de . ins2" ç, 689.310 ,T Otls Etigineeting Cor- para receber citações judiniois oton
Chemische Pabrik G.M.B.H. (Apre- criçâo no C.G.C.).
am ation. • ' • ' ! tar o Decreto-lei.
N9 610.842 - Aluo-tio:Cura Coreano.
sente urna cópia do certificado do
.É 9 089.873 - Reale Notionale Dést Worth-Farfoins - titular do Re- pais
de origem e procuração de acer- Of Amárica - Apresente novos exen-O
gistro n9 279.942. (Apresente praEls nas Renault.
piares discriminando precicomnfte
Regie Naticrial Das' curacão com poderes para reaeberoti- a° com o disposto no ,art. 162 do Cá- artigos,
-119 639.275
exator, Liraos, sali,fazendo o
digo).
tações aiMoials).
Us;ries Renault.
N9 591.537 - Joseph Baneroft Is, que determinam os arts. 81 e 162.
Worth-Paravais titular do Re691 874 - Poclain.
N9 677.713 - Artes Wao rley ProItegie Naticaattle Dos gistro ri9 270.1-60. - (Apresente pre- Sons Co. - Apresente a prova do dutos
19 593.157
de Beleza S.A. - Date e assipais
de
origem).
cicuração
com
poderes
para
receber
CO nes Remará,.
• ca coem-piares de fls. 14-16. tações judiciais) .
Mitsul ec Co. Ltd.
19 1393:288
1 9 478.774 - ...Amoco= G .ra b
Apresente
o Alvará definitivo eia que
O'49 .693.414 - Société Civile de ReN9 (f76.8110 llerrnanny Indústria - (Apresente a prova de que a mar- o de fia. ' 17, foi concedido a título
cl-.)rches. Et D'Etres Indusarielles.
e Comércio Ric 8:A. - Cumpra o ca está em vigor no país de origem e precário.
V 9 694.454 - Vapor Corporation.
artigo 73 bem como sita inscrição no novos exemplooes discriminando os
J9 95 .319 - Agia - Ge y amt At- C . G .C. .
N9 577.153 - Ar= Sirfe.,Oorley Proartigos).
14 esells chaf t
dutos de Beleza S.A. - Date e assi541_513
Cine-Foto
"J,anks”
N9
N9 625.183 E. I. Du Pont de !e- ne os cooroplares de fls. 9-11 - Apre.N Q 991.240 - American Reme Pro- I Lida. - (Cinnpra o art. 78 bem moura
and Company. - (Apresente sente o Alvará, definitivo eis que o
d cts Crerporation.
inscrição
no
C.GC.
e
apresua
como
a prova do país de origem) .
de fls. 12 foi concedido a. título pietqg 598.004 - Nova-INerice, Ferber
sente procuração, novos exemplares
Mn-o,
N9 408.349 - Byk-Gulden Lambem
diserto:Orlando
os
artigos
que
deseja
W. Koreska.
N9 653.255
proteger de ocôrdo com a elasse rei- Chernische Palra G .M.113 .aff . ApreN9 095.306 - Laboratórios Olmossente procuração de aceira° com o dis- Esmoo do Brasil S.A. - Regularize
vindicado).
E.t:',géncias
posto no art. 162 do Ca5digo),
o documento de fls. 92-13 quanto ao
N9 664.164 - Ecic-Eletro Conteles
.Société -ativa POOX L'Eoploitation de
Produtos Químicos Fontoura Limi- nome do proprietário tendo em vida
Indústria
e
Comércio
Ltda.
CumP-oduits
Specialisés
titular
do
Re'
divergência entre o me= e exarag atro 252.547.
- Apresente proomsa- pra o art. 73 bem como sua inscrição tada no pedido de trens:Ecoa:iria do aPiares
e quanto à soa validade
ç.ol com poderes para meceber citações no C.G.C.. e apresente novos ~co- re.giotao n9 212.141 para seu nome. - expirou
em 15-12-1970.
piares discriminando precisamente os (Prove o ramo de atividade., declare
N9 636.645 - Lino José Gonçalves
,Sociéte Stiva Roux L'Expleiltation artigos e excluindo "fabricação e o número de inscrição no C.G.C. e - Bem
como sua inscrição no T.B.C.
d's Produits Specialise rs - titolor do montagem de aparelhos e equipam- apresente a procuração de aceerdo (neselnçre
465).
r'gistro 252.549. - Ajnewrite pro- tos'.. Preste esclarecimentos em face com o Artigo 161 do C.P.C. a regueN9 551.656 - Valéria Tintas Indúscuração com poderes para receber ci- da divergência do nome do requeren- rente de fls. 10).
tria e Comércio Ltda. - Cu,popra o
te entoe a petição Inicial e o tenono
iões
oc judiciais.
N9 414.629 - aga roesesazat Aktien- art. 95 .5, e cumpra o asa 73 e aua
Société Stiva Pour L'Exploitation de- depósito).
gesellschaft. - (Apresente procura- inscrição no C.G.C.
119 552..727 - Paranácia 13rasilar, ção de acardo com o disposto no are Produits Specialisés - titulara do
R9 072.854 - Braspla S.A. IndúsEegistro 252..550. - Apresente pro- Ltda. - Cumpra o art. 73 tens tigo 162 do Código).
tria e Comércio de Matéria Plástica.
curação com poderes para receber ei- como arta inscrição no C.G.C. e apreN9 430.222 - J. S. Stiedtler. - - Asene os =CGS exemplares apresente novos exemplares discriminan- (Apresente procuração de acôrdo com sentados e cumpra, o art. 73 e sua
iaç.ões judiciais.
os produtos, junte a autorização o disposto no art. 152 do Cõtligo).
Société Stivs, Pour L'Exploitation do
inscrição no C.G.C.
fornecida pelo Sa729MF para comercie Prroduits Specialisés - titular do cializar
N9 673.525 - Labs. Organon do
N . 452.662 - Linde Aktiengesellsos
mesmos
ou
cumpra
o
dis:legistro 252.551. - Apresente pro- posto no art. 96, I 5, do C.P.I.
chaft. -'(Apresente procuração de Brasil Láda. - Cumpra o art. SB, 4 5,
'auração com poderes pata receber cie cumpra o art. 73 e sua inscrição
acôrdo com o art. 162 do Código) .
N9 053.449 - Química Industrial
itações judiciais.
- no C.G.C.
N°
465.053
Ludwig
Scherk.
John Waliosr & Sons Liraited - ti- Barra do Pirai S.A. - (Apresente (Apresente peocuração de acendo com
12/9 674.622 - Eanprésa Grafi= O
tular do Registro 255.157. - Apre- novos exemplares discriminando os o disposto no art. 162 do Código).
Cruzeiro S.A. - Cumpra o art. 96,.
>ente procuração com poderes para produtos, junte a autorização forneN° 635.282 - Dentsply Internatio- I 5, e ournora o art. 73 e soo inser10.,o
receber citações judiciais sem citar cida pela SNFM:F para comercializar nal In c. (Cumpra o art. 51 do C.P.I.).
no C.O.C.
ou industrializar os mesmos ou como Decreto-lei.
N . 675.060 - Cia. Nacional de VeJohn Walker & Sons Liimted - ti- pra o disposto no art. 96 5 do Có1
•rO9 6`.'CO:a6 - Telebras Ltda. - ludo - Cumpra o art. 96, 5, e cumaular
do Registro 255.855. - Apre- digo e cumpra o artigo 72 Iam c^ror
)
; . ros t o nos arts. 96 e 73 pra o art. 73 e sua inscrição no C.G.C.
*toe nova procuração ciem pocieree sua inscrição no C.G
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N9 520.061 - Iseki-Mitsui Máquinas criminando precisamente suas partes
N° 609.906 - S. A. Pirâmides 1n-1
Agia-cala:a S. A. - Exclua das eti- e acessórios e cumpra os artigos 81 dustrial
SECRETARIA DE PATENTES
e Administradora.
quetas Agricultarei Machinery e cuma e 16: da CPI.
N9
655.929
Malharia
Gibbon's
pra o art. 73 e sua inscrição
Nv 664.640 - McGaav-Edison ComEm 12 de fevereiro de 1971
S. A.
C.. G. C.
pany - Apresente novos exemplares
N9 655.930 - Malharia Gibbon's
•
Notifteaçao
6a3avi.7 -2. Metro Armes andas- discriminando ou excluindo os dispo- Si. A.
sitivos
reivindicados
Cum
In
a
os arN9 657.43a - Paraíso dos larotinhos
tria e tornercio Laniada - Apresente
Confecções Ltda.
Ficam notificados os requerentes
procuraçao e cumpra o art. 73 e sua tigos 81 e 162 do Cra.
N9
668.275
Farmácia
Claudia
LiN9 680.252 - A Rádio Nereu Ra- abaixo mencionados, para comparecemaceiaaa na C. G. C.
rem
a este Departamento; a fim , de
ma/leia
Azoresen:a
novos
exemplares
mos.
ata oeu30I - aaarica de Baterias.
m
efetuarem pagamento da taxa final
referência à marca genérica ais,- Apresente procuração e cumpra o,' ae
N9 680.910 - Arthur Roque e Be- e da primeira anuidade no prazo de
, criminando' os produtos c anprovação,
artigo 73 e sua inscrição no .CGC.
nedito Roque.
60, citas:
• liUtt.N3 - aranspac i fic dadio do número de inscrição na C.G C.
N9
681.398 - Roberto Silva Araújo.
Televisam ame-emace Ltda. - Apre- Junte autorização fornecida pelo
N9
690.
534
- Televisão Ekcelsior
Privil4gios .te htVe7nds,
sente procuração e cumpra o artigo. SNalV1,10 para comercializar ou indus- Si. A.
trializar os 'produtos.
d;eferidos,
73 e sua inscaçáo no CGC.
e.1.9 698'. 283 - \acene° lardeai,
N9 606.14a - Dergei arnpreentliN9 671.78& Societe De La Viscose
/V 7'73.751 - AntOnia Fonseca Fer- N9
131.923 - Composição para coamentos, emooiliarios - Limitada - Cole Suisse - Apresente procuração de nandes.
ema:tetas nos marnpiarea ae, fls. 3-5, acórdo com o arr. 152.
N9 773.259 - Auto. Posto Floresta acra uma marca d'água e papel Customark
Corpozation.
ezmapra a disposto rio art. 96 i 5' 'e i N9 674.311 - Instituto Farmacau- Ltda.
ea? 134.287 -- Processo para a prenanam o art. 73 e sua inscrição nó tico Scil Ltda. - Revalide a doN9 615.587 - 'Sociedade Rádio paração
de 2:5 dibenzimicLazilfuranas
C. a:. C.
cumenta de fls. 9-10 e o :egularize iViarconi Ltda.
- Ciba Sociéte Anonyme.
„Na
tendo
era
vista
a
divergência
673.654
cpeanto
Imebiliária
Harmonia
aa madma
Famica de Lustres'
N9 157.208 - Dispositivo , tensor paaziazeuea .Coce etiqueta ao nome da marca entre o mesmo SC Ltda.
ra um bastidor empilhador de peneiprioridade
do
deposito.
noa e-acalma:as e cumpra a art. 73
N . 696.999 - M. Francisco Si. A. ras ---- -Gebruder - Buhler A G.
rr 620.457 - Sei-Rex Corpáration Repiesentações
e sua laseaçao no .U.C.
Comércio Indústria.
N9 163.081 - Processo para a reApresente
novos
exemplares
escla• 6.05e - A. Tonoili S. A. InI 149 691.145 - Organizações Deca cuperação de litio a partir de silicarecendo
melhor
os
unidades
reivirda_., • •
tos portadores de Titio calcinado
-ale Líquidos e Comestíveis Ltda.
ebiqueta nos exemplares e caripra o eadas e cump ra o artigo ai- e 162
1179 691.19a - Massalandia Ltda.
Ministere Des Richesses Naturelles. do
CPI.
armo '/3 e sua inscrição no CGC.
N9 163.936 - Processo para a proN9 691.203 - Edgar Gomes*.
N9 691.338 - /lanas Silva Decora- dução de lingotes, placas e biletes me.
Na 687.670 - Tm:tararias P219 S. A
ama -acaime Anonyine (em alemão
aálicca - Isoeeeo International
,Apresente novos exemplares sem ções.
Casa. Attii-engeseisciaaft) no r e,,Lao- de
N9 691.401
h:da:atada' ted.
expioi~ no legatro ra 521,652 - referencia a marca generma diserimi- Ltda.
N9 164.496 - Processo de refinação
amuare- a reque-eate c1 lis. itt, as nand'o precisamente os artigos.
emamimes exagencias:
651.425 -- Indústrias Ahmenti- electrolítica duma liga de' níquel para
N9 691.767 - R. H. Ruim Compan.v.
a obtenção de níquel pura electrollapresenbe procuração com po- - Ap resente novos exemplaamcias Nosso Lar Ltda.
- Le Nickel S,ociéta Anonyme.
N9 691.457 - Cia. Imperial O,Gmees exigidos peia amigo 102 do Pc- minenclo precisamente as máquinas e
N9 166,393 - Molde de fundimace
erear-Lei
I.005-69'..
, incluindo integrantes antes das ex- mareio, e Indaatri
Na 69/.441
Som Industrie. e Coa ¡contínua contendo saliências. - Unipressoes das mesmas e cumpra os arpromova a ettaueaciaue ainiea
- ted States ateei Cerporation. - Demércio S. A.
aras
81
e
162
do
CPI.
do siem 1, as, aortaree a9 30 70, de a a
N9 691.497 - Panificadora das Ro- ferido com exclusão do p. 6.
aeste .0epartamento.
CaT
-na ias Ltda.
N9 167.103 - Processo e aparelho
aeciare otaturierb de inscaçaa da .
Apresente novos. exemplares . discripara preparar uma dispersaa aquosa
Taa
691.50T
Bergamini
colinas:anatar-na
Sãjva.
minando precisamente os nua:ame/aN9 691.508 - Produtos Alimentícios da tun material politaérito ou resinocomarme o ramo
atividade tos. e Cumpra os, artigos al e laa
sa - launlap Rubber Company L.
-logre Ltda.
da. Mesma,.
N9 89-781-Manam Indústria. Co- mited.
ec aaresemaa aditivo ao contrato de
N9 169.002 - Processo para a praN9 6%'. 523 - Nederlandamee nitra mercio e Representações Ltda.
eamoraçao ariemo, ao zegiatra 257.-e73,.
ta:afio de Mgmentos azorriatteos Seara
sc
,e
usine
N.
V.
mciaincio os números dos registras e
N° 691.864 - Crudelitas Importa- tereelerfm5 - J. R. Geigy Si. A.
os nomes das marcas a serem usadas sente novos exemplares , discriminando dora e Ekpartadora Ltda.
precisamente, as artigos - cumpra o
Nt 16a.256. -- Processo para a progera b.ceneida.
NT 692.023 - Carros Peaeira tia aução,
disposta no--artigo 81 e 16a cia crr.,
c/mala:roera°, e de. polipropileno
Silva.
85-.508
Dynamit-Prctien-GeN- - American Predileta
estereospecífica de alta resistência
N9 692.265 - Rota Norte Cm:Laércio Celaaene
sellscnara. vornala Aarea Notei- dt, aa.,' S. A. - Apresente novas eremplates
Corporation of America.
- apreseate a prova, de que a marca declarando, a qualificação e local do aidastrita e- Mecânica de At:tomavas
r4.9. 189.215 - Processo para. extrai,
S.
A..
estabelecimento da requerente e armsax a:atei:baba terramplegtiona e dispo..
caraça° de com o disposta no ara a disposto' rios axtigeis Fa e
N° 557.603 - Mirca Si. A. Indústria ativa para extrusstia da fusões elas.
araga 162, do Csidiga neves, ezemplaa do CPI. e Comércio. - Arquive-se nos termõs time, - Oviens flhinis. Glass Comter com axclusão de eartucnos para
da portaria n° 22-7a publicada no pariy.
N9 698.945 - American Paca:meta at.
todos os rins e pague as taxas rela- Si.
O., Seção I1T, de 17 de agersto de
A. - Apresente novos exemplares 19'70.
16e.338 - Composições aperteitivas aos.. perimias.
declarando a qualificaOn e focal do
- eoadas a base de poficloreta de vinha
laa
684.913
Sociedade
Mercantil
480.731 & Co.
estabelecimento da requerente e cum- João. Destri Ltda. - Tenda em vista clorada - Scavay & Cie.
certiricauo cte registro apresentada à pre os artigos a81 e 162 do CPI.
naa estar previsto em lei o que se re- - 599 260.819 , - Prrocesso e aparelho
ias. 25-29 corresponde á marca lalitaui
quer
na petição n 9 819; de 2 de feve- para produzir materiais de firamentas
Diversos
dussan Kaisha Lizrated eoão' a que,
reiro de 19-70, arquive-se nos termos =tinam sintéticos - Monsanto
pretende registrar no presente térmica,
Company.
Produtos Rache Químicos e Farinaportaria 22-70'.
- Masui Bassan. Cumpra o artigo eéntiros Si.. A. titular do, registro nú- daN9
N. 170.216- - Processo de , coloração
682.250
Laboratórios
Farma81 com documento hábil e junte pro- mero 265.747 - rio pedido de , proa- cêuticos, Natus Ltda. -- Arquive-se
Tarperial Chemical Industries Lia
caraça° de acõrdo cora o artigo 162 rogação (indeferido o pedido de pror- o preserite processa por ter sido ano- mited.
do Can
rogação por ter, sido apresentado an- tada a prorrogação no, reg. número
N9 170,.359 - Composição para tor170.500, de acôrdo com a legislação nar aderetne a borracha matérias tex.
N9 514.647 - Chevron Chem/cai tes do prazo regulamentar) .
Leis, processo para a utilização da
Company - Apresente novos eternAgfa -Gevaert Aktierigesellachaft - enr vigor.
alta composição - Société
prares discriminando os produtos da titular do regietrariP 302.067 na pecela.
acôrdo com protegidos na país de dida de prorrogação . (indeferida o
N9 172.314 - Composições de re.
origem e em concordaneia com a raia- presente pedido de prorrogação par
vestimento - E. I. Dl: Porrt De NeAVISO AS REPARTIÇOES
ridade da classe reivindicada.
ter entrado fora do preza regulaN9 566.988 - Empresa Brasileira de mentar.
moura and Company.
MILICAS
Varejo S. A. - Apresente o número
AgfaaGevaert Aktiengesellschaft N9 171.693 , - Processo para a fa-r
O Departamento de Imprende inscrição no CGC.
titular do reg. n9 302.908 - no pe• bricação de antraquinono-2'-earboxa.
sa
Nacional
avisa
às
leepart5
dido
de
prorrogação.
Indeferida"
o
midas - Toma River
N9 611.703 - Zenith Radio Corpo- p
Chemical Cor.
ções Públicas em- geral que
.
resente pedido de prorrogação por
poration.
ration - Apresente procuração de ter
deverão providenciar a reforentrado
fora
do
prazo
regulamenacõrdo com o z.e. 102 cio- CPI novos tar.
ma, das assinaturas dos ÓrN9 171.952 - Aperfeiçoamentos em
exemplares sem referência à marca
gãos oficiais até o dia 30 de
aparelho de aplicador de formicidas,
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft-genérica e discriminando preCtiariallabril, a fim de evitar o canceinseticidas e similares' - Heinrich
te os art9gos. Cumara tarabern o av- titular do reg. n9 302.910 - no pelamento da remessa a partir
Wilbelm Schmitz. - Deferido com
dido de prorrogação - Indefira o preligo 81 do CPI.
daquela data
reclusão do p. 6.
sente pedido por ter entrado fora do
N9 172.018 - Poliamidas lineares
N9 81a.488
O registro de assinatura n.oSurnmit Radio Corp. prazo regulamentar.
sintéticas formadoras de fibra e pro- Apresente comprovante do registro
va,„ ou de renovação,. será feito
cesso para a fabricação das mesma
Afga-Gevaert- Aktiengesellschaft contra a apresentação do emou do depasito da marca, no país de
- Momento Company.
penho da despesa respectiva
origes e CUILIPLSid171.m o ritr-Osto titular do. reg. n9 304.077 - no pedido
de
prorrogação.
Indefiro
o
preno art. 162 do CPI
Nt 176.2a4 - Equipamentos para a
A renovação do contrato de
N9 630.850 - F'MC Carporation - sente pedido dê prorrogação, por tal
carga, de bôca de forno - Ishikaaraporte
aéreo
deverá
ser
soaentrado
fora
do
prazo
remia
"
rnentra
Promova a alteração de nome do tia
jima Harima Arkogyo Kabushiki
miada, ema are
tie
tular do registro 283.848 e cumpra no
Jaisha.
'‘).. à
Arquivados em face do art. al
trinta clía.1.
presente têrmo o que determniam os
r
.e/c-gacia
§, 29 -do elidam:
Cumpra as exigências técnicas:
artigos 81 e 162.
e TeRa Brasileira de ir
N9 601.530' - Seiadie, f
Mis
34-9
r
132.857 - Bud Anile Iziô.'
a
aai.
em
laa
a
N9 648.634 - ramado Pedro Batia Douradas Si. A. Comércio e Inciasa
349 156.069 - Takeda Çhemical
- Apresente noieS ,ezemlares tile,.

dustriee Ltda.
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- Máquina para enforN9
.
N9 160.565 - Novas disposições inar de calçados -e NarT. 202.736 - No pedido de desistên- troduzidas em vaporizador para. liqui-i nar o e.e
nica( Co.
' occhetto.
dos anestésicos - Illentaro Takaoka. cie
N9 188.321 - The Dunlop Company n. - Arquive- e o pedido.
N9 160.794 - Composições de Subs-P IV 134.567 -- Aperfeiçoamentos re' Laboratório Luer S. A. - No peLimited.
de atividade detergentes em • , ativos a acendedores automáticos pa, N9 185.378 - Massey Ferguson dido de caducidade do R. 286.090. tância
forma líquida ou pastosa - Henke] & ra queimadores a gaz - Metalúrgica
- Assine o pedido de fls. 10.
'C1MB H .
Cie. GMBH.
Wallig S.A.
Exigências
-•I
•
N9 115.950 .- Processo e dispositivo
N9 161.256 - Aparelhagem para
•
N91 135 205 - Rohm & Haas Com• distribtição uniforme das fibras no para laminar machos de tarraxa. •• •
SEÇAO DE RECURSOS
delyi
pany, - Cumpra a exigência supra.i
material de polpa para parei em uma . F erene
Nç 192.768 - Barcos Levefort S.A.
máquina de fabricar papel - Fitch-p N9 156.741 - Mecanismo de AcioExigências
burg Paper Company.
Ind. I e Com. - Pague a taxa de dena...men.° intermitente de permutado,N9 158.649 - Sistema de oxigênio res des pontos ir-PÁ:mediados para 11posit ).
Djalma de Oliveira & Filhos S. A.
terrpia
Union
Carbide
CorporaN9 194.381 - Otto Biernath.
- Titular do T. 149.972. - Promova
gaçues c' doas - Hitechi Ltd.
agte. a taxa relativa ao depósito.
tion.
a alteração de nome, o requerente.
- Aperfeiçoamentos 1111
58.1
A l do Cini - Titular do T. 200.456.
Oposições
N9 146.176 - Processo aperfeiçoado 5.11 N?
MÓ:kl() 1 ..;,.`.1C.i3C0
•
nLITI. • :.. i
- Notificar o recorrente a prestar es- para a igni ugação e /as eis Rcamiaaes des :santos.
P Ar cora Ind. e Com. Ltda.
clarecimentos quanto à firma que di- - Etablissements Kuhlmann.
irorina deslisante para
L. 9 159.124
poete do t. 194.381.
fere na procuração.
N9 150.025 - Um processo para a em-leve ..estos
Maria ouse AdPaolf.
I-Icvea S. A. Ind. de Plásticos
separação de eter metileno de diece- Aac'iatio.
Recursos
Ore ite do t. 160.874.
tona alcool da cEncetona alcool
Sistema de fôrma
N 9 163.301 H. M. Ponzini & Cia. Ltda.
Djalma de Oliveira & Filhos S
Shell Internationale Research Maats- vara cons'r -á- de concreto - John
•Opomite do t. 160.874.
Recurso
(interposto
ao
indeferi-chappij NV. •
Wilhams.
men(o P I, do T. 149.972)
N9 163.4 4 D.piositivo de ancoN9 150.593 - Processo de prepara. ragem
para armaduras de prote0o
Ateio Cini - Titular (No recurso ção de novos corantes de antrequ i - I
seção de Transferências
BocMte Techniqu(, pour L'utilisation
interposto ao indeferimento M. I. nona msoluveis em água - Ciba.
de La Presonmainte (STUP - Precee Licença
do T. 200.4561.
cie te norn me.
Ereys e'net) •
152.118
Processo
para
a
fa•
N9
Chemische Werke Witten GMBH 16'.153 -- Um raivo tipo de
:
N9
p
.
clorados'
LM
de
hidrocarbonce
tma:
'
,
SEÇAO LEGAL
Titular (No recurso internos o o in-- mperial Chemical Ind. stria of aquecedor Métrico - Mário Collerati.
deferimento P. I. do T. 145.2.11).
..N9 164.260 - Anerftdçoamentos .re:xpediente. de 12 de fevereiro
S. A. de Aplicaciones Sanitárias - Atstralia and New Zelard Limited. 'ativos
à fabrieseão de lamina.s
N9 152.500 - Aparelho para estabede 1971
Titular (No recurso Interposto ao inTPe Gine tte Company.
lecimer-o de contato entre liquides e '-derbea.deferimento P. T . do T. 146.168) .
164.501
--- Aperfetcaamsntos em
9
1l
Exigências
Solfrene Machine S.p.A Titu- ga,s:es e unidade e coluna dotadas meio oistribuidor de agente de tracom o referido aparelho - Shell In- atinente - Genera. Elémic Company,
lar
(No
recurso
interposto
ao
inN 205.352 - Tarsis Octavio
ternationale Research Maatac.hppij
deferimento P. I. do T. 167.303).
N" 115.992 - S'eterna em linha
Cos a. -- Apresente novos documenMV .
Cash Remister Compstos, tendo em vista a impossibilidade
Chocolate Dulcora S. A. - Titular
N9 156 618 - Processo para a pre- ny.
de :nalisar os acostadas à fls. 65-60, (No recurso interposto provisório M.I.
Aperreleeammito em
N 9 16
paração de dispersões de substâncias
por estarem ilegíveis.
do T e 180 050).
Elpidio Tibuparabrisas
i
macromoleculares •-- Shell Interna- limpa
Arquivados
'.^Tibteeek:-at:
REPUBL TCaÇAO: PRESIDENTE E tionale Research Mesdschanpij NV.
N9 157.876 - Aperfeiçoamentos em
P irix-Werke Aktiengesellschaft „WECRBTARIAS E SERVIÇOS
N 9 107.75 .-- Novo recipiente para
camaras de tratamento de artigos conter desinfentnte e outros liquiTiti!lar do T. 100.285 - No pedido
Conrado Valls Forre.
texteis
.AnDnio Cera Sol:trinem. .
das de desistência. - Arquive-se o peD.O. 9-10-2-1971
N9 169.595 - Processo para a pra- • N 9 111.163 - • Anerteiçoainentos era
dir'
Expediente de 12 de fevereiro de 1971 paração de misturas gasosas contendo ou relative.s, à polirnerly ação de °leLedon Carbide Corporation - Ti
Reconsideração
hidrogênio e Monoxido de Carbono - iloas Imperial Clieirical fodustries
tuim,' do T. 114.788 - No pedido de
Sthell Internationale Research Maats- Limited.
des , sténcia. - Arquive-se o pedido.
Oddone Carletti - no pedido de re- chappij NV.
N9 122 147 - Processo de prepara'insanto Company - Titular do consideração que arquivou o termo
N" 162.810 - Processo para a oro- ção de isppreno e ácido aelpico por
T. 140.203 - No pedido de desisten- rP 191.867 - desarquive-se.
dução de corante sulfurados - Nae• decomposição catalítica de acetato de
cie - Arquive-se o pedido.
Nyici Thane Plastics Corp •3-metil.-3-butene-1-01 e cliacetato de
) op santo Company - Titular do pedido de restauração que arquivou o gelli S.A. Indústrias Químicas.
N9 161 517 - Aperfeiçoamentos In- e m. 4 1 isoprenteo . - Idemitsu Kosan
T. 143.971 - No pedido de desistên- termo 191.578 - (desarquive-se).
troduzidos em protetor para colosto- Kabushildisa'sha
Arquive-se o pedido.
cio
mia pessoal - Ludaero Lores da Sil-' N9 123.570 - • Sistema de supora
onsanto Company -- Titular do
Notificação
va.
para tanque crioeenico - Chigaao
T. 144.923 - No pedido de desistênN9 156.633 - Processo para a precir - Arquive-se o pedido.
Ficam notificados os requerentes paração de dispersões aquosas de "Bridge & ercn Com' any.
pnsanto Compan y •- Titular do
abaixo mencionados, para com- substancias maeroncelulares .--Shell N9 128.340 - Processo de traiamenT. 145.649 - No pedido de desisparecerem a este Deparsamento, International° Research Maatschappij to de película transearente - MinAiquive-se o pedido.
ter, :ia.
a fim de efetuarem o pagamen- NV
• nesota Mining And ',Viam/faiar...ama
'lhhe Sherwin-Williams Company
Company.
to da taxa final e da ptimeira
- Adilar do T. 146.667 - No pedido
N9 1513.183 - Aperfeiçoamentos em: N 9 131.198 - Aperfeiçoamento eu:
anuidade do prazo de 60 dias:
de desistência. - Arquive-se o peselo de vedação ara tanques de pro- dispcsitivo para aplicar urna vacina
di' ).
dutos de petróleo com tecto fluturn- ou um mamrial de teste biológico Privilégio de Invenção Deferidos
Nonnan Letiviam
tes - Sanson Vasconcellos Com. s Harvey Kra pitz
onsanto Company - Titular di
N9 141.269 - Processo para prepa- Ind. de Ferro S.A.
T. 149,134 - No pedido de desistênN9 132.311 - Processo para produrar produtos vulcanizados com caraccia - Arquive-se o pedido.
N. 133.694 - Processo para a cole- eão de glicidil ateres de fenois
She n Internationale Reonsanto Company - Titular do terísticas elétricas e mecânicas eleva- ta de cigarros de uma máquina pro'E. 149 188 - No pedido de desistên- das a base de copolimeros olefinicicos dutora de cigarros aparelho para efe- seahch Maatschanpij N. V.
assim como artigos deste modo obti- tivar dito processo e uma instação 1\TY 135.459. - Processo aperfeiçoado
cie - Arquive-se o pedido.
2;.onsanto Company - Titular do dos - Montecatini 'Societa Generale automática de produção e empacota- à fabricação de dióxido de enxofre T. 152.286 - No pedido de desistên- per L'Industria Mineraria e Chimica. mento de cigarros operando de acôr- Stauffer Chemical Company.
cia - Arquive-se o pedido.
N9 136.554 •-- Processo para a Ca
N9 152.409 - Processo para o tra- do com o dito processo e compreenMonsanto Company - Titular do tamento
dendo dito aparelho - Molins Ma- bricação de poliamidas - British bià•combinado
pela
unidade
e
T. 158.017 - No pedido de desis- alta temperatura - Artos Maschinen- chine Company Limited.
lon Spinners Limited.
tér cia. - Arquive-se o pedido.
N9 137.091 Processo e dispositibau
Dr
Ing
Meier
Windhorst.
138.893
N9
Processo
e
aparelho
.
I lonsanto Company - Titular do
vo de purificacáo de acetileno por lapara
fabricar
artigos
acolchoados
T. 160.430 - No opedido de desisIV 137.094 - Aperfeiçoamento em
vagem com acido surfúrico • - Oxigêprocesso para a produção de deriva- Uniroyal Inc.
têr eia. - Arquive;se o pedido.
nio do Brasil S. A.
17onsanto Company - Titular do dos do ciclo hexano por oxidacão de
N9 147.295 - Aperfeiçoamentos em
N9 137.579 - Processo e aparelho
T. ' 170.439 - No pqclido de desis- mesmo - Halcon International Inc. martelos com pontas de plásticos - para
fabricação de vidro plano tês cia. - Arquive-se o pedido.
N9 156.697 - Composição •regulador John Anthony Skelton e Anna Go- Pilkington 13rothers Limited.
N9 138.251 - Processo para a halo(Mneral Foóds Corporation - Ti- de espumas e processo para preparar mes Eltrop.
tuim do T. 173.921 - No pedido de a mesma - Dour Corning CorporaN9 150.225 - Aperfeiçoamentos em genação de polímeros de hicireca ebo- Coathylene S. A.
eleistência. - Arquive-se o pedido. tion.
ou relativos a mecanismo de funcio- netos
N'' 138.311 -- Processo e aparelho
Aktiengesellschaft namento de revólveres de tambor - para
i22.162
Processo
para
retidecompor compostos de metal
do i T. 174.580 - No pedido de de- culaçáo ou cruzamento de ligações de Lisabriturri S.A. Ind. e Com.
gasosos - The International Nickel
oiJeência. - Arquive-se o pedido.
N9 151.260 - Processo e dispositivo Company
um polialceno - Wallace & Tiernan
of Canadá Ilmited.
:1Ionsanto Company - Titular do Incot porated.
para u malinhamento seguido contiT.: 189.916 - No Pedido de desisN9 138.796 - Aperfeiçoamento em
nuado de vias férreas especialmente
N9 137.253 - Processo para a pre- curvas de vias férreas. -.Franz Pias- material para citazotipia - Xaile
têi".cia. - Arquive-se o pedido.
'Veston Chemical Corporation - paração de películas termo soldáveis ser Bahnbaumaschinen.
Aktiengesellschaft.
N9 139.034 - - Processo vara preTi ular do T 187.476 - No pedido - Montecatini Societa Generale per
N9
151.756
Moinho
ospilante
com
parar polia1erneros - Eastroan Kode desistênc.ie. - Arquive-se 6 pe- L'Inclbstria Mine raria e Chimica,
dois
ou
vários
tambores
de
moagem
dak Company.
dica).
N9 160.448 -- Composições termoKlockner Humboldt Deutz A. G.
N9 142.116 - Anerfeircamento no
:iouis Wein Johnson - Titular do plasitcas transparentes resistentes a
N9 152.706 - Aperfemoamentos em processo contínuo tiara produção de
T. 189.916 - No ppedido de desis- impacto e processo de fabrica-1ns - eme
de conformar calçados - peroxido de hidrogénio - ENIC CorKoppers Company Inc.
thncia. - Arquive-se o pedido.
' Tocchetto.
poration.
•.f N9 186.764 - Cosden Ou and Oh.- 1 Celso Maducrio Silva - Titular do
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N9 158.177 - Processo para auNe 1e9:031 - Aperfeiçoamentos inN e 14.ie4ed Processo de extração
e de puriiieaçáo em fase liquida por mentar a resistência a aormão de troduzidos em sistema bobinador
meio de um solvente aos cornponen- uma superfície de vidro - Owens Spama Sociedade . Paulista de Máte.s a.remadcos contidos em certas fra- Minais Glass Company.
quinas e equipamentos industriais LiN9 159.348
çiees de reformação do pet..oleo Processo e aparelho mitada. - Deferido, com exclusão do
L'Office riationai industriei de L'A- para fazer um artigo plástico moldado p. 4.
ZO: .
Owens Minais Glass Co-mpany.
Ne 168.861. - Moinho para farinna
Ne 128.264 - Aperfeiçoamentos
I'° 194.329 --- Processo para re- em ou relativos a processo contínuo de rosca e usos correlatos - Siam
formar as pardculas de uni leatex de pohmeriza,ção em massa - Com- Sociedade Ind.ustrial Americana de
Máquinas Torcuato Di Tella S. A.
aq.aase de aedo nunca um podin.ero de pagnie
de Saint Cebain.
- Deferido com exclusão do p. 3.
p.. o menos um monômero de
Ne
156.397
A-es.leiçoamentos
.
em
N 9 169.260 - Aperfeiçoamentos
deliu
Polymer Corporatian
carretilha
para
linha
de
pesca
Esem eestura de tecidos especialmente
N° 144.352 --- Processo de preparatanis'au
Twarixwski.
e
Deferido
de
os. elásticos Ernest Heib. - Deçãe de novos corantes - E. Etablisseacôrdo com o laudo técnico, com ex- ferido com exclusão do p. 2.
merds Kuhlina.nn.
2.
clusão
do
p.c.
ne
141).f 90 - Aperfeiçoaria-alto em
Ne 169.329 - Composição explosiIntermoutain Research
ma.er.al fotográfico para o processo N 9 156.675 - Produtos não tecidos va pastosa
de a ve,,anto com argento corante - de teias ligadas e precesso para preEngineering Company.'
paiá-lo - Britis Nylori Spinners LiCibo Societé Anenyme.
N9 169.479 .- Aperfeiçoamentos em
146.631 e- Aparelho para o tra- mited,
i tamenLo
Ne :S8.678 - Processo conversor máquina agrícola e para finalidades
de artigos em um leito de
11119.1.. soledo iluidizado e processe Pai peeduzir finto sem alcatrão ou =Oneres que faz objeto do pedido
im'aree.ado para êste fii - Dunlop sarro na fumaça - José . Gonçalves g.e Patente de Têrmo n 9 95.819. Deferido com exclusão do p. 2.
Runsr Company Limite&
de Mello Júnioe.
Ne 170.093. - Aparelho tensor para
Ne 3.72.899 - Pioces.so -para a proa 13.530 - Peocesso para fabrinoa elásticos dispostos em fita para
ca: um artigo textil nylon - Mons dução 'cle compbni e,5es polimérica.s
canto C:-in'd.any.
Im perialChere i cal Industries Lirni- alimentação de máquinas têxteis Ad • tex S. A. Industrial e Comer1,, e 148.582 - Processo para prepa- ted. 172.932 e-- Processo para [abri - ciai. - Deferido, com exclusão do
raefo de misturas de hidrogênio e N9cão de filamentos ou fios de po- p. 2,
raônóxido de carbono a partir' de urna
Ne 170.813 - Processo para estirar
caiea de hidrosarboneto leve norma.- liesteres tendo elevado valor de enmente gasoso tendo 1 a 4 átomos de celhímeeto - enperiarl Chernical Momentos obtidos a partir de poIndustries
Lim'ted.
limeros
sintéticos de acrilonitrila carbono em sua molécula e tendo um
N9 173.901 --- Um riôvo ligante para 1Vionsarto Company. - Deferido,
bai xo teor de enxofre - FostereWheeconfecção de machos de fundição
ler Corperation.
com exclusão do p. 21.
Deferido com ex.N9 143.598 Composição detergen- Tomio Kitice.
N9 171.203 - NO- vo processo de
tes umectantes e emul.sificantes ca- c'usão do p.c. n9
fabricação, de bolas para bocha boião
N9 173.141 - Processo de cemen- e boliche - Luiz Carlos Pedroso. -pazes de escorrer principalmente em
forma de pó -- •Henkel & Cie GMBH tação com alumínio - Sinto Kogyo Deferido com exclusão do p. 5.
N9 150.892 - Aparelho para esti- Kabushild. Kaisha.
N9 171.25 1 - Mistura vulcanizável
rar a quent de fi l amentos .courtauds N9 174.185 - Processo para pre- por enxofre - Philips Petroleurn
parar um emulsionante para uso em Company.
Limited.
N9 151.048 - Acerfeiç:-amentos em. processos de polirização - Hercitles
N9 172.737 - Processo de produou relativos a fabricação de vidro -)owdee ("1-;-apany.
plano -- Pikington Brothers LimiN9 175.234 - ARperfeiçoamentos zir dispersões estáveis de óxidos fiteci.
em ceifadeiras - José Knanik e Ane namente subdivididos obtidos pirogênicamente para o beneficiamento de
Ne 152.493 - Composição de maté- toni Knapi k. - Deferido, com ex- sup erfície de fôlhas de hidrato de
ria e processo para campo eletrostá- clusão do ri.
N9 175. 4 - Anerfeiçoamentos em celulose - Deustsche Gold Und Siltico um floco de fibras limeares sinou relativos a máquina para raspar ber Scheideanstalt Volmals Roesstéticas - Mon.santo Company.
Ne 154.256 - Processo para estabi- pneus - Relato Maggion. - Defe- ler.
• Ne 136.748 - Processo para fabrilizar metil Clorofórmio contra de- rido com exclusãe do p. 3. .
composição catalisada por metal -- N9 174.368 Prccesso de produzir car corpos substanciamente densos.
Impe.rial Chemícal Industrias ,Limi.- poliamidas reticuladas de alto peso processo para fabricar uni elemento
molecular - Farbenfabriken Bayer aquecedor elétrico; corpo substan
ted.
cialménte denso resistente calor e
N9 155.492 - Processo de sintese de Aktiengesellschaft.
ureia - Chemical Constrution Cor- N9 175.371 -.Máquina automática oxidação e elemento aquecedor eléAktiebolaget Kanthal.
para ligar- os fios que se ,partern nas trico
poration.
N9 165.451 - Processo e aparelho
'máquinas de fiação - Matteo
N 9 155.713 - Processo de prepapara a remoção mecânica-de pressão
e Pietro Alberto.
rar compostos de trialquilaluminio -.- 'ono
N9 175.405 - Processo de fabrica- da água. em esteiras de celulose e
Continental Oil Company.
um corante antraquinônico papelão - Eduard Kusters MaschiN9 155.765 Processo para a pree cão deazul
- Farbwerke Hoechast nerifalarlk.
dução de esteres de vinha de ácidos ácido
N9 165.449 - Aperfeiçoamento em
arcmáticos ou alifaticos saturados Akktiens;esellschaft.
para a produção de raion e
mono e dicarbnxilisoc - Imperial N9 154.779 - Processo e aparelho processo
para purificação de gás carbônico - lã celulósica com a madeira de heC,heinical Industries Limited.
11 9 153.396 - Processo para redu- Petrocarben Developments Limited. vea brasiliensis - Ascvhaffenburger
zir a concentração de mercúrio em - Deferido com os pontos já publi- Zellstoffwerke Aktiengesellschaft
gás contaminadq com êle - Alimied cados, fls. 410, com exceção dos ponNe 165.496 - Processo para pretes 5 e 13 que foram eliminados) .
Chemical Corpol7ation.
servar o crespo em fibras compostas
N9 161.306 - Aperfeiçoamentos ao de auto encrespamento - Monsanto
N3 155.673 - Processo e- fabricacão continua de copolieteres esteres urocesa.o de fabricação de alurninia Company.
de acido tereftalico hidroxl acidas anidra e instalação para a execução
N9 166.160 - Processo de fabrica-.
aromáticos e glicoiS - Inventa AG dêste processo - Schwerzerische
)nlur For Schung und Patentverwer- Aluminium AG (Aluminium Suisse ção de produtos de copulação SanS. A.), (Aluminio Svizzero S. A.), dos Patentes Ltd.
.ung Zurich.
Aluminium Ltd.). •
N9 169.032 - Aperfeiçoamentos inN9 157.331 -- Com posições de v.erni- (Swiss
Ne 164.813 - Aparelho para con- troduzidos em sistema enrolador
-:,s de poliuretana - Herikel & Cia. servar
materiais
deterioráveis
de
oricontinuo para fio, cabos e similares
2TMBH.
g em aninial e vegetal Whripool - Sparna Sociedade Paulista de MáN9 151.392 - Processo para supor- 'i1orporation.
quinas e Equipamentos Industriais
ar urna' folha de vidro ou material
nálogo e dispositivos para sua rea- -N9 165.458 - Molde para uma Ltda. - Deferido com exclusão do
ização - Compagnie de Saint G • o- -máquina de fundição contínua - p. 4.
Tsentralny Na.uchno Isseldedovatelsjain.
N 9 167.169 - No'vo processo para
ky Institute Chernoi Metallurgii 1M.
N9 157.'708 - Processo cte pollme-- 1. P. Bardina e Gosudarstvenny obtenção de produtos químicos -ação - Imperial Chemical Induz- Sojuzny Institute Proektirovanija Nordon Indústrias Metalúrgicas Sociedade Anónima. - Deferi& com
.ries Limited.
Metallurgicheskikh Zavodov. - De- excluao do p . 3.
N9 157.807 - Processo para elimi- ferido com exclusão do p. 6.
N9 170.517 e Processo para -.N•nação de vanõres de plastificantes N9 165.739 - Raspador de ossos E Dispositivo para execir;ar o proces- Erwin- Hans Becker. - Deferido com tenção de corantes da série antro-,
quinemica inSoltiveis em água - IrarJ. H. Benecke.
exclusão do p. 2.
so
N° 158.346 Processo para a proNe 168.007 - Copolimero cristalino bwerke Heedirt Aktiengesellschaft.
dução de ftaliol pirrocolinas - Ciba de buteno-1 e processo para sua preN9 170.879
Processo para a preSocieté Anonyme.
paração - Imperial Cemical Indus- paração
de mono e disazocorantes hitries
Limited.
drossolalveis •
Farbwerke Reechst
N9 158.452 - Processo para aplicaN9 168.399 - Nôvo tipo de secador Aktiengesellschaft
rão do acabamento a filamentos sinpara
grãos
ou
granulados,
servindo
téticos em particular a filamentos de
N9 172.523 - Uma. plante;" Ora dou oliamiclo e dispositico para a aplica- também- para outros fins - Nicolino
tada de um acessório especialmente
cão do acabamento a filamentos sin- Guimarães Moreira.
N9 168.462 - Aperfeiçoamentos em adernado pera ser u-sacio na. setéticos - Snia Viscosa Nacipnale Inda/etria Applicazioni Viscosa S PA e ou relaticos centrifugas - The Wes- meadura de- amendoim - Deere- &
•
Company.
tern states machine Company.
Allied Chemical CorporatiOn.

PiivJégio de invençáo, indef e I ido&
N9 :V.5.194 - Esquadro escala para
corte e costura - Ichitaro Suga.
N9 147.927 - Nova morsa - SakUji Ishizaka.
N9 153.370 - Nóvo !Uivei para
máquina de costura, - Elgin Fábrica
de Máquinas de Costura.
N9 157.901 - Novas disposiçõea,
em ralo sifonado - José Messia.s. Filho e Jacob Billzkjian.
N9 165.386 -- Nifivo sinaleiro de tráfego - José Guimarães Moraes.
N9 172.635 Antena giratória para
Televisão -- Benedito Domingues de
Souza
N9 173.979 -- Nôvo dispoedtivo
difusão e equipamentos auxiliares Juan M. Gonzales, Aramis Abale e
Luis Abate.
N9 175.700 - Novo e original abajur miniatura - Fernando Alcaraz
Martinez.
N9 -183.746 - Aperfeiçoamentos in
recipientes flexíveis e dobráveis
Bureau de Services Techniques A
L'Inclustrie Chimique et Annexes
S. A.
N9 184.396 -- Nôvo processo a máquina pare quebrar ceco; e e a
outros - Eduardo Sala &abate.
N9 185 664 - Névo processo de
vedação instantânea de furos ou . -; •
tes em câmeras de e- ou - eit
câmara e original formulação r3(•
duto vedante - Tube Master Teci.
e Com. de Vedação Instantânea de
Pneumáticos Ltda.
Anote-se a transferência:
Bristol Laboratories International
S. A. - no pedido, de transferência
do têrmo 204.318.
Gruppo Lepetit 5 p A -- net pedido
de alteracão de nome do t. 201.475.
Cumpra as exigências técnicas:
N9 186.786 - Ciba Société Anonyme.
N9 186.148 - Sinclair Radionics Li.
mited.
Exigências
Willys Overland do Brasil S A. no pedido de licença para -exploração
da pat. 75.294 - 1 - cumprimento
da alínea "b" do item 1 da Portaria
n9 30-70.
2 - apresentação do acordo firmado em 2-3-66.
3 - apresentação da tradução dos
reconheci mentos das assinaturas arostas no Acordo Aditivo celebrado em
16-8-n7 anexo ao processo da patente
n9 51.673.
4 - ealização da assinatura, do
Cônsul Adjunto em Paris, no original
do referido documento.
5 - esclarecimento do n9 de inscrição ro CGC da firma concessionária.
6 - apresentação de um aditivo incluindo o n9 e o título da patente
de que se trata.
Willys Overland do Brasil S. A. -Ind. e Com, no pedido de licença
de uso do reg. 270.831.
1 - - cumprimento da alínea b do
item 1, da Portaria n9 30-70, de 17
de setembro de 1970.
2 - apresentacão do acôrdo firmado
em 2 de março de 1966.
3 - apresentacão da tradução doS
reconhecimentos das assinaturas apostas no Acôrdo Aditivo celebrado era
2166°-84-467 anexo ao processo do reg.
4 - lea'alização da assinatura do
Consul Adjunto em Paris no origina/
do referido ddcumento.
5 - esclarecimento do número, de
inscrição no C.G.C. da firma concessionária.
6 - apresentação de um novo a"1vo incledrido t número e o nome da
marca a uer aJada pela licenciada.
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' More ecatirái on S P A - no REPUle "Mar AO: Ta'

pedida de naeuaecs da razão soei&
do pai . 80.193 - apresente o docinnen comprobatório da alteração
ele narre.
e Walria S. A. - Ind. e Com. ,- no
pedd& de alteraareo de nome da do
. t. 2o,..277 - (apresente procuração
' bem cem° nova guia de recolhimento
'da taa a de anotação pois a de fls. 16
(está c= o número do termo errada
Mortecatini Edison S. P A - no
pedide de alteração da razão social
pae. 74.513 - apresente nova procurreeo de aceado com o art. 162 do
.C. p . 1.
N 9 72.533 - Tire Goodyear Tire &
Rr rie'r Company - eiisrdne reivindeCE. ' SC as pontos 7 e 13.
Ne ,189.116 - • Garbwerke leoefchst
"Aktee igeeellschaft vorm - deve o reartere'nte retirar OfS pontos 5 e 6 tias
reivindicações por não estarem de
acerco com o Código.
N9' 155.707 - Rhône Youlenc S. A.
- mencione a finalidade a que se destinare os compostas obtidos pelo processe requerido segundo o art. 13,
e 2° letra a do Código, da P. Industriai,
elt 186.266 ea Ateis Rafetzeder ri/0d fique o titulo da pet., para. Dispost5 para extração mecánica de carteai de juntas, especialmente de
ame doa de babaçu. Harmonize os
pon os. carac. do nevo título.
N , 189.020 - Institut de Recherche, de La Siderurgia Française e
Bur ,au de Recherches Geologiques et
Mir leres - apresente o pedido como
Adadeiçoamento em processo de sepedirão..." de acôrdo com o parecer
ter • i co
azara/1 Inc. - no pedido de trensferencia no pedido da pat. 66.188 are `ntve-se o pedida de anotação de
tra isferencia de aeóreire com o parágri fo único do art. 161 do CPI.
reeetron Inc. - apresente emendaçâe r de acórdo com o art. 162 do CPL.
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Em 12 de fevereiro de 1071
Diario ceada/ de 11-2-71
Notificação
Picam notificados os requerentes
aba= meacionados para cornpatecer a ate Departamento, a fim
de efetuar o pageracato da taxa
final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 diae:
Privilégio de 'Invenção, deferido
NI 186.704 - Composição lubrificante e para desprendimento de moide - Dow Comine, Corp.
N9 151.574 - Nóvo reconformader
da parte superior e anterior de sap.ates - S. Paulo Alpargatas S.A. N9 172. 614 - Processo e aparelhe para enearinnento compressivo
de tecidos - encete Peabody es Co..
Inc.
N9 172.911 - Nemo dosador para
bebidas em geral -- Nicolau Abud e
Paulo Euripedes Engracia Bartech.
(com exclusão do ponto 3.
N9 148.503 - Processo para produzir cataliticarnente dissulfureto
carbono, a partir de enreare e hideocarbonetos gasosos - Marco Prada.
/V 140.157 - Urna composiça.o
pigmento sólido para piginenta.çao de
materiais organrcoa e processo de sua
fabricação - imperial Chernical era
dustrfes Lirnited..
N° 152.523 - Composição para fazer espumas de poliuretano e processo para rrrocluzi-Ia Allied Chemirai Corp ..
N9 156.855 - Aperfeiçoamentos em
'composições adesivas contendo acetato de vinil& W. M. Grace 8s
Co.
1 9 158.625 - Vaporizadores de
liquidas - Medo remido Santucet.
N9 162.705 - Processo para a preparação de poliésteres lineares; termoplásticos, com temperaturas de
solidificação acima de 100°C - CrieDiversos
mische Werke Wittere Cieseilschaft
'eextron Inc. - no pedido de trans- Mete Bescitrankter Haftung.
Ne 152.71 e - Praceio e aparelha
a" ncia do t. 139..589 - arquivem o
pEdido de enotação de transferencia para vulcanização continua - Devede acerto com e parágrafo único do lop Rubber Company Limíted.
151 do cpr.
N9 163.129 - Aparelho para recuperação
de gases não quelinadau
eeetron Inc. - no pedido de trensde fornalhas de refInaçã.o de
fe --ela do t. 154..835 - (arquive-se saldos
metal - Yawata Iron SteeI Co..
o: --dieta de anotação de transferen- Ltda. e Yokeyania Engineering Co.
c- - de acõrein com o parágrafo único Limited.
cl r art. 151 do CP'.
Ng 164.811 - Instalação própria
'Textron Inc. - arquive-se o pedido para a fabricação contínua de vid .: anotação de transferência de dro perfilado e de vidro plana em
.ie:do com a parágrafo do art. 161 forma de fita - Paten - Und Lie-CPI. - no pedido de transferêncta zenzverwertungs A. G.
1. 157.92?.
N 167.888 - Dispensador pressual' Te.ztron Inc. - no pedido de trans- zado - Scherieo Limited.
a:ie.-tecia de t.. 169.492 - arquive-se
N9 167.976 - ?roces° químico Para
(' riedido de anotação de transferên- detenção de acido clorídrico em so(l ie de acôrdo com o parágrafo único /ação aquosa concentrada - Ralpho
ree era 151 do CPI.
Rezende Decourt e 'Sebastião Simões
Textron Inc. - na pededu de eram- Pilho.
eeíncia, da t. 173.175. - arquive-se
N9 169.013 - Aparelho de assentacedido de anotação de transferên- mento para a cravação de cavilhas
cia de acórdo cara o parágrafo do - Anstalt fur Montage-Technik.
art. 161 do CPI.
N9 169.384 - Processo iara a preAmojrados por Falta de Pagamento paração de uma composição adequada para uso na dissolução quimica
da Taxa Finai'
de Metais - Allied Chemical Corp.
N' 154.820 - Floriano liellmuth
N9 174.826 - Processo de aplicaiFeee'aelder.
ção de uma composição a uma 'libre
Mi 155.479 - Jon Kelinewefera orgânica - Dow Cornnig Corp.
N9 174.827 - Processo para a fa'Solina.
bricação
de estruturas modeladas de
AT9 158.333 - Albert Marcel Cyprier, celulose regenerada transparenteAlexandre.
mente colardes com azo-corantes
Ne 159.999 - Correntes' e Engreer- metalíferos - Ciba Soeieté Anony,re.
gele3 Coragace S. A. ind. e Com.
en 175.136 - Coniae ()e'. et • 'ra N9 161.595 - Manoel Ambrosio Fiiba' s: A. Ind. e Come Arquivem-se reatores de incendi° - Flooleer
,1 alteai Corp.
eaa Processost •
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Aperieiroarnentes em
N'è 175.378
Ne 663.826 - Terraplen a e em e
aparelho para tratar aparas de rua-, Trenseortee Tetra Ltda.
deka
neereatereer Equipar/Tent
Covema Proeutoe
89 G33.874
Quarecos e Matais Ltda.
Company.
N9 175.430 - Processa da ¡enrica- 1 DO 663.907 -- Labor Lenho Indusção- de fia corante mono-aedeo asna-, tria e Comércio Ltda.
ea4.0;
•tienca de Calçamero solúvel, era anua. - Fathereree;
.Hoechst Attleneesellscrialt Varra.' dos Nejuco S. A.
Maltes LliCi122 81 Brunirás.
Ne 664.0e5 -- Lajes Rivo S. A.
N9 175.710 - Máquina trituradora.
N 9 665.718 - Fiação e Teeelegem
de milho - Máquinas Pairaa ateia. VaItec indústria e Comércio Ltda.
(com enelucee do ponto 5e.
In v 60(1..fe,
ai.
. • uragart In• 175.8e2 -- Precate para fabri dústria e Comércio S. A.
cor polineerize cios de, ezarerio. expiem- ,
Ne 679.729 - 'tanta San lago
sivels de partteulas rir1a - En. k)erhe Anilin & Soda Fabril: Attienge.-: Pilho.
N9 679.751 -- Larnineção Beasi leisellerchaf t..
ra de Ferro 8. A. Beasferro.
N9 175,209 -- Processo de produN9 679.759 - Morro do Ni uel
zir corantes Antraquinonicor ticidoe S. A. Mi:ida:0.'0, Indústria e Co- J. R. Geiriy S.A.
mércio.
Exigémcias
N9 679.700 -- Morro do Nique
o, a eiztila e CoN9 121,.563 -- Alvaro Coelho rin; m.ércAio.. Minoração,
Seva -- Curara exigeneta.
- Mineração Se,teeneN 9188-.283 - Ab Akeriund & Rau- , NeS.6ee.761
i.
Cumpra exteencia..
sing
N9 699.874 .- Maireo Rep resenta ..
N9 199.405 - United Aircratt Ccr-i çdes lade.
poratiop -- Retire das reivindicaelees
- Faie,•orilico Renner
os p.a. 3 'e 6 (foram reivindicarem' IV 6'79.94e
Protut.e Allmenticiore
no termo n• 189.9311 e oz poárosi ..N9A.681.246
7 e 8 (por não eetarem de acerará tries Pleatieas. Idrna S. A. 'vidascom o Ceie/leoa..
N9 dee.= - Marcos Keutotedean
N9 199.405 -- United Aircraft Cor-! Indestaa e Comércio Ltda.
poration - Retire cias reivindicirções
tlea.32a - Marcos Keutenedilan
os pontos 13 a 24, de acôrdo CMa as Indeetria e Cernercio Ltda.
lu.stificativas do perecer teenico, Ne 680. .338 -- Marcos Keuteneletan
Apresente nõvo titulo reivindicando Indústria
e Ce rnercio Ltda.
semente a maquina e a fita.
N9 080,3ete - Man
euteneeljan
N9 199. .407 - Urated Aircraft Cor- Indústria e Comércio Ltda.
poration - Faça várias correções nos
N9 631.741 - p.c., de acôrdo com o parecer tece cio Trorion 8. A.Indústria e COnlér"
rdeo.
rr. 631.742 - Indústria e Comer- Apresente claramente a finalidade cio Trorion S. A.
Ne 661.743 - Indústria e Comera que ser destinam as ("2-1fancratile)cetona,s aqui reieridas, de acôrder com untada.
N9 691.718 - nume Roupas 1.4Io art. la 1 2e letra a da CPI.
W 195.582 -- Alvaro Coelho da mitada.
Silva - Pague a taxa relativa 'ao
881.7119 - Totu'ex Roupas Lidepósito do parado.
cio Trorion, 8. À.
241.3511. - D. Rara= Baltaguer
•
Ne 61e1.726
Socila Sociedade CiGolobart - Pague a taxa relativa vil Adm. e Limpadora Ltda,
à apresentação da petição número
Ne 681.803 - Lerida Comércio e
U.467-69.
Confecções Ltda.
N9 681.830 - Bozler & Cia.
N9 181.07-- Irmãos Macedo Ltda.
N9 681.985 - Arrofer Ferra% e Me- Pague a taxa retativa ao depótais Ltda.
sito do pedido.
N9
682.455
Biegsam
Calçados
Oposiçães
Ltda.
Cia. Usinas Nacionais (opoente da
eI' 682.489 - Factum Construtcra
Ltda.
pat. MI n9 191.00'7).
Mierolite S.A. e Comércio (opoNq 543.541 - Atlanta 8. A. Inente da pat. MI termo ne 199.1101. dústrias Médico Odoritológicas Pucci S.A. Artefatos de Borraelia Novos exemplares cora exclusão de
(opoente da pat. MI termo mimem mesas para partos, mesas para operação, refle rares, preste esciarecimeri199.417)
Deca S.A. Indústeia e Comércio e toa qaantes a "pereas de man" "peça'
cernbio".
Esteves 8s Cia. Ltda. (opoente da
patente P/ termo ne 154.258).
Ne 557.a56 - José Francisco Gaivão e Maria de adirdes Dominguee
Cego - Novos exemplares substituPRESIDreters.
indo a classe 21 pela 11
SECRETARIAS e SERVIÇOS
D.O. de 9-2-71
Ne 584.092 - Montagens Industriais de Caldeiras Monincal Ltda.
(P.epublicação)
- Novos exemplares reivindicando
a marca de acendo com o clichê puDe 12 de fevereiro de 1911
blicado no D.O. de 18-6-63.
Exigências
N9 592.455 - Danubio Proteção
Cumpra o art. 73 bem como sua Industrial Ltda. - Novos exemplares discriminando os artigos de couInscrição no COO:
trroiaisp ora p roteção de peças. indusNe 298.790 - lmp. Aeropan Limitada.
Ne 676.177 - Metalgráfica BrasaN9 534.320 - Hugo Schlesingen
bérica Ltda. - Novos exemplares
N9 562.789 - Fundição Vitoria discriminando máquinas operatrizes.
Ltda.
N9 676.293 - Primes Ltda. ReN9 594.56e - Werno Julio RypL
p resentações Técnicas Industriais Ne 628.228 - Bra.sinca S. A. Per- Novos exemplares discriminando máraMentaria Carrocerlas, Velcums.
quinas (meretrizes, máquinas de preN9 629.055 - Ger.uina Comércio e cisão.
Representações Ltda.
N9 677.113 - Brasalc Se A. ItnN9 631.950 - Indústrias Coimbra
portaçfa, Erportação, Indústria
de Ferragens S. A.
Ne 675.717 - Luiz Alberto Acciarl Comércio - Novos exaustares dia-criminando os artigos e sem -referênBenitez.
cia a marca genérica.
Ne 662.843 - Ir corporedora
Ne 676.750 - MD Engenharia MeAdm. Centroler Ltda.
cenica Equipamentos de Escritórios

Quinta-feira 18

DIAPJ0 . 0FiCIAL (Seçâo Ui)

Fevereiro de 1971 507'

. 7. Na sua contestação, quanto tio
Diversos
S. A. - Novos exemplares discri- ber citoções eueleiti s is 'ort. 162 do •
mérito, o interessado não provou quo
CPI) . •
minandománuinas 'operatizes.
Banco, Safra de Itroatimentos • N 9 496.e06 - Constantinci Breton está usando a marca em questão, ten.
N 9 679.674 - São Paulo AlpargaTorno -sem efeito a exigência de tendo fazê-lo com a mera apresem
tas S. A. - Novos eXEMplakes sem S. A. - Junto ao registro 393.333 --•
no exame do tação da carta de 90, razão é de se
referência a marca genérica discri- - Declare o número de inscrição f Is. 17 e prossiga-se
pedido, apor a outlianao cle direito. aplicar o artigo -120 do Decreto-lei
no CGC.
minando os artigos.
1 Enapresa Popular de Abaetecimento n9 1.005, de ' 21-10-69.
8 Nessas condições, declaro a caN9 679.690 - -São Paulo Alparga- 1 Banco Safra de Investiroor tos • Lime:oda (junto ao termo n 9 732.982i
e
ssistro
393.389
.
Junto ao r
- mulo-erras-e os aditamentos com- cidade do Registro n 9 295.262.
tas S. A. - Novos exemplares sem S. --A.
Declare
o
numero
de
inscriçãoe
Lucianelai & Tacianetti Ltda. (luareferência a marca genérica discri- bani os de fls. S15 e 145.
Pergarnex Comércio e Indústria Li- to ao registro n 9 325.372) - Arquive.
minando as nohriezas de armarinho. no CGC.
No 679.982 - Eletro Metalúrgica
Indústrias Zelei Rio Branco S. A. mitada (junto ao termo n 9 650.439) -- se o pedido de anotação de transfee Peças de Rádio Ltda. - Novos Eqpipamentos Aeromecanicos - Ju- Arquive-se o pedido de anotação de rência por falta de cumprimento de
exemplares discriminando os artigos to -ao atile o OeSett" -- Declare o alteração de nome por falta de cum- exigência.
primento de exigência.
, N 9 680.726 - Confidência Em- número de inscrição ao CGC.
Arquivamentos de Processo
Fahrni (titular do Registro
preendimentos Imobiliá.rios Ltda. Caiçaras Hotéis e Turismo S. A. n 9Alfred
233.527 marra Novopan)
Discrimine os •artigos em novos - Junto ao termo 554.693 - DeclaForam mandados arquivar os proRegistro n9 283.-624
cessos abaixo em face do artigo Cr9,
exemplares.
re o número de inscrição no CGC.
•
1. Requerida a caducidade, foi no- .§ 2 9 do CPI:
N9 680.950 - Comecor Comércio : Perfumarias Caeneino litea. ' • 3 - Autenti- tificado o inetreesoeo paia falar aoN9 538.9'76 - Poloti S. A. Indústria
e Corretagem de Imóveis Ioda. - Junto ao termo 595.2 4
Discriminane os artigos em novos que o documento de fls. 23. e 26 e ore o pedido, por despacho publicado e Comércio.
em 20 de setembro de 12-e5.
; declare o número se insençao
N9 571.024 - Cornet Imp. e Coexemplares.
2. Acudindo à notificação contesta mércio Ltda.
! CGC.
N9 681.216 -Lea Jóias Ltda. --se
inicialmente
a
oalidade
de,
notificação
N9 652.927 - Giaisomo & Leonardo
Discrimine os artigos em novos exem-1. Penni:volt èorp. - Junto ao re- que, . a seu ver, não pode produz:ir Santa Lucia Ltda.
; gistro 268.063 - 1 - AtfreSerite o efeitos por que não houve comunicaeão N9 653.436 -- &anca do Brasil S. A.
plooes.
original do documento de ils. 9. de- por via postal, atendendo ao que nis- Industrial de 3lotores, Carninhees e
W 683.042 - Luiz Mauro Dutra . vidameme iegalizado; Z - Apresente punha
-o artigo 194, do Códi o então,. .Automerveis.
•
Leite - Novos exuma) ares
.
I nova procuração ,de corda com o vigente o Decreto-lei ns' 1.
de 27
•nando todos os artigos a' proteger.
`. de Oliveira
art.
162
•do
CRI.
663.
722
Norival
Je
agôsto
de
1945
(fls.
20-24).
9
Cia. Brasileira d
Pionnwalt Corp. - Junto ao re- 3. Ocorre entretanto e . v artIge Lago.663.911 - Serviços de Pesquisa
Roupas - Novos exemplares
invocado estabelecia que além da N9
minando todos os artigos a proteger. outros 202.997 - 239.300 ---- 250.594 publicação
oficial, o DNPI notificaria e Divulgação Sócio Econômica Ltda..
• Ne 684.924/. - Confecções Carpir I - 251.992 - 253.01 - 253.502 - os niteressados
nim,aGuacyara Boliches
por via postal, zernpre soNcieeddrie.77A5nôLtda. - Novos ekemplares sem -re- 259.824 - 279.605 - 180.231 possível É, opis, daqueles regulaiferenda -a masca _genéri ca e distai- 300..024 - 300,325 --49..990 - que
375.913 -- tos que não eito inclispensdreis. .
- Pubrasa Publicações
340.991 -- 373. , 46
' W 68.808
6
minando todos os artigos_
4. Assim, a notificação por via da Brasileiras
399.432 - Apresente nova procura- divulgação
de Sodiedades Anónimas
no -órgão oficial é Perfel- S/C.
isso e85.073 Indústria e Ccanér- cão -de aeôrdo eom -o art. 152 do
lamente válida..
cio de Confecções Foare Ltda. -- CPI
N 9 869.398 - Empreendimentos Te1 5. Mas ainda que ri ão fôsse,
Novos exemplares discriminando os
•elo 13rasil Limitada.
g
Novocol Chernical lvjarrafa-cearin simples fato do interessado:- haver rietícos
artigos.
•
=1- '
9 -66e.447 ae Empresa Jornalistic•a
se"r a registroe acudido à notificaçãoe:nana qual- e ,N
Incc.:.ro--neJuito
Coontripa: núm
. Rádio Difusora Pacificador S. A.
N9 685.129 Terrapienagem ...Gua- 1 11 9 242.306 - Comprove oo ramo ¡s
,
nabara Ltda. - Discrireloe precisa- atividade da licznCiada e o número ouer nnlidasie porventura existente, Ne e69.1367 - Mario Tintim.
mente meteria': de oonsttneõe S det ole inseria:4o da mesma no CGC e cem° clisPõe a legislação alietiva IV 670.019 - Cléia de J, esus Araujo
Fixes.
coração em novas at emplares. promova o cumprimento de alínea_ -b eerr, ium •
N 9 685.531 - Encoro a0-7-(1 de C. A alegação do proeurador do
do item lo da fortaria
ria, Comércio
Comércio e Representações Ieda. 17-9-70,- deste Depontamento.
e'l° de. jesizAr2".u113
interessado -de que não tinloa podaras Mras.
W67011021°
- Er.emPlares • com discriminessee)
ainda que N9 .671,371 - Nilo-Santos Pinto ,
para
receber
citação
mictai,
Nowecol ~cal -Manufacturing 4o âmbito administrativo. não tem N 9 871.921
precisa dos artigos. sem teço-elo-Ma
Marwig Sociedade de
,Ittnto aos registSos pertinência, uma vez que, não se Érala pepr.esentaesseía Limitada.
Coinpany
a earoraosão "cfc"..
na. 219.321 - 286.516 ---323.239 -- de qualquer citação inicial.
N9 671.935 - Industrial de ...t.irtes
Sace-ta
N9 5 e e. ese
337.842 - 341.641. - 341.642 Gutrierres
Ltda:
ca, Laboratierios (S. (. - ovos
ao
7.
Na
sua
corizestaçáo,
quanto
icem da liexemseares sem refereiocia a marca cenciada no CGC e aPtee:ente,' pre- mérito, o -interessado não r.trvou que N9 6'72.150 -L
de Valogenérica, sem "direito a côr verme- liminarmente, procuração com -os ..?ostft -usando a marca em seutelso, ten- 'den s o do Calçado S .A.
lha na .pruz cumpra O art. 96 § .59 podeoes exigido pelo art. 162 do 1tando fazê-lo com a mera apresentas
N 9 672.213 - Paschoal Paskin cR5
.
do CPI.
_ cão da carta de: fls. 90, razão é de Filho Ltda..,
Decreto-lei n 9 1.005-69.
•
Novocol Cherrecol .Manufactuoing aojiçar o artigo . 120 do 'Decreto-lei N 9 672.465 - Selrio Seleções Dio
le 9 677.136 - PassabraeS. A. Agêns
o
Modas Ltda.
cia de Viagens e Turismo - Exclu- Company Inc. (junto aos - registros "i•1.005; de 21-10-69,
& Lechtinan
-, Apresente 1)i'o
plareá na classe 38o-•8.
discriminando
os 251.533 e 253.166)
Nessas
Condições,
.declaro a ca- ; N 9 672.469 'Mana:rei
José Lustoza
S-9 673.042
• • . curação com poderes
artigos.
, apr areceber cl- ducidade do -Registro n 9 283.627. . ' N
,
9 676.564 - Umbellno Vianna de
tacões judiciais.
. •
Alfred Fahrni (titular do registro
- Exigências diversas
Mello Notto.
295.262
marca
Novopan)
s
ri
1 Apic Ir
-do
In dd. e Com Ltda. (titular
N 9 678.552 - Marcos Keutenedjian
' o ntiBanco Safra.' de Investimentos So- termo n 9 661.290) - Declare
Registro 229 295.262:
ciedade Anônima - Junto ao re- mero de inscrição no CGC e prove o
N9 679.761 - Editôni, Jornal da Magistro 389.066 o- De' tare o número arquivamento do documento de fie.
1. Requerida a caducidade, foi ao- nhã Ltda.
tLficado o interessado para falar sô- 149 6'79.834 - Salvamar Isinetada.
de inscrição no-CGC.
19 na Junta Comercial:
,
Neto (junto bre o pedido, por despacho publicado N 9 680.206 - Carlos José Ribeiro
The Dureco Com o soo remi ted . - jcião Rodrigues Seabra
11 de novembro de 1966, e retifi- Sraga Filho.
Junto ao registro 239.462 - Apre- ao termo 661.290) s- Prove o registro em
sente nova proçuração, de acôrdo de firma, indicando ramo de atividade eado na publicação de 21-11-66 (iô- N9 680.427 - Paulo Sales Guerra
lhas
84).
com o resolvido no asseeeew ao ee_ e número de inscrição no CGC.
9 680.471 - Casa Hauer Limitada
N9 671.515 - The Sherwin-Williams 2. Acudindo a notificação, contesta N
1
gistro 176.135.
N 9 680.536 - Turismo Walditur LiCo. - Apresente a prova do pais de inicialmente a . 1 alidade da notificasão mitada.
Zulzke Indústria Farmacêutica , LI- origem e procurares) de acórdo com que, a- seuver, não pode produzir efei. mitada - Junto ao registro 325.126 o disposto no artigo 162 do Código. tos, porque não houve comunicação I4° 680.658 - Berel Aizenstein e
- 1 - Promova a transferência da Aggs Indústrias Gráficas S.A. (ti- por via postal, atendendo ao que dis- Biro Ernesto Zeitel - Arquivem-se cie
titular para Laboratório Plasroorgan tular do termo n 9 8e6.716) - Apre- punha o artigo 194, do Código então processos.
Ltda.; 2 - Apresente o original do acate exemlpares.
vigente, o Decreto-lei n 9 7.903, de
Retificação de Pontos
documento de cessão, de fls. 12; 3 G. B. Pezziol S . p.A. (titular do 27-8-45 (fls. 85-89).
119..511
- Privilégio de Invenção
N9
- Prove que o signatário do d0- termo n 9 643.023) - elumpra os ai, 3. Doom, entretanto, que- o areigo
para "Processo para a Elaboração de
cumento de cessão tem poderes para figos - 81 e 162 do CPI.
estabelecia que, além da pu- Dispersões de Poliolefinas Obtidas sob
alienar a marca em apreço: 5 --13)e- Irmãos Seixos & Cia. Ltda. (titular invocadooficial,
o DNPI notificaria os Baixa Pressão" de Chemische Werke
dere o número de inscrição no CGC do termo n 9 613.258) - e Indústria blicação
interessados por via postal, sempre Htils Aktiengesellschaft - Pontos
Ciba Societé Anonyine - Junto ao Riberopretana de Calçados Limitada. que possível. É, pois, daqueles requi- publicados em 5-2-71 fica retificado
De- altos que não são indispensáveis.
registro 197.580 -- 1 - Prontova a junto ao termo n 9 613.258) - OGC
o total de pontos para 2.
b, do item I, Alarem o número de inscrição no
obediência da alínea
4. Assim, a notificação por ai- ela kr 138,678 - Privilégio de Invenção
30-70,
de
17-9-70,
c
'neve
sua
existência
legal,
indicando
da `Portaria n 9
divulgação no órgão oficial é perfeideste Departamento; 2 - Apresente mano de atividade e pegue a taxa de tamente
para "Processo para Recauchutar ou
válida.
Vulcanizar a Superfície de um Pneu•
arletnto
exploração
aditivo ao contrato de
5. Mas ainda que não o fôssae o mático de Borracha" de Bandag Inanexo ao registro 257.273, incluin- Luiz Patricio e Luiz Amado Tenente simples
fato do interessado haver corporated - Pontos publicados em
___ (titulares do termo n9 865.580) - Prodo os números dos registros e ra
à notificação sanaria qualquer 5-2-71 fica retificad oo total de ponnomes das marca a serem voadas vem sua existência legal, - indicando acudido
porventura existente, como tos para 5.
pela licenciada; 3 - Decdere o rã- ramo de atividade e número de ias- nulidade
á legis l aaão adjetiva conoon.
mero de inscrição da concess,ionárá ereção no CGC. Quanto a Luiz Amado dispõe
A
alegação
do potrouraeor do in- N 9 146.327 -Privilégio de InveÀão
6.
no CGC; 4 - Comprove o ramo de Tenente, .apresente procuração.
teressado de que n5) tinha poderes para "Aperfeiçoado Processo para
640.010
Refinação
de
Milho
INT9
ai s ie -/ade da mesma.
de Tetra-Fluo-Etileno" , de
para receber citação -.rodai, ainda que ProduçãoChnemical
Industries Ltda.
Chemische Fabrik Vou Heyden Nacional S. A. Minasa - 1) Pro- no âmbito adtninistra eso não tem perLeelertgesel scliaft - Titular do is- mova alteração de nome no Registro tinência, lima vez que, rloo se Ir ata - Pontos publicados em 5-2-71 fica
retificado o titulo
e 59 - Apresente nova n° 372.478 e cumpra o art. 73 beto de qu e loi r or cinesOo inisiiai.
• -1 o 297
. cota
pronnaçao
-poderes para reCe - como sua inscrição no COSO
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NV 167.980 - Privilégio de invenção
drocarburetos olmedos", de Solvay &
N 9141 .533 - Privilégio de inven- cilvidicip,, capaz de foraear ume
rocesso de Prene tacão de persão esieivel", ee eivIG coeie. nue Cie. - Pontos publicados em 5- de para "Nôvo processo de fundição conção par,.
Pontos pule.. dos em 5 de Lee- fevereiro de 1971. - Fica retificado tínua de metais", de Salvador Arena
Internieliários de Siliconft Os
Corning Corporation - Pontos 1.i-bil- leiro de 1971. - Fica retilic.ado o ti-1 o total de pontos para 5 e o titulo. - Pontos publicados em5 de fevereiro
N9 157 401 - Privilégio de invenção de 1971. - Fica retificada a data.
rados e:n 5-2-71. Desenho não eceiNÇ 154.466 -- Privilegio de invenção para "Novo dispositivo p ira somar e
tence aa processo.
N9 169.128 - Privilégio de invenção
Pon- li ara
"Processo para a reale-elo de mi- subtrair", de Takao Nak
N9 149.139 - Privilégio de [evença°
"Processo para polimerização
para "Frocesso de Fabricaçao de Qui- aérios de óxidos de leu a de prefe- tos publicados em 5 de fevereiro de para
Oil Products
Univ•-.
macritiii,a-Dionas Lineares" de San- enci o pe"a a t5or1 . : ee.o de ferro 197 1 - Fica retificada a data. Company - Pontos Publicados em 5
doz Pat :fites Ltda. -- Pontõ. publica. e ma", de :Vicie .ieesellschaft AktienN9 160 431 - Privilégio de invenção de fevereiro de 1971. -. Fica retifi, -eseile a - Pon los p s cadl os em Para 'Processo para a preparação de ciado a titulo e o total de pontos pados em 5-2-71. Fica retificado a
i
de
ieirereiro
cie
1971.
-Fica
eetipolieteres
organosilicos", de Dow Cor-1 ra 14.
N' 141.450 - Privilégio de Invençáa
icedo o receierrente.
:as
'
Caieeere
a "Processo para Fabricação de
Privilégio de Invenção
N9 169.298
em 9 de fevereiro de 1971. - Fica re- para
Novas I fIono-Azo Corantesw de Impe- •
el" 154 620 - Privilegio de
"Processo para obtenção de no
invenção.
riai Chemical Industries Ltda. Pontos
ezova iiirma para concreta ar-1 tufcada
vos corantes" de J. R. Geigy S.A.
publica los em 5-2-71. Fica retificado macio , de Teodoro Rose° - Pontos
N 161.647 - Privilégio de invenção - Pontos publicados em 5 de fevereiro
publicados em 5 de levereiro de 1971e para "Processo de oligomerização e de 1971. - Pica retificado o Termo.
e requ( rrente e o titulo.
Fica retificado o requerente e o polimerização de olefinas", de StuN9 1-'5.710 Privilégio de Invenção -titulo.
N9 173.937 -- Privife • do de invenção
diengesellechaft Kohle MBH - Ponpara 'e?rocesso de Fabricação de DeN9 155.799 - Privilégio de invenção tos publicados em 5 de fevereiro de para "Prk,cesso para recobrir, medianrivado:. 1, 2, 3 Triazólicos da 3 Feel- para "Navalha de segurança com rãste eletrólise, a superti e le de objctos
rumai ina Incolores ou Quase Imo- • ca trapezoidal", de The Gillette Com- 1971. •- ,Fica retificado o titulo.
com um revestimento de cromo com
160.315
Privilégio
de
invenção
N9
fores" . de Sandoz Patents Ltda. Ponerl- a de
-Pontos
pu
estrutura micro-fissurada", de Regie
para
'Alça
com
várias
finalidades,
ca
retifi-1
tos pli blicado.s em 5-2-71. 3ii'1
_evereiro de 1971. - Fica retificado o adaptável a garrafas", de Paul Rei- Nationale Des Usines Rena.ult total de pontos para 3.
cedo
titulo.
tzez - Pontos publicados em 5 de Pontos publicados em 5 de fevereiro
de 1971. - Fica retificado o titulo.
N9 . 50.095 - Privilégio de Invençáo
INT' 155.988 - Privilégio de invenção fevereiro de 1971. - Fica retificado o
pariá- . Dispositivo de Transporte Com- para "Aperfeiçoamentos relativos a. retificado o requerente.
N9 176.017 - Privilégio de invenção
tn lendo uma Máquina a Efeito de suporte-dobradiça para capa de foN9 163.718 - Privilégio de invenção para "Processo para a preparação de
Sow • issociada. a uma Via Direcional"1 gim a gás ou elétrico", de Gemei Amo
novos corantes azóicos catiônicos", de
de SUciete de L Aerotrain - Pontos Enck - Pontos publicado sem 5 de para "Nôvo tipo de ferro elétrico de Etablissementes Kuhl Kuhlmann pi iieados em 5-2-71. Fica retificado1 fevereiro de 1971. - Fica retificado engomar e passar", de Nicolino Gui- Pontos publicado em 5 de fevereiro
marães Moreira - Pontos publicados
o tit alo.
o requerente e o titulo.
em 5 de fevereiro de 1971. - Fica de 1971. - Pica retificado o total de
N9 151.402 - Privilégio de invenção
N 9 153.179 - Privilégio de invenção
pontos para 3.
para. "Uma composição para trata- para "Nova válvula automática de retiifcado o requerente.
men o do solo", de Sankyo Company descarga", de Solon Ribeiro Zorowich
N5 177.861 - Privilégio de Invenção
1n19 163.870 - Privilégio de invenção
- Pontos publicados em 5 de - Pontos publicados em 5 de feve- para "Nôvo método para axidar ai- para "Lata com alça de arrancamenia • eira de 1971. - Fica retificaria reiro de 1971. - Fica retificado o nú- canis nos correspondentes aideios ou to integral e processo para fabricáa dita.
mero do termo e o nome do regue- cetonas", de Sintek Corporation - lo", de The' Stolie Corporation
Pontos publicados em 5 de fevereiro Pontos publicado sem 5 de fevereiro
N 151.784 ' - Privilégio de invenção
N9 156.296 - Privilégo de invenção de 1971. - Fica retificada a data e o de 1971. - Fica retificado o requepare "Desempenadeira de lança de
rente.
ônil us elétrico", de João Alves da para "Produção de coque", de The titulo.
PaiAo e Cia. de Transporte Coleti- Canmore Mines, Ltd. - Pontos pude
invenção
N9 178.540 - Privilégio de invenção
N9 164.802 vos do Estado da Guanabara - Pon- blicados em 5 de fevereiro de 1971. para "Novo suporte escorredor para para A"Aparelho permuta-dor ciaca
•-Pontos
m
lora- lor", de Fuller Copany
tos publicados em 5 de fevereiro de - Fica retificado o requerente e o pratos, talheres e aueee:",
197'.. - Fica retific,ado o cabeçalho. titulo.
lux Soc. Industrial Ltda. - Pontos Publicados em 5 de fevereiro de 1971.
Fica retificado o titulo.
151.862 - Privilégio de invenção
N9 155.403 - Privilégio de invenção publicados em 5 de fevereiro de 1971.
pala "Processo para a preparação de para "Composições combustíveis e lu- - Fica retificado o requerente.
N9 178.544 - Privilégio de invenção
arrimas cíclicas", de Hércules Powder brificante", de Rohm & Haas Com..
Privilégio de invenção para "Processo para a fabricação de
N9 167.562
Company - Pontos publicados em 5 pany - Pontos publicados em 5 de para "Aperfeiçoamentos relativos a
de fevereiro de 1971. -- Fica retifica- fevereiro de 1971. - Fica retificado o materiais e m fôlha flexíveis", de derivados de 2 fenilbenzoxazol e comRubber Com any Ltd -- posições cosméticas contendo o mesdo' o titulo.
órmulas
do
ris f
s
'
titulo eas dua
Pontos
publicados
em 5 de fevereiro mo", de Cida Société Anonyme \P 154.071 - Privilégio de invenção ponto n9 1
Pontos publicados em 5 de fevereiro
N9 156.567 - Privilégio de invencao, de 1971. - Fica retificado o titulo e de 1971. - Fica retificado o titulo.
para "Processo de preparação de uma
pc liamida linear, sintética, finamente para. "Processo de estabilização de hi- 1 o n9 do Urino.
4.1~•••n .11•••
n••••nnnn•n•

AÇÃO
DE ALIMENTOS

le•

ESTATUTO
DOS

ESTRANGEIROS

DE 25-7-1968

LM N 9 5.478

DECRETO-LE1 N.° 941 - DE 13-10-1059
Divulgação E9 1.963

DECRETO N." 66.689 - DE 11.6-1970

PREÇO: Cr$ 0•211

DIVULGAÇÃO N.° 1.143

A VENDI*
Guanabara
Avenida Rodrigues AlveC Q59
Agéncia 1:
Ministério da Fazenda
•
Mede-8e a pedidos pelo Serviço de Reerribõllo Postal
Em Brasília
Na sede do D.1 N.

Preço: Cr$ 3.00

A

VENDA

NA GUANABARA

Seção de Vendas: Avenida Rodriques Alves, 1'
keS_Mcia I: Ministério da Fazemia
Ande-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal,
EM BRAS/LIA
Na sede do DIN
tn-•

41

\
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PONTOS CARACTERIS11COS DO
DE PRIVILéGIO

c:

PEDIDOS

res preenchidas por frisns (7) longitudinais e paralelos.
TERMO NR 164.44 de 17 de uovemoro de 1961,

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

Requerente: TECNOTRANSPORTES S/A INDJSTRIA E COMERCIO, . OUANABAR,l,
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS PARÁ CARREGADOR-DESCARREGADOR PÁRA (
FINS DIVERSOS"
IREIVINDICACOES
a . APERFEIÇOAMENTOS PARA CARREGADOR DESCARREGADOR PARA 1,
FINS DIVERSOS, caracterizado pelo fato de que o ponto de suspensão do pindulo/

cololado num carro de suspensão que pode desiocar-se ' sábre trilhos ou cabos/
horizontais, tendo sua posição e o momento de stia partida determinados em rola
ção ao carro regulador, de tal forma que -o conjunto todo andasse a grande
cidade, movido pela inércia da carga lançada pelo movimento pendular ate

vel.

o

pon

to escolhido onde os carros estio freadcl e travadas oara a descarga s1multa./
neamente ou um. ap611 c outro.

Requerente: "LUTENE DE FARIA . . ESTADO DO RIO DE JANEIRO

mico ponto apresentado.

000 O

TERMO Na 164.463 de 19 de *Ovembro de , 1964

Desenho industrial: "NOVA CONFIGURAÇãO DE DESENHO INDUSTRIAL APLICADO EM LADR1

1

WEiViNDI-CAÇDES

LHOS'

lr 4-1
a
Thid0 Ni

00

,

164.422. de 15 de junho sde 1964

1 - NOVA CONFIGURAÇXO DE DESENHO INDUSTRIAL APLICADOS EM

/

de/
LADRILHOS, caracterizada essencialmente por duas figuras em cr, dispostas
das
diagonais
no
quadrado,
sendo
que
as
curvas/
a
uma
forma inversa em relação
que definem cada figura, constam de uma semi-parábola e de um arco de circulo/
e o aspecto final do desenho apcis aplicação dos ladrilhos, será de ondas geomi

tricamente definidas segundo a concordá'ncia de parábolas com semi-círmrlas.
Ponto n R 1 do total de 2 pontos apresentados.

Requerenter METALURGICA GATO LTDA. - SÃO PAULO
Modilo Industrial: " NOVO E ORIGINAL MODELO DE FAROLETE

P12

WEIVINDICACOES

FIG.1

I - &Ovo e original modelo de farolete, que se canastaiaa

eseencialmente por ser constituido por duas eemi-esferae (1)e (2)

articuladas entre aipor ha tubo (3) e duas tastee (4) • (5) e cada uma
das semi-esferas 4 provida de una tampa (6) -vaiada, sendo a semi-esfere
(1) provida ainda de um'cilindro central ' (7) de nível um pouco abaixo/

CERRO . No 164.471 d* 18 de novembro de 1964
Requerente; TAKASHI HIGASHI o PARANÁ
Privilégio de Invenção: "NOVA DISPOSIQI0 EM CONJUNTO ADAPTÁVEL A MAQUINAS DESFI

da sua borda exterior, de uma arruela de borracha f8) que o envolve, é

4RADEIRAS DE RANI E DE FIBRAS CORRELATAS"

a semi-esfera (2) é provida de uma chapa de vidro (9) e no seu interi-

REIVINDICAODES

or hé mia límpada (10).
tonto no 1 as 2 pontos apresentados

1 . NOVA DISPOSIÇA0 EM CONJUNTO ADAPTÁVEL A MÁQUINAS DESF/
BRADEIRAS DE RANI E DE FIBRAS CORRELATAS, caracterizada por uma armação," que

atravois de apropriados parafusos, vai aplicada ou afixada na carcaça da máquina desfibradeira; em dita armação, prende-se tno outro conjunto, no qual Gabão/
montados, um rolete superior horizontal, e, sob este, dois cilindros, sediados
1m apropriados eixos horizontaia;,o roleta superior, situa-se subjacente à me.

/a de admissão da fibra aos batedores rotativos e, em ambos os laterais da ar.
cação, se dispõem agulhas convencionais; a mesa de admissão do produto.-a sere
tesfibrado, é guarnecida duma cobertura protetora.

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
4tUta N u

9

164.434 de 16 de ,urino us00a

,le,:Jorente: LAGES ?EE.-FABRICADAS "JKR" LTDA.o 510 PAULO
InduStrial: "NOVO E GEIGINAL . MODELO DE ELEMENTO PARA CONSTRUCDES PRE.FA
tRICADO"
• ...._...

4EIVINDICAOES.
- NOVO E ORIGINAL MODELO DE EIMENTO PARA CONSTRUÇDES

7

gE2-FABRICADO, que se caracteriza essencialmente por ser constiturdo por um
tomento de forma prismátin com a sanção em forma de 'um trapézio (1) provido /
:e duas abas quadradas (2) vazadas por um furo longitudinal (3) e lateralmente
4 tamnem provida de um canal (4) longitudinal, e, internamente, possui subliv;
5355 (5) lue se unem à base sUperior e a reentráncias trapezoidais (6) inferis
ras e o elemento tem ainda as suas superfícies Laterais, superiores e 1nferlo.

IMA

oie.4
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ihái0

NO 164.546 .de 20 de novembro de I964
eqterente: . LEESONA CORPORATI oN • . g.o.a

tr iNfilég io de Invenção: RAPARELHO-PARA PROCESSAR PIO .
FEIVINEXCACDES.
.,i
- . .a....-__Anz.relho_paras tratar fio,. compreendendo um suporte.pa.
t
'rs tm suprimento
de fio a dispositivos que movem o fio. caraclerliãdó pOr Ar/
dis l ositivoS para aplicação de material reativo (43.1.4). ao citado fio; dispo.
ssitIvos (60,68) que definem uma zona aquecida para aquecer o fio até uma tempg
ratIra pré-determinada, depois de aplicação do material reativo a ele; um disPI
sit vo torcedor (70) W28 torce o citado fio antes de sua passagem pela citada/
Aos', aquecida e destorce o fio, depois da remoção do fio da citada zona muco),
[
da; e dispositivos tensores (50) para manterem o Elo sob ume tensão uniforme
dur.mte a passagem dele pela cátada zona aquecida.
RaivIndica-se a prioridade do correspondente pedido deposl
tacd nos Estados Unidos da América em 2 de janeiro de 1964 sob no 335.309,
!
Ponto nu 1 do total de 9 pontos apresentados,
*4

prendedor entredito aparelho de fabriCação e dispositivo de armazenamento e /
entre dito bastidor e dispositivo tensão para prender seletivamente ditos I
elementos qe tensão para manter 8 tensão pré-determinada durante a operação d;
fabricação, e um aparelho de sustentação colocado perto da extremidade do apa.
11 ralho do cruloorxsaaqrao,-4.2.Virer&Praffegli/57.-Para segurar 8 cor.
rei; e aante-la numa posição fixa, ao mesmo tempo que submete os elementos de/
a da correia I
tensão ; tensão pre-determinada, de modo que uma secção contínu
transportadora pode ser fabricada em etapas intermitentes quando uma secção er
tá sendo vulcanizada, uma secção contígua está sendo fabricada e uma secção cis
elementos de tensão está armazenada próxima à secção que está sendo fabricada/
dà modo que a seeçáo seguinte esteja imediatamente disponível para fabrics-tção,
estando os elementos de tensão em cada etapa sob uma tensão uniforme pré-deteà
minada a qualquer tempo, até que esteja terminada a vulcanização da estrutural
da correia,
Reivindica-se a priorldade do correspondente pedido depo.
Pitado nos Estados Unidos di América em 4 de dezembro do 1963 sob n e 327.975.
Ponto n 9 1 do total de 11 pontos apresentados.

418.

TERMO NO 164.560 dl 20 de novembro de 1964
lfisquerentet RAFRAEL SANTOS ROCHA • SEB1STII0 CASTE' e . GUANABARA
Privilégio de Invenção "CAIXA snAPTIVEL D8 REVERSÃO E REDOÇXO PLEVINGEOUMA-/
d
Jtal.
RITIE0
BEIVINDICAÇOn
. CAIXA ADAPTÁVEL DE REVERSIO E REDOCIO PARÁ MOTOR MAR/.

CIMO, constituída de uma caixa prOpriamente dita, adaptável, de redução para •
motores de alta rotação • de r ***** lo, caracterizada por ser montada sabre /
dois eixos paralsios, primário • secundário, os quais são apoiados vibre eua./
tro rolamentos;
ente n o 1 do total de 4 pontoe apresontados.

FIG.1
T/2-,10 N 9 164.347 de 20 de novembro de 1964
E.U.A.
Re-usrente: TER GOODYEAR TIRE & raiBBER COMPANY
friilágio de Invenção: "APARELHO PARA PURICAÇãO DE CORREIAS DE TRANSMISSÃO"

REIyjnanctEs
3 -tia apar.ilho para a fabricação de uma correia chata Pos.
aufido vario. elemehtoe de tr .ssão paralelos • longitudinais- incorporados na el
tritura da carcaça e cara vulcanização dw dita carcaça num processo contínuo
dito aparelho compreendendo um apar;lho para submeter uma aecção da dita cerca
ça e dos mencionados elementos de 'tensão aí existentes ao calor e preesão para
vulcanizar a carcaça em uma estrutura composta integral; um aparelho para fa-/
br?car a, carcaça em Uma ostruturu coarosta integrai; um aparilho para fabricar
umï. secção dos mencionados elemento; do ~são • carcaça numa estrutura coMpos
ta, preliminarmente à vulcanização, dita secção sondo pelo menos de comprimento igual ao da secção de carcaça sendo vulcanizada, omencionado aparelho es-/
'ao lado s no termo aliokamento que o dito *parelho de vulcanização; um /
taiido
difpositivo de armazenamento dos elementos de tensão contíguo ao dito aparãlho
de fabricação capas de armazenar secçtee doe ditos elementos de tensão sob ten
a111. , em quantidade pelo menos igual ao comprimento da eecção sendo usada no

TBRMO NO 164,567 da 20 de novembro de 1964
Sequerantes STUDIENGESELLSCRAP T KOHLI M.B.H. - ALEMANHA
Priviligio de Invenção "PROCESSO PARA A SEPARAÇXO DE MISTURAS E SUBSTINCIAS, PRINCIPALMENTE PETRÓLEO OU FRAÇOES DE PETRÓLEO'
PEIvIRDICAÇOIE4

1 - Processo para a separação de misturas do substencias líquidas •
e/ou sólidas nas condições de operações, contendo compostos orgánicos e/
ou compostos coa restos orgas nicos, caracterizado pelo fato de se tratar
Mistura de subst;ncias com um gás que OU encontra em condições super-crí•
ticas de temperatura 4 pressão; acolhendo coe isto para • fase gasosa eu-

salvlho de fabricação; um bastidor contíguo ao dito dispositivo de armazenamos
to do qual Os ditos elementw dm tensro do puxados para o dito dispositivo df

Per-crítica pelo menos uma parte dos Compostos orgielicoa e/ou contendo
grupos ergãnices; separando, no C430 da incorporatio na fase gasosa hão.

Sarlazenamente, UM OstoaltiOo de tensão entre diC,1 dispositivu de armazenamen.
'cie dit o kaatidor Para submeter cada elemento de tensão a uma tensão pré-oe-,

' ter sido total, o gós carregado de substitncias, em condiçOes super-críti
eis, da mistura residual; e por,fi . .secupttrando as substituelas que montra,

lioNalnada gde é mantida durante as operatées dm montagem e vulcanizao, um

rala na fase gasosa super-crítica.
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Tinalmento a requerente reivindica a prioridade do Correspondente 40
dido depositado na Repartição de Patentes da Áustria em 20 de novembra . dC
1963

•

5 do adite de

1964

sob

os u g s.

á 9310/63, e á 6739/64. ?capeado

vasente.
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.*1twuteta Ytb?tdd d 6 lifiiffirdffl3414iib dteó4
ft6a Unidos da América em El de novembro de 1965 sob n g 323.270a,
Ponto na 1 do totil de 6 pontos apresentados,

OntO ,4 0 1 do total de 18 pontos apresentados. .1
.aran,,Ornsnrrutt

20

T211)(0 Ne 164.604 de E3 do novembro de 1964
. a PAULO
Requerente: ROGELIO FRAGA BREIE/ e JOSE LUIZ ALVARES$10
PriVilégio de InvençXot "INTERRUPTOR PISCA-PISCA RARA 2E1CULOS E OUTR0S,1
I

REIVINDICAM§

1 . Interruptor pisca-pisca para veículos e outros, caril
terizado por compreender inicialmente uma placa 'plana de base, feita om mate.

rial isolante, . atm/ossada por trás terminais metálicos, para ligação reapeli

1

tivamente ete a bate:ria du outra fonte de alilamtnio, chave direcional para iç
TÉRNO Ne 164.590 .de 20 de novembro de

1961

RequerWriedWIFIANCISC O ZEFERINO IPPOLITO LANBEler a $1IO PAULO
AUTOMÓVEL',
,PrlYilágio doe Invenção: "UH ESTABILIZADOR D$ EIXO TRAZEIRO DE
5
REIVINDICACOES

Um estabilizador de eixo traseiro de automóvel caracter',

M %O" 1
gado por duas 'barras de forro, de dimensBes convenientes, tubulares ou não,
que, se adaptai • se fixam, de-forma conveniente, por uma de suas pontas,
à outra
mos estriemos' da capa 'de eada'semii.eixo do carro, • que se mnem, uma
pelas pontas livres, formando uma figura triangular rigida,.Com os seml-st.<,
Ponto ri g

1

duas ou 'mais limpadas sinalizadoras do veiculo ou outro o limpada pilOto pre../
vista no painel, terminais estes dos quais o primeiro (positivo) e ligado à iNa
teria forma, na outra face da placa de base, -duas orelhas ortogonais salientes(
sendo uma portadora de um botão de contato, e a outra servindo de aplicação PA
ra uma das extremidades de uma resisténcia elétrica, dita resiste:teia tendo um
trecho convenientemente esticado, ancorado em um suporte móvel, ' de posição re.
gulável, Nr! com a ponta livre aplicada I extremidade de lima lámina de bronze- ,fósforo, dobrada de maneira irregular, dita lemina estando aplicada • retida
om posição por duas orelha, formadas pelo pró prio terminal que é ligado à chs.i
vi direcional citada.
tonto n g

1

.
do total de A pontos apresentados.1

do total de 4 pontos apresentados,

f' I . 1
TERNO N g 164.673 de 13 de julho de 1964
Requerente: hILLDTSLAN DIAMAND - SIO PAUTA

Privilágio de Invenção -"ADMISTURAÇIO DE ESCAMS DE MICA OU VIDRO'

efflingastOm
• A admistulação de Escamas de Nua ov Vidro em tempaçío do vasa:
mento de gasos ou liquido., inclusive um uso de Esponjas ou sem •le"carad
terizado pela inclusão de escamas

de

mica ou vidro nas massas destinadaO

para formar um tampão de vedação do fluxo de gasos ou liquidos.
Ponto n g 1 do total de 4 pontos apresentados.
TERMO N O 164.715 de 23 de novembro de 1964
thIMO 02 104.59a de tu de novembro de 1964
Requerente: CLARK EQUIPMENT COMPANY . E,D,A.

Requerente: FAOLO BADALAMENTI e UBALDO INZOLIA

Privilégio de Invenção: "VÁLVULA CALIBRADORA PARA PNEUS"

Privilég io de Invenção: "CONJUNTO DE ATERRAGEM PARA CAR(ETAS"

UIVINDICACOES

EEIVINDICACOES
-

um conjunto de aterragem para carretas, caracvorizado,

por compreender um mecanismo de trem de aterragem escamoteável, ligado à carrg
o dito conjunto incluindo rodas esca.
ta para movimento longitudinal relativo,

moteáveis e meios de atuação respectivos, além de meios postos em comunicação/
rag em pa
Com os citados-moios anteriores, para atuação do dito' conjunto dm atag
afam
ratraído
dm
ta trás 'com relação à carreta àmente apaS ia ditas rodas tS g
uma dada distância.

SX0 PAUDI

VÁLVULA CALIBRADORA PARA PNEUS, caracterizada pelo ra4,

to de ser denstiturda por

peça tubular provida de rosca interna at4 certa Oro;

Fundidade, pela qual se adapta o conjunto ao bico usual de cevara de ar, senda
que no interior de tal peça em encontra corpo ci.oular, com passagem central

Of

estando e topos dotados de reduçOss de dia.aetrd ame permitem, pelo lado da
rosca, a apileeção de arruela' de vedação e pelo lado oposto a aplicação de re.,

bordo de reci piente eLástioe, aos' exemplo de borracha, vubgr19,4950 que Perinarj

b 2

h
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roce :Atido- entre o referido corpo circular a o topo reaachAdo .ara o interior
tia 'peca tubular.
23 e

Ponto n o 1 do tetel de 3 pontes apresentados.

contra.noree, com arruela intercalada,

dm

alojamento anelar para uma!

sério de peouenex esferas soltai
.'onto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.
.

l
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r2pxo Ne 164..804 de 26 asi' nofembrO de 196s
Requerente: NICOLLSSIEVAS VICENTE - SIO FaULO
Priv-J.14i ° de lnvencao: " APERFEIÇOAMENTOS EM SEMI-REBOQUES"
N° 164.i144 de 24 de novembro de 1964
14-"°
•
1 Requerente: ASAIii CASEI KOGYO KABUSHIKI KAISRA = JAPAO
Piivilégto r- Inveinao: 'PROCESSO E APARELHAGEM PARA DESCARPEOAE OS Fros NO
I
'
PROCESSO DE FUÇO ZM TAMBOR CENIVITUGO"
RFIVINDICACOES
- P rocesso para descarregar os fios, aplicado ao procek

REI7INDTUrCE=.

1 - Aperfoicoamentoe em semi-reboques, previeton para
permitirem fáceis ascençé:o e descida de tratores e outros conjuntoe
de grandes piso e porte na plataforma dos mesnoa, caracterizados isi
oialnente pelo rato de o eami-reboque prepriaments dito, comum, ter

',o de rja4 0 aa tambor centrífugo, mracterlzado cicie Incluir os está g
ios de: /
, con duzi!' o-J rios, sua estão fiados dentro dos respectivos tamborea centrifti-/

a Platafonra subdividida traneverualmento em duas partes, sendo um /

gos, num sentido lOngitudinal para formar um feixe com os tios por melo de /

maior anterior e fixa, • outra menor posterior e basculante, com li-

pspositivo prOpric para pegar os fios em determinados pontos entre os tilti_/
'os rodistos e os funis, fazer sa,tr o feixe de fios enquanto as bobínas de fi

nha de giro aproximadamente ao nível do eixo trazeiro da unidade, o

amento anteriormente fiadas estão sendo retiradas dos tambores ceotk,frogos
Jatar fluido na direção dos funi. por onde passam normalmente os fios .; logo

do no prdprio chassi*, • com comando direto ou à diertàneillil"iiiet 'per
SJ me eme
te advel avançando ainda para além das rodas trazoirao da.untteM,em

seguada cortar os fios fazendo 'acionar as Cortadeiras que correm lorigitudá

trecho levemente inclinado para baixo, com altura auavemente decrea-

n',Jmente às eStaçõeS de fia: de aorta a permitlr ' que os jatos de fluido levem
oí pontas cortadas dos fios através dos Funis, fazendo-as penetrar nos tombo•
centrífugos

conte. e tendo a face superior dotada de una sírio de ranhilig 0t!'rani

•

0,1,,dnej_se a priorlda,s do corresponoente Pedido deo0.
p ilado no Japií° em 29 do novembro de 1963 sob n 5 63730

sob ' ação de

112

pistao bidrefialico, ou dispositivo equivalente, monta-

versai, anti-derrapantee, •atendidae cor tóda a sua largura, ou apenas/ nae partem extrema g laterais.
Ponto O 1 do 3 pontos apresentados.
fir

Ponto n 5 1 do total de 11 pontos epretentedos.

6'

FIG 1
TERNO 4(0 1611.806 de Z6 de novembro do 196h
Requerente: PERMAGLASS, INC 1 1XMI ', H O 164.765 do
e novembro do 1964
Roque'rente: /EMOSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS TINAS LTDA . SIO PAUL(
rrivi:.isio de Invenclo: "APERPEIÇOARENVOS EM OUROS PARI. RODAS DE BICICIE-,
TAS It OUTROS'
REIVINDIC:COES
_ korfoiçoamentos sa cubos para rodas de bicicletas • OR
o-roí, hmaracterisado g iniciaimente pelo tato 41 a nanal capa .ubular onvol.
teria io eixo da roda, • que forma dois alargamentos extremos e opostos, /
('ira /r iem doe quais avançam as •xtremidades rosqueadas do dito oito, ter /
OS refiritOs termlami g alargados providos, cada qual, do dois degraus ane1
%reg, espectieateente Interno • •etorno, ao primeiro sondo encalmado, sob
/1.
Prte irmisio, ME 4108~0 enfiar, do aecção transversal apt ximadamonte em
;leo. • TS'it ORIMM, Idleitam•ntee ene a perto •xtra e troneo-cenica de um bloco
WUMEJ2-4-

'

00.$,Or 40 tapno de eixo central, com fixação provida P or Por-

Priviligio de Invenção "PROCESSO R APARELHO PARA TRATAMENTO DE FQLRAS DE
nom)"
- •
REIvlsoicA4Ms

1 - Um processo para aquecer placas de vidro atá temperatura de de.
foranio suportando as citadas placas zebre gases caracterizado por modificar as características do suporte gasoso, durante o aquecimento, de mo.
do que as placas sejam suportadas numa altura maior, acima das aberturasdos gases enquanto as citadas placas de vidro estio em temperatura menor.
do; que a de deformação do que depois das citadas placas es tare m e m temPee
rotura de deformação
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na %p artição de P atentes dos Estados Unidos da inerica, em 29 de novembro .
de 1963, sob n g 326.713 00 5 do dezembro de 1963, sob os n os. 328.222, e.

L
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-

izitMO No 164.859 de 27 de novnmbrc ció, 196'4
Requerente: HEI!. JOHN KRUMM = e E.U.A.

'528.592, 328.393, •3E8.409 e

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E ELEMENTO PARA COREM DE IPA MILEODURA
Sao

11 de Setembro de 1964 sob OS.395,717..1

EUL DE p robo E UM CONDUTO!! 'ELETEICOR

395 .826

•

REIVINDICACDO8

Ponto n o 1 do fótal de

51 ponto,

,aoresentados, -

. Um processo " pare terminar u'e mangueira
entaial de
nig

.fluido
• .

e um condutor elétrico, caracterizado pelo fato de com preender.as eta.

PaS de colocar uma extremidade do Condutor dentro de uma extremidade de um ai
neetor condutor Oco tendo uma abertura longitudinal adaptada para reeeber
a
extremidade do dito condutervdeformar uma porção do dito conector que esti.
disposta em tórno do citado condutor, para dentro contra o referido condutor,
coe pressão suficiente para causar'defonmação do citado condutor e assim de-:0
finir pelo menos uma depressão no contórno externo da citada
Porção que v1r,1
coada dito condutor, com a cituua depressão estendendo-se de maneira substan.
cialmente paralela ao eixo longitudinal do condutor • . ao comprimento do conda
'4or contido no referido conector; formar um furo transversal atravds do dite/
ISRMO Nâ 164.824 do 26 de novembro de 1964

conector que se estende através da parede do mesmo, coextensiva eee parte de

Requerente: CONTINENTAL CAN COMPANY,. INC. - E.U.A.
Privilégio de Invenção: " ÚMA EXTREMIDADE DE LATA DE CERVEJA DO TIPO
1X.0 LEVANTOU"

referida depressão; e prender a mencionada mangueira ao citado conectar we

1.18

ponto afastado do dito furo e coe a mencionada mangueira disposta em terno da
referida depressão, modo pelo qual a mangueira e o condutor são presos ao co.

SEIVINDICAÇOLS

nector e uma-passagem de fluído é provida do exterior do dito condutor

1 - Uma extremidade de. Me11 abertura particularmente
apropriada para emprego em latas de bebidas, a dita extremidade cerasta,
t.
rizando-se por ' compreender um painél extremo,' uma linha de enfraquecimen
to formada do. dito painél extremo e definindo uma Parte de . ruptura remo
vivei que se eatende , geralment da-parte central do 'painél extremo para
perife'ra-st do Painél eXtremo, e uma nervura periférica no painél extremo,

e

do I

interior da dita mangueira para o interior do dito cenectot
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dopes,'
tado nos Estados Unidos da Amírica em- 24 de vetembro de
'acto it o 1 do total de

14 pontos

1964 sob

no 598.953.

apresentados.

a nervura tendo geralmente a forma em C em oontOrno e tendo extremidades
opostas r jeWnando adjacentes à parte ruptura e reforçando o dtto painél
extremo em terno da dita parte de ruptura para previnir o rompimento. hre
matUWW: extremidade de lata ao longo dt linha de enfraquecimento.
,teet

A'requerente Reivindica prioridade do correspondente

pedido depositado na :Repartição de Patentes dos Est:Idos nados da América, -4a !Ç gcle fevereiro de 1964, sob o n o 345.615.
Ponto nV L de 15 Pontos apresentados.
SERMO No 164.962 de 2 de dezembro de

:FiG1

Requerente:

NELSON BARCHI =

SÃO PAULO

1964
•

Privilégio de invenção: "MAQUINA AFIADEIRA DE FACAS PÀRA GUILMOTiss.N PE CORTar

1 - Máquina afiedeira de facas para guilhost.as ee uerast

Ia

caractertzee., por compreender inicialmente um trilho de guia, de sec-/
ção transversal em T invertido ou outra aquivalente, e'ccm exten.s correa:m

li
TÈRMO N v

164.846 de

26 de novembro as

demte ao comprimento da faca a ser afiada,

que

é aplicada contra uma de suas/

faces laterais, tendo a linha de corte voltada-para cima, e ai Mantida sob ' apóio do pequenos pinos fixadores 2 cravados em blocos fixos, distos a 1.tez

1964

Requerente: CARLOS HENRIQUE KELLER e ALBERTO GUSTAVO ZIERE a = ESTADO DO RIO D1

valos, dito trilho sendo ainda dotado, em sua tona-lateral oposta, do uma /
barra longitudfhal de guia, fixada tambem por parafusos a intervalos.

IANEIRO

Ponto n o / do total de 5 pontos apresentados.

Priviléaio de Invenção! "APERFEIÇOAMENTOS EM ROLINHOS DE PRESSIO PARA ESTIRAGENE
SE FILATORIOS E MAÇAROÇUEIRAS"

Á*2
---f ,e

REIVINDICACDEQ
1- Aperfeiçoamentos em rolinhos de pressão pára estiragens

4-

r
)

tw/11
,

de filatOrios e maçaroquelras, integrado por uma capa Oca • cilíndrica, caracte
rizados pelo fato da parte mediana da parede da dita capa ser m_is moesse, Ser
mando uma saliencia que apresenta em ambas extremidades uma pista cónica, recebendo do lado interno do eixo uma bucha com ranhuras anulares ã guisa de reten.
tor de poeira e um rebaixo, também anular, na extremidade interna, constituindo
uma carreira interna de esferas.

•

Ponto no 1 do total de

•

4

pontos apresentados.

FIGA

6
' "
E

,

16.1

• ÁitiW, e.v.a
494.7~,NN

e-musre

- áf1

..x.nownmaleozauam.

"

(d4,

Nv

1.
:tk•NA
\ ‘'
a\
/

1Ê4.928

de

- 111150

OWD

„ne

'1

1

de

dezembro

de

1964

d'XO P.'13/C

Io: "NOVA FIVELA DE SEGURANÇA"
1)IcKtEq
, fivola de segurança, ,para premer eaturrnual
r,r r

-,enier uma placa emaquadr0 retangular/
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( feita 3M mwtal ou material equivalente e provida de uma haste interna diagonal,

te eubeequentemento restaure a comasicso g o com a dita chamada do cents

tu então tendo fort.to triangular, quadro isto que tem fixada, em um de seus lg

odblico de modo que una chamada de 5onforencia soja estabelecias entre
o ' dito assinante e as partes dao ditas chamada. para o centro pdblioo/
• a outra &atanado do P.L.B.X. onde os ditos meios de circuito SÃO aia
da dispootoe para permitir que o dito assinante corta eubsequentemente
a comunicatgo Com a chanada do 'cantro publico numa segunda aplicagdo
' doe ditos segundos meios de sinal, ou para manter a chamada do centro,
público em comunicagEo e cortar a chamada para a outra dita ext./lego /
numa eefflunda aplicando doe ditos primeiros meios de sinal.
Reivindica -ae prioridade do correspondente pedido, depositado na departigio de Patentes da Inglaterra, sob o ne 47.657 os 3
de dezembro de 1963.

' tarai menores, uma longa tira de tecido ou material semelhante, e sendo previa

to aiLda, em um de seus laterais maiores, um pequeno prolongamento retangular /
Ofterio, O qual tem os seus laterais menores providos de reontrancias externas/
Obre as qUair aolimsm - se as extremidades em gancho de uma trava interna de ri.
pédild

I

n 4

no,

• ^ ••••

Ponto nd 1 do total de

2 pontos

apresentados.

Ponto ne

FIG.1

1

do i pontoe apreesnt4doe4

EB4
Th1/0

Ne

164.932 de

1 de oezembro de 1964

Reqterente: EMILE GAGNAN e FUNÇÀ

C2 E.EiT

jr ll i legio de Invenção "BARBUDOS AUTOMITICO . A SECO"
PEIVINDICACORS
L .

B

1

A

LSI

Barbeador a sãet do tipo que comporta um bloco fixo, .'

mun.do de várias liZMinae inclinadas sâbre as quais desliga uma grade envolvedo.
ra flexível, estando o bloco igualmente provido de flancos laterais com guardas

de guia, caracterizado pelo fato de que :ates flancos são munidos de.furos ou /

de elementos repuxados que permitem sua fixação sabre uma culatra de manutenção
apeesentando esta em suas faces laterais internas, respectivamente, saliOncias/

EP/

ou furos, que permitem a fixação, graças 1 elasticidade de suas faces.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dsposi.
talo na França em

'EB/

n

P,3".Ç.E132

I
„,,,Ç DP4
1DP2N-1-0;*

dezembro de 1963 sob n t 955.965.
Ponto n a 1 do total der 5 pontoe apresentador

h de

IRKNO Ne . 165.026 de 3 de dezembro de 1964
tequerente: BASUN; 5.p.a. e m ITÁLIA
Privilègio de Invenção: "BELE DE POTÊNCIA DOTADO DE GRANDE SEISIBILInAU CE
MANOBR•
REIVINDICAM

1 -. Dm relé de potència caracterizado por

stu"

conJtituldo

por um ima permanente fixado a um suporte fixo e por uma armadura unida ao
gelo dd ranobra, que no estado de repouso 4 , atralda pelo dito imã permanente /
emcposição a uma mola de tração, por uma bobina disposta sOb r' e o citado imi
permanente, a qual, quando excitada, 4 capaz de criar um . campo magnetico de /
/1ÉRMO Ne

polaridade oposta it 40 imã paxmanente, de forma a diminuir a fi->rça de atração

114.940 de le de dezembro do 1964

lequerente: STANDARD ELECTRIOA 0/1. - INGLATIRRA
de Idvencio. • MELHORAMENTOS PARA

tOMITICA PARTICULAR

orzugo rad ama

de

•

IMIVINDICACCIZI

1 - Melhoramentos para operação para central automdtiea
particular caractariaado por conter um •quipamento de Centro Telefíni, po Automdtico particular onde 4 proporcionada uma pluralidade de circo'
loa de linha de centro, cada qual formando a terminação de P.A.B.I. de
Zlea linha para um centro público e sorvindo para ligar qualquer ramal/
#o P.A.B.I. de uma linha para a dita linha do oentro publico atravde/
' 13o equipamento

de g oleado do BA.B.X. onde sio proporcionado* meios de

ircuito, controlado* por um le meie de gine:. es ewsa e - teasio do P .

Para permitir qua o assinante em qualquer ramal do P.A.B.I.que
'lanha sido ligado

muna chutada para ou de *ma dita linha do centro pd -

atravde de um doo circuitos de linha de centro, .prender a dita/
'

Chamada ligada perda ng o ' em conuniaaaKo, • originar outra chamada do
para outro ramal do P.A.B.X., no qual oe di dea motes da Cdradit0 OCO dispostos, e controlado, por segundo meioa /
emel,
tgi geia 4 P.A.11.1., para -permitir que o dito aseinan-

l eeemo aparelho do ramal

Iate Intimo e permitir O desengate do orgio de manobra sob a ação da mola, a
fonte de energia e-

sacana() da citada bobina sendo efetuada por meio de uma

létrica de corrente contínua por consentimento de um orgão do bloqueio (lua 4/ ,
Levado ao estado de saturação por um , '-al de comando amplificado oportunem4m
te

por um circuito amplificador do

umbral.

g eivindica.ae a prioridade do correspon~te pedido (Nona-1

:ado na It41ia em 4 de dezembro de 1963 sob no 24883.
Ponto na 1 Mo total de 6 pontos apreeenracint,,
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2
TERMO NO

164.921 'de Z á "dezeMbrt
'

1964' -

't

Requerente: CLARK EQUIPMEbOMPANY = =

TERNO 52 165.003 de 3 de dezembro de 196(
equorentes , SIMCA AUTOMORILE - FRANÇA
Privil86io de Invenção: "MOTOR DE COmBusTX0 IKURNA, ESPiCIALMENTE nARA

Privilegio de Invençãcv "CONJUNTO'DE ATERRAGEM PARA CARRETAS

dEIOULOS AUTOMOVEIS"

REIVINDICAÇOES
1 -'Urstonjunto de aterragem 'para uma carreta ou
boque, caracterizado por coMpreender ' um . trem-de aterragem ligado carreta /
com movimento.relativo à frente . e a ré caracterizado linfcitatS''We'SmOelidei•''
em conjunto, rodas de aterragem, atuadas entre posfOos , erguidas e .abaixadás/
e os respectivos meios de atuação,. além de meios ,ligados ao conjunto de-ater.
regem e à carretwe respondendo à operação -doa ditos moios de atuação no s' entido de atuar o conjunto de aterragem para a frente e paia trás com relação is
carreta, estes áltinros meios incluindo um elemento de suporte, fixado e'cairg
ta, um parafuso ligado ao dito conjunto no 'Sentido de que 60"peração dos di-/
tos meios de atuação das rodas-de'aterragem„para cima e para baixe, provoque
a rotação do dito parafuso, um primeiro elemento rosqueado, acoplevel ao dito
parafuso e ligado ao dito elemento de suporte, meios Pari:manter o dito ele-/
mento rosqueado em-uma dada Posiçãos com relção ao dito elemento de suporte,/
meios de batente ligados ao dito Suporte, e umsegundo elemento rosueado,
copiado ao dito parafuso 'e ligado acs a jamo suporte para efeito de . movinento à

REIVINDICAOOES
'peeialmete par vel
culo automóvel, compreendendo um cartel- seco 3 no eivai o óleo de lubriars-,0.E
Ticação é aspirado por uma bomba de recuperação 18, 19 e recalcado
um reservatório eeparado 7 que alimenta uma bomba de lubrificaça:o 2o,21
que garante a distribuição do óleo no motor, caracterizado pelo fato da
carter inferior do motor, de pequena profundidade, formando taca de recuperação AA óleo e compreendendo uma depressão de dentecamento 6 ser
combinados por um lado com um reservatório ' V constituido por uma cavidade moldada na parte lateral do bloco de cilindros 2, tendo dita cavidade pelo menos uma parede 43 comum com a parede externa da camisa de á
gua dos cilindros e por um carter 8 obturando dita cavidade e sabre a
qual 6 preso de maneira estanque; opor outro a duas bombas 18,19 e
20,21 garantindo respectivamente a recuperação e a lubrificação e que .
ficam situadas sob o reservatório 7 em ume ciaVidade do bloco de cilindros
Reivindica-ee de accirdo, prioridade do correspondente
pediaa , 4eirositado na Repartição do Patentes da França, em 9 de detem
bre de 1963 eob o n 2 956.479.
Ponto ne l de 7 pomAtle apresentaaos.

1 - Motor de combustf6 " i m terna

nial recíproco entre o dito primeiro elemento rosqueado es'o ditotatente.

f' •

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dem,
ditado nos Estados Unidos da Amár1ca em 14 da outubro de 1964 sob n o 403.721.

t,
1,2

,Ponto n e 1 do total da 2 pontos apresentados-

.
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FIG. I

TP.Rmo N2 165.027 de 3 de desembo de .1.464
iToMIQUE e =
Requerrentee COMMIáSARIÁT

Timm) . 52 65.038 de 4 de dezembro de 1964
Requerente:ytpER =Rot e. sio Pául.0,
Privilegio de‘fr.veriçãO:-- !DISPOSITIVO RECOIEEpOR 0I1 FRUTAS R A11ÚCG08"

Privilágio'de In'VOliçãoi- "APARELHO PARA CR/AR PRESsDES ESTÁTICAS MU1'20 ALTAS ./
'DENTRO DE UN '

àhíDO HáWbEICO" •

REIVIKDICAOP,S ^

•

1 -Aparálho pára Criar PreSsões estátic 'es muito altas den
tro'de um seirdo- heleedrico èiEM fíces - triangulares, ca' rcterizado: por ter /
sele pistões tondn cada - qual nu extremidade' uma peça formando uma bigorna ou/
bloco de apéio destinada'a exercer esinrços de compressão normais • simátá-/
'

nese sébre cada face do ' sélidO; estando od plstõds=agréPados em dois.coiljun-/
tos de trás pistões dispostos simetricamente a 120 0 una ' dos eutros sabre dlue:
.

cortas unidaa Poi intérftedio de colunas veíticais igual:mente dispostas . sime_,
tricamente a 120 2 umas das elit ,?as entre os pistões,.
Reivindicr-se a nrioridade de; correspondente pedido deposl
tado na França em 6'de dezembro de 1963 sob n 2 956.306.
,Ponto 'I Q 1 do • total do •5 pontos apresentados.

-

1 - Dispositivo recolhedcr de trutas e análogos,. cavasteI
rzaso por compreender essencialmente uma série de caltat, suportadas per
fios metélicos presos, por- sua vez, a-duas correias paralela% fixadas em ga2

elsoe dispostod numa . armição"metálica, em cima de uma escada -ou eventualmente
.fixades numa simples estaca ou Mesmo nos práprioe ramos Ou galhos da arvore
,frutlfera ou semelhante, sendo as ditas calhae dispostçe em série e inclina-/
das umas sObre.as outras alternademente em- sentidos contrários formando entre
aS merMas 'Planos 'inclinadoe alternados E suaves, sendo ainda disposta por bal
xo da calha ihfcrier da bárie ' usla caixa ou plano inclinado reguleVel «si alisa,.
ia do inelinaçro,-p reVido de revestimento no seu fundo de harrache esponjosa.'

material plestito de espuma, tal como de poliéster, ao qual-SárinplIcadas ch/
, canas amortecedoras dos cheques erstre frutas • semelhantes e distribuidoras
.das MOSTAS' na caixa,'
:
.• - Reivindica-se a . prioridade dós terrespondenteS . pedides dg
„-ag m. 1 6 -do maio
positndos na França-em 26-de:detembro de 143 4gdo 4 2
1964 sob /IP 974.86E2,
Ponto n 2 1 do,total.de 3- pontos apresentadoo.,

0;CIAL

Quita-feira

!.

tr e,ereko de 1971

(5eçã.cr ;11)

I

e^

.ircular, perfeitamente *entrado /*Obre o pedesta.,, • feito ime mármore, ma-/
doira, laminados plásticos cm outro material ernveniente¡ tudo substancial-

w g 165.047 de 4. de dezembro de 1564
ReqvJrente: S.P.A. "I.S.A.F." INDUSTRIE SPECIALIZUTO ARTICOLI FUSTIC2

mente como descrito e ilustrado noa desenho, armemos.
dnico ponto apresentat

ITÁLIA
Fri'çlleglo de Invenção: "AFF.WEICOAMENTOS 121 PLACAS DE ESIRCIUNA ALVOLAR"
REIVINDICA011p.
Aperfeicoamentos em placas de estrutura alveolar,

4
J

raeerizadus pelo fato de ser provida uma 15'.mina fina apresentando filas do /
1
os :32
alvcolos
destinados a receberem frutas ou objetos reundos, al
paridos, uns dos outros, por paredes frrmadas pela mesma lsnit. que é redobra
da ( 3, diferentes alturas sabre a periferia dos referidos alvéolos, e por se_/
Ir

rem os setOres, que separam os diferentes alvéolos, constituídos em alturas /

I G. 1

suf:. cientes e com caracterlsticas de flexibilidade e elasticidade para nue os
obj, Ltos a serem alojados nos citados alveolos, possam afundar nos mesmos ate/

Requerente: SIICHI SACO =

a r(spectiva zona mais profunda, filata.Ido por pressão de contato suave os cl

Privilég io de Invenção: "UM NOVO TIPO DE CARIMBO PARA USO EM GERAL"

TrilMO NO 165.C57 de 4 de dezembro de 196/

tadcs setores de parede, ficando assim os objetos localizados uns ao lado de/
outios em seus alvéolos correspondentes, e separados uns dos outros Unicamen..
te :ela pequena espessura da folha da lamina que forma a perde livil 51i, aprs

MO PAULO
tIJIVINDOAODES

1 _

NOVO TIFO DE CARIMBO PARA USO EM GLItAL, consiste de

um cabo maciço, feito de madeira ou de qualquer eutro material apropriado, c;

genando cada um dos referidos seteres de parede tres ou mais pontos de-altu-

jo cabo, tem no tapo superior, uma cabeça ligeiramente cilíndrica e no tapo

ra !ator, a modo de cristas, dispostas em distncias mútuas diferentes umas /
das outras; estando presentes entre essas cristas alternadamente depressões /

inferior, uma região cilíndrica de dia. metro elevado em relação sas demai, par.
tes, cuja região é dotada de rosca, onde

e

rosquead:,

tr31.00

cilíndrico

Ou uperfIcies mais rebaixadas, aproximadamente horizontais, que separam en-/

permitindo que o material maleavel embebido de til ts, e. ;,, justaposto scre

tre . si as citadas cristas, de maneira que a parede do alvéolo apresente ditafe+s de rigidez após a introdução do objeto que tenha de ser alojado.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos 0,
Ont:tadOs na Itália em 5 de dezembro de 1963 sob n o 25285/63 e na Alemanha em

as letras e outros, formando uma

£0 ca abril de 1964 sob no J 25687 VIIb/81e.
Ponto n o 1 do total de 13 pontos apresentados.
o0

mica peca, como

se vã na fig. 1.

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentado,.

nI"

Á

á

FIG.1

To MO vo )65.124 de
de dezembro Co 196:
Requerente: MÁQUINAS LO PUXO S/A. - R.G. DO SUL
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS RELA11VGâ A ,IQUINA ELETRICÁ AUTOMÁTICA PARA CORTAR FRIOS'
pRIVINDICACOSS
-

Aperfeiçoamentos relativos a máquina eietrica automática para •

cortar frios, Caracterizados por sor dotado de um conjunto de peças devidamente acoplados à fim de proporcionar um corte automático de produtos, di •
tas peças sendo uma engrenagem ligada ao disco ou lavelha, dita engrenagez
sendo snoplada à um eixo motriz que transmite 4 - 7: movimento ; duas outras
engrenagens que por sua•vez tranamite a um braço do ligação e a um braço
transportador animado de um movimento translacional alternado.
Ce le

te 165.081 de 7 me •ozembro de 1964

4411erebtet FORMA 041,
18" 11

fonto . n Q 1 do total de 2 pontos apresentados

?OMS A OBJETOS DE ARTE

SXO PAULO

^ IMMItrial; "NOVO MODUO DE MRS42

REIyINDICAUDES
1

-

• Nbvo

redil() de mesa, caracterizado por compreender mi

I

'ílittlfireUn Pedemtel suporte, feito de 41referáncia nm aluelaio ou cl ro /
tarado • P.Wrtir de met. base circular inferior, de grade dlime-/
PAIn, qual 44 aaála diretamente sabre o piso, base esta cuja face sup/

•

edae torga Ma prOjegie central cánica, de diámetro suavemente decrescente,(
pan eijae, desde a periferia daquela até uma altura determinada, 1
r
egg2 PbUftegUS • trecho eOtWaeo e de dametro constante, formando/

Cle

IgS cama amen, puta eeluna continuando-s. superiormente em novo trecho/
OU% Wh do dametro suavemente crescente para o alto, e que termina /

~Grama entom. , Sabre 0 11141 ma aplica gm grande

tampo

plano /
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165.198 de 10 de dezembro de 1964

Requerente: STANDARD EIECTRICA .8/A. - RIO-D MOURO - 01.

romo Na 165. 1-M de

Privilégio de Invenção! * NXTODO

9 ,h› dezembro de 1.96h

CRO-ORDAS

OVNI: DO BRáCIL S/A. -GUANABAR'

Requerente. EÇ

Privilégio der Ir-~Ue "IPORPEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM BETONEIRAS AUTO1-4IVISDICAÇUDS

APER1EIÇOAM47O S INTRODUZIDOS EMHBETONEIRAS AUTOMÁTICAS, caractA
..11aeos peio fato de ser prevista uma polia 'na parte inferior de betoneira
?rovída de gomos do Crís.;ão m,ntada em um eixo excéntrico, sendo disposta
lita polia entro uzc:. polia de fricção ligada diretamente ao motor o sempre

se funcionamento, e uma sapata do freio destinada a travar dita polia central bloqueando

o

conjunto.

Ponto n é ido total de 5 pontos apresentados.

PARRICAÇXO DE COMPONENTES Dl MI+

REIVINDICAC012
--

-

•

1 - Método de fabricação de .compormitos de micro onda,,

•

earacterisadO por meio do depalKto sletrolítico'o moldagem com gots pree
tetos. , no qual oe ditos componentes consistem préferivolaente de aço
ou de Lavar, • sio unido* em vário. aub coe/untos que pedia ser chapei!

doo, compreendendo as etapas do chapeamento, compreendendo as etapas /:
do . shapolamento coa una camada de aiquél coa uma espessura de vdriee
cron., para servir como prot0"ão contra corroeão, chapeaaonto •ihre a
utmada de cobre com una camada de prata com uma espessura de vario*
trone a fim de auzontar- a condutividade e soldar dentro de uma ataomf&
ra de gaz protetor os vdrios sub conjuntos coa una solda de boa coada*
tividado •ítrica preferivelmente usa composição do liga de prata-oobrg
patítièa, coa as vdriaa camadas folheadas noa asemos, são'fandidas no
usterial base durante o processo de recozi:Lento, que 4 part. da eolad',
4
gem coa giz protetór.
Finalmente, de acórdo com a Convenção Internacional para Proteção da Propriedade Industrial, revista em Raia (1925) • o art.&

f t.DKO NO 165.142. de 9 de dezembro de 1964.
Requerente: SPARKLED 1VPG. COMPANY .- E.U.A.
Privilegie de Invenção !APARELHO PARA USO NA PILTRAGEM DE FLUIDOS"

go 21 do cddigo da Propriedade Industrial.
Ponto mi 1 do 4 pontos apreeentadoo.
— TERMO N O 165.263 de 26 de outubro de 1964.
Requerente: D. ANTONIA MIRANDA CONCEIÇXO DAMA.
Privilégio de Invenção: " CONJUNTO AUXILIAR PARA DATILOGRAFIA *.

REIVINDICAÇOES

1 Um aparelho adequado para conter chapas de 'filtro
-/ para filtrar um fluido passando através das mesmas, ditwaparelho ca
racterizado pelo fato que ela compreende: um recipiente compreendes
du um tanque e uma cobertura dispostos para permitir o movimento re-

REIVINDICAOES

1 - Refere-se esta invenção a um aparêlho para funcionar domo es'
cante datilográfioa que 4 reclinável graduàlvelmente e, trabalha a01.4
ma da maquina, dotada de movimentos de afastamento e de aproximação /
para o teclado, oferecendo leitura frontal, e lateral, ao na mobili -/

autor reciprocamente mdvel dentro de dito recipiente; e meies asso-

mar para o lado direito 4a maquina, podendo ser fabricada para quaie.
quef tipos de máquinas de escrever e de contar, cuja finalidade 4 toe
par o trabalho datilografics do-copi~ meia eficiente, rdpido a me.

ciados coa ditos recipientes e dito meio condutor tanto para ceproca

nos cansativo.

ciprocante na relação entre si para abrir e fechar dito recipiente
mas adaptados para assentar entre si de maneira segura; um meio coa

Pont' n2 1 do total de 4 pontos apresentados.

demente pover dito meio condutor emrelação ao dito recipiente e para
, reciprocamente mover dito tanque e dita cobertura em relação-ao entoe
para abrir e fechar dito recipiente.
A requerente reivindica prioridade de 1,18r:tico pedido
depositado na Repartição de Patentes.norte-americana em 11 de maio /
de 1964, sob o n2 366.229,
Ponto no 1 de 18 pontos apreeentadon.

I1P.M0 N P 165.212 de 11 de dezembro de 1964.
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION o U.S.A.
Privilégio de Invenção: DISPOSITIVOS SÓLIDOS EMISSORES DE RADIAÇOES

Plieri , ssos

II \

KERICÁ-Los”.

•.F_IVINDICACZSE$

1 -

Um processo para fazer, com Vapor, um mono-cristal Pomdgine0

!e composição conrolada de elementos dos grupos de velâncias XXI e
~t e r/ Y-940 porY
do sistema per-Ledice de Me.. 1t

/'
V.

e:icor/ar lingotes que cont8M'os elementos a incorporar no cita'
do mono - cristal dentro de 'ume, cUaara evac qadS 3wio c om IAM wAlOirO9t5Nj
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iuporte do citado cri:ata2-0M fol5MaçÃo., a-uma 4uaat340.11040~WWÃ

1

,de um ileMentt•HWanginicd:

1
1

011M0S-5 1634S4 ab V

Uqueter a citada caéra , dtd uMa tEMPatáttlra dá adita,d0,13020
a 9002C;

1

60

Mquexenter INTERNATIONMARMIND38 , UACEMS

-lo-cimarts...ama contém es-liniotes de modo Que ela permaneca. substância]
mente, inferior 31, temperatura da região que contém -O substracto, para
.

ma_

que as euperficies do etsbstracto sujam corroidas e para que não se dana

1

6nrotortoTi-Êt

CIRCUITO-INVERSOR DECORRENTE , CONT/NUA

xnivi16g10 do Uyen9SA: •

fontrOlar, dUrante um primeiro tempo, a temperatura da regiãO)
1

d~s-dbiO3

131

12.1 nOVIZIR UM amo DE CORRLITE ILTERHÁLI
,,,trke,LHoun jir....usta-,roz03~1COREaTE7COWrilnLie
7ESIVIND1CAQCIES

,pitem, no aubetracto, produtos de reação espúrios;
lontrolár, depois, a temperatura da região da cámara que conta
e aubstraoto é A: região da Câmara que contém o lingote para que fique,
:suficientemente altas para corroer os lingotes e para que a temperatura
da região que contém o substracto seja suficientemente, inferior á regi

oão que contém o lingote, para que haja deposição dos elementos do lin-

1 - Circuito inventor de corrente oOntinaa para proda
zir um ganho de corrente alternada a partir de lima fonte de corrente
continua, compreendendo uma fonte de energia que tem primeiro, *Nina
do e terceiro terminais, sendo o potencial no primeiro terminal pon
tivo em relação ao potencial do segundo terminnl o o potoncial do •a.

an'te sabre o subetracto, sob forma de um mono-cristal homagenee; e
gundo positivo em relação ao toroeimo terminal, rendo o segundo ter.
ajustar ae citadas temperaturas, em resposta ao aparecimento /
ainal ligado por meio de csondutorse a um primeiro ponto do circuito,
do nono-cristal crescido sabre o •ubatracto, para nanter um aspecto brl
• lhoso uniforma
'Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado /

carac :terizad6 pelo tato do o primeiro • segundo retificador :1e contra
lados serem ligado, para condução dianteira do primeiro terminal ao

ma Repartição de latente. deu Estados Unidos da América do Morte, *a 23

primeiro ponto do circuito e do primeiro ponto do circuito ao teroel

de dezembro de 1963, cob o número 332.563

ro t.rminal reepectivaesonte, sendo ligado oapacitorea entre o pri moiro ponto do circuito e o segundo ponto do circuito, primeira

Ponto n* 1 do total de 17 p ontes apresentados.

segunda seçies comutadorea, cada uma incluindo em ligação de ciroulto em série um indutor e, respectivamente, teroeiro e quarto retificadores controlados, sendo as ditas primeira e negunda seç8es orientada; de modo a possibilitar condução dianteira do primeiro termina].
me .00
ao segundo ponto do circuito e do regando ponto do circuite ao ter -•
e , ' " ao •
coiro terminal respeotivanente, tendo oa retifieadoree controlador /:
eletrodos de contraio ligéfele a um dispositivo de disparo capas de
ligar ciclicamente em oondução o quarto e o primor ratilicialO rres

/

controlado; e o terceiro e o segundo retificadorale controlado., *e
retificador** de condução sendo °aninho. do oarga para • oapacitor
Roivindica :-.e prioridade diste pedido, depositado na
Repartição de Patentes doa Estados Unidoe da América, em 6 de julho/
1 TáMMO

de 1964, sob n* 380.531.
Ne

165.266 de 14 Ao dezembro de 1964
Ponto n* 1 de 4 pontoe aproai:atados.

Requerente: CATERPILLAR MOTOR CO. - e ir A

' Privilégio do :11:ánção: * PROCESSO It APARELHO PARA COROAR oa SAL•
TOS EM COMBINAÇOIS TROOR-REBOQUES

FIG.1

22

4-vo
'E

REIVTADIOAÇOIM

-T1 - Proof:esc para controlar os ealtse em coabinaçães
ide trator-reboqueis, nas

‘opymie

o reboque importado per duas roda.

adjacentes à sua •atroai:lado traseira • pele trator em sua •xtreailado dianteira, caracterizada por compreender a provirão de meios

TÊNMO NO 165.457 de 17 de dezembro de 1964
Requerente: MATILS DIEGO D6MEZ, ON/sIO C=2/10 VICLRIO • 023~ SILV1 SIO POLO.

te anortecimert • • ntz-a o trator e e rabeia* pari permitir a oscila&o do reboque ma tira° do eixo de suas roam: como uma

mamem senta-

Privildgdo de InvencRo: "AIERESIÇOAMENTOS EM '.), J p mnATTArOs A 3fTRANP
e1I3WRIXOR DE NOUS EIG• JAIS E nr1,41,22 "

a una frequincia eus tende a cancelar a ação de ealto da coml ' iaação como una maldade.

aEIVIND/C,ArMES

deivie4ca-te prioridade

do

correspondento pedito,da

iesitado ai Repartição de atonte:4 em 23 de dezembro Li
49'

u * 332.370,

1 - Aperfeiçoamento* em ou relativos a extrator • rowl,

1963, slihr

trador de notas fiscam e elailarea, caracterizados pelo fato de coac.,:e
reato a* 1 de 7 pontoe apresentadoe.

andarem roleta provido : numa dae extremidades de

emKrermemm

/Ah a (Cale

*peru laimina 82 cremalheira, acta colid<ria a usa haste que tem curso si

eixo circundado por mola, de tal fdrma a contrariar • a•::Zo de alavanca
que desloca a citada cremalheira, wendoque diapositivo de catraca evita o giro do rolete Quando liberada a alavanca, roleta esse receptor /
de uma ou'maia viac de conjunto de fiilhas on::t- , pas5an, 1:',0 -

88

fura s:ia- e lateral,'

a um

epos 'c 7.

à

qual correspun6em ,.);!os

. ete 9. 228 os , tra en

,luro •

. ,ellabassoto dos ' p apeis. eatts kadadidicn,ad?m.

002'

de por-

doe

c :na dstelmdIJsà,

vxerple dobrados /
e
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ou em rolo em depdeito existente sob placa abre a qual as executando/ .
as anota:Aos desejadas, sondo que una tecla lateral,deslooa pino de
%ato do roleta portador doe dentes frente is poorfurapiee do papel
Ponto na 1 de 2 pontos apreaentadow
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dai pe,611 de tratata palea finos 840 . eabetancialmeate ainarobizadoa/
oca 00 ~entoa normais dag peças de trabalho ao longo do macho, •
(2) dispositivo para suprir peças de trabalhos soa ro
MO% 1

.6

Meitiadloa-es prioridade do acerte oon a Ceava:ação Imi
torna:51~1 • o £rt. 214(0 ., 844/e. 41,Priardlada.jalustrial._$,Srierl,
t—
,liade do pedido correepondents depositado na Repartição de Pateatee
doe Matados %idos da América, mal* de abril d. 1564 sob iá as 356674
Ponto na 1 de 22 pontoe apresentados,
1.

TERMO 1e165.513 de 21 de dezembro de 1964
Requerent.: ATTILA SZASZ • VICTOR DEMANT SIO PAULO
'Privilégio de Invengo: " UM PROCESSO PARA PRIDUÇIO DE MATERIAL PUSTIPO ESPONJOSO, PLEZ/VEL, DE BAIXA DENSIDADE
COM PROPRIEDADES TERMO -PLÁSTICAS •
REIVINDICAOOES

1 Um processo para* produção de material pldetioo os,
ponjoeo, flexível, de baixe: densidade e com proPriedadea, termopllsti•
eas, earaoteriaado pela inoorporação de 5 - 40% dum plaetiao/ de olor!
to de poliyinila a/ou oopolimero e doe reepeotivoe plaetificsantee e ea,
4
tabilizadoree. em poliiteros ou Iriglicéridoe de dleos vegetais modift,
eadoe ou não coa pelo menos, dois . grupos hidroxilicoa livres que rua gim com dl ou poli-leocianatoa, em presença de eatalizadorea, regulada
os anuo%
' res de células e de duais a cinco partes de dgua, calculada sabre a reatoar
!‘
'sina, Tornando polluratanoa, sendo aproveitados destas reaçais o da
evo.
earb4mieo desprendido para a expandi° da matriz pldetioa e o' calor ema
osaett,
térmico para a gelificação do pie:atino' e a curado &Ovo material espoa
Juso (sulticelular).
Pento na 1 A. 4 pontoe apresentados.
TERMO Ne 165.790 de 30 de dezembro de 1964
Requerente: MAC LEAN-POGG LOCK NUT CO.,
Pricilégio de Invenção: • MÁQUINA DE ABRIR ROSCA

•

REI VINDICACOES

4 - Máquina de abrir rascas para cortar sequeMoialmen-

te ou formar róseas internae em uma edrie de peças de trabalho com aberturas de tamanho e estrutura substancialmente, igual, oompreendenao,'em combinação, uma estrutura de suPorte,. um motor primário, um ma
oho com um eixo longitudinal e dispositivo que euporta‘o macho para
rotação em torno de dito eixo longitudinal, tendo dito macho uma extremidade livre à qual eão alimentadas as peçae de trabalho para no.cimento e uma haste integral na outra extremidade ao longo da qual am
peças de trabalho se movem para descarga dali apde serem roscadas, ca
Factorizada pela combinação das seguintes características,
(A) dispositivo para alimentar peças de \trabalhó d extremidade livre do macho a urna velocidade aubetancialmente igual à ta
ma normal de movimento de peças de trabalhc ao longo- do macho enquan
to estão roendo roscadas.
(E) compreenderem ditos dispositivos para alimentar pe
pai de trabalho ao macho uma pluralidade de rolos com eixos substanol
Cimento paralelos ao do macho e que Se estendem ao longo do macho e
além de ambas as suas extremidades em rela'ção espaçadas lateralaente/
co eixo geométrico do macho,
' (C) terem ditos rolos nas suas . periferia/ peça de Ira:
Calho helicoidalmente disposta em contato com as superfícies para aoirar as pepita de trabalho para, áo b.ngo ealdm do macho,
(D) diepoeitivo separado para acionar oe rolao e o
fao a partir do motor primdrio, a velocidade, tais 0,11 o. movimentos /

TERMO Na 165.584 de 23 de dezembro de 1961
Requerentat PORD MOTOR COMPANY - E.U.A.
Privilégio de InVencão: PROCESSO CONTINUO PARA REVESTIR OBJETOS
• ELETROnCONDUTORES
1 - Um proceeio e-ultimo para revestir-oojetoe aletrt
dfddutorte que compreende os estágios de passar objetou elotro-cond3
toros através de um banho de revestimento liquido tendo um material/
de revestimento nele disperso e um primeiro eletrodo, em ligação elá
tr)6e, com ele, servindo cada um doe eitadoe objetos, enquanto pasea/
pelo citado banho, catio um segundo eletrodo; aplicar um fluxo de ew
aergia elétrica de .corrente 'contínua através do oitado banho e entro:
. o prlmeiro eletrodo citado é o segundo 'eletrodo citado, de modo a fg
ser a deposição, eletricamente induzida, do' citado material de revoa
t imento eóbre o segundo eletrodo Oitado, carael:erizado pelo estdgio/
de passar o segundo eletrodo citado através de uma zona de indução /
elétrica pre-determinada para revestimento, de acordo coa a densidade de corrente, eibre ;Ln eletrodo não revestido e, depois, para s uns
zona de maior indução. elétrioa de ttvezt f •nte, de ao8rdo com a densidade de corrente, sabre um eletrodo não revestido, antes de ~010
do segundo eletrodo. do citado, banho. ,
Reivindica-se prioridaae co correspOndente pedido, da
peeitado na Repartição de Patente. flea Eatadoe Unido. da Aafrioa de,
Morte . em 30 de dezembro de 1963, soa 0 na 334482.
Ponto né 1 doa 9 pontos apresentados,

F16
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porções ea forquilha canjugada P or f,ontd$ do costura e, uma aba fixada els
seda lado das dita, porçOea em forquilha.

l'ERMO RI 165.524 do ál de dezembro de 1964

Ponto ag 1 de total de 3 pontos apresentados.

Requerente: AKTIREOLAGET RARTE - SUCIA
Privilegio dé Invenção: " RECIPIEWIE PARÁ ',Avim DE POLPA ::oLULOSItik

F I G. 1

SIVINDIJAÇOES

•
__,

I - Um recipiente paru

de polpa colel4eice ' 1 'ewada it passar desde uma extremidade respectiva axialmento atrevi. de
uma poroão mediana do acamo, a qua.1 4 dividida em compartimentos for1r'.7agem

mados como setores! por 'meio de divi:eee radiais e, dai. para a extremidade °poeta do recipiente, o dito recipieLte Acendo provido com meio:. de alimentação de um liquido de lavagem • de ex'tração do líquido'/
de tratamento de Polpa, caracterizado pelo fito doe compartimento. de
dita ,coroão ...Cilana do recipien,e poderem

lekt fechadow por cisa aépim
como por baixo por meio de placasformada. Como retorce : girando eis teo

et do um eixo central comum, • cada uma da g qual* contendo umwet'or
aberto. oe ditoe ectorwe dae placar eendo co-exteneivos • arrenjadolor
dê bre r o i admltirew durante a rotação dam Oftcae: nn fluxo do polpa /
atravde da um ou de pequeno número de comparti:tentei coque:ato aa pia
P

orte focbam-se suceeeivamente em sdriee altoreàdne te:apreendendo i'mmioria dos compartimentos.
Peivindica-.e piioridade 40 correopendente podido, deooeitado nt K epartição de Patentes na Seddia.'s, 23 de dezembro
de
196

.2hm0 n a 165.973 de 31 de dezeLbro de 1964
iequeronto: DE.LUIZ CARLOS DO CANTO PEREIRA - SX0 PAUL:?rivildgio de Invenção, "-CAPACEiR CIEdRGICO DR FIXAÇXO DE SONDA NASO.
TEM/URAL' .

wob o :014 427
Ponto no 1 do 2 pont' oé isarasentadoe.

,RIVINDICA£232
2 - Capacete cirúrgico de :ixaear de son o 'otra4ue
caracterizado por compreender inicialmente um cinto de c u o tende
is uma de unam extremidades pequenos orifícioo lateraie parn E. sua gradu:
e na extremidade opoota dois curtoo pinos Laterais para encaixe
'irmão nos. referidos Orifícios, cinto este adaptúvel à cabeça do pacione. e que sustenta ad Conjunto met4lico. dito conjunto formado a partir /
.e uma pequena placa retangular, que 6 Preza junto ao cinto, placo .eete
;endo centralmente um parafuoo onde se encaixe ume haste metilica, a
provida ae um rasgo centrai vertica/, que permite a reoulapem df
eu/
j tora.Ponto n ode i pontoe apresentados

S9

1111E40 8 4 165.662 de 28 de dezembro de 1961
lequerento: ALFRED BLUE - ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS 8M OU RELATIVA Á ROUPAS DE CRIAE.
QA'
MIVINDICACOIN4

s - Ap erfeiçoamentos éS. .0 relativos a rotinas de criança, caracterj

.tRWO W

R 165.889 de .s0 de dem:soro de 1964

lados por incluir una cismada externa de tecido repelente à ígua, dita ce-

tequerantes CONTINENTAL ' OIL COMPANY

sada consistindo de uma cintura provida de uma banda -elistica, porções lo

Privildgio de Invenção: • DISPOSITIVO PARA UDU ~URAS

Urais e . ume porçío de pano em forma de forquilha, com talhos opostos Pa-

es

Md

p erues; Uai OtUada luter..4 de material repelente à agua para prover

Ama segunda forquilha soullar oe tamanho e feitio A primeiro; uma câmada-

~o

Iffitermedifiria para dificultar o esticamento do material ropelente,'provei

leo Ue8

Coria g iba aMilar e tammlho às nrimoiras. sendo as

dita

gElVINDICAÇOE'

/ - Diepositivo para medir espweeuraw dé 1121 espacial
aprecéntado pelo menoe uma superfície esponta, carp e-- ' .ado
pelo
ratoe. conpitendor: - meios para transmitir um sinal do tipo de 102.2 .

61;dba-feira 13
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aaçao ultra/imã/liem ao interior do empecias atravio da auperfície el
poeta deste • para receber pulraçãos refletadao *traves do •epdoine
de encontro à referida ouperfíoie •zpommin A na computador de algark
nee °bit:tient* a pulsaçees suceesivaa para contar o admiro dao cite.
das puleaçees: moio* de gerador-de sinais para produzir uma oequero..
cie de onde, de poleao;ee auceeeivae; _melem de limiar eemeebanda /

go mencionados meios de . gerador de sinais ao referido computador $2
ra. controlar o tempo durante o qual puleaçães sucemaivale aio trans
•
procedontoo doe citados meio. de girrador de sinais, ao eitadó computador; e um circuito de central• coneotado soo mencionados neto* do limiar e ao. referido. meios para receber puleaçiow re
fletadao a fia de abrir os citadea maio* de limiar saimento durante/
o intervalo de tampo entra um par de puleaçieee reflotadao auceastva
escolhidas, co. o que o citado eoaputador meça . e debre do tempo do/
percurro . fte una puloação ultraseenica atravdi do eapecine, fadig ando assim e inepeseura do merecia*.
Ponto 0 . 1 de 12 pontoo aprosontadoo
•
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1~0 144.025 ALO 31 de domonbro de 1964
Raquern atet fRE JACOES 1114RUFAC52RXR6 comer
Privile gio da Invencie • 11641~24 ROMIld OMS MO= 934le25.1
DO Dl cuvi •
MD/VIRDIONRI

t Tairaemata rotativa coa mandril deattiaid0 de lha'
to, incluindo maa carcaça •utiaia:adiria sem una faca as eziremidade 40
*ateira, toado dentro da careaça ma raso ou n••• de ailiamame*em
na pedaço curto saliente da extremidada dianteira da ~caga, o 119 I
mandril com corpor roscado contado Junto à sztrealdado •alisais do II
co • tendo un conjunto de acionamento daa mandibulaa que podo sor gt n
rido com a mio •Obre e corpo roscado do mandril, caracteriaada por met
dispiesitivo de travamento na face da.extrenidade da carcaça que podd
ser engajado por outros dispositivos de travananto colocado* no carpe
reçoade latria do conjunto de acionanento dai mandíbula, • impolidez'
de girar, tendo movinento deolioants axial ao longo do corpo monde/
a fim de poder encontrar e dispooitive de travanwato e 'eon ela trama.
e corpo roecado, , iapodindo-s de girar em Macio a aaroaça.
Iteivindica-les prioridade do correspondente podido. do.
positado na Reparticiod• Patentes doo Estados Unido* da Medrica do ez
te , ins 3 sh, janeiro 1..1964, sob o me 335.482
Ponto nf 1 de 12 pontos apreeentanow.

TERMO Ne 144.029 da 31 de dezembro de 1944
Requerente: THE DeVIIBISS COMPARE e D,U,A.
Privilegio de Invenção: . "• PROCESSO E APARELHO PARA REVESTIR ELETROS.
TRATICAMENTE UM ARTIGO.
/IMO 11 2 166.073 de 7 de janeiro de 1945

Requeria-tos COMPARTIA ausrli remosTRIÁL . - MOTA CATIJIMA
Privilegio de Invenção: • APERPEI C' OAMENTO EM CONE113103 DD MATERIA PIÁS 'UCA PARA 591.3ULÁC925"

REIVINDICACCES---

1 -iroceo•o para revestir eletrostaticamente um artigo, com um material líquido de reveatimento, caracterizado pelo iate
de compreender as etapas de: estabelecer e conservar um campo eletrq
tdtico dotado de una intensidade suficientemente alta para provocar I
espaçada em relação ao artigo a ser revestido dei
carregar uma corrente de material lícfuido de revestimento em una atmq
fera não confinada ie na região alta intensidade do referido campo, ig
terroper e referida corrente do material do revestimento fazendo bicai
diz contra a corrente de líquido una corrente de gds dotada do coup°.
:lentes tangenciais, aubstancialnento não opostos, de arca de atomizg
ção para criar uma mansa de partículas de aspersão líquidas altamente
carregadas • finamente divididas movendo-se depoio di go° as referidas
partículas de aspersão no sentido do artigo para a grem nele depoeitor
das
coréia em uma região

REIVIHDICACtSES

1 Aperfeiçoamento en conexa*. de nateria pldetica pala
tabulação*, caracterizado polo fato de que usa ou mai dai respeotivaa7
•rtronidadoo da conexão. para ligação °ou entre. •lenentea oongenerOo
ou rabos. evgatmainente de natureza metdlioa, aprementa un anel netdli
se do raiano, dotado do una borda virada ortogonalnente ao sentido da
linha 46 eixo de peca • provido de pequena. garras viradas radialnento
para dentro, tirarasato Imegastadge na par d. externa do elimiento on os
asseio 46 satdria pldstica.
.
Pente ac 1 de l' pentos aproas:atada..

FIG.1

Reivindica-se prioridade do correspondente podido, depositado na Repartição de Patentes doo Ratados Unido. da Anerica do
Norte, em 6 de janeiro de 1964, Illob o na 335.941

,,,o0 • nn•n•n
inMs.
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dation, dita tampa sendo apenas dotada de uma larga faixa central e loi
gitudinal saliente, com um degrau extremo e anterior gradeado, seguido

rammo Na 166.054 de 6 de janeiro de 1965
Requerente, ITSUSAIU ARDIA - SIO PAU/C
Privilégio de Invençío: o PROCESSO E APRELRO PARA FABRICAR REDES DP

POLIETILENO E
•

PRODUTO RESULTANTE

'

+h 10MA.p war? MO. • op,m,

azIvIEDIcACDES

1 - ProCemeo e aparilho para fabricar redes de polioe
i tileto é produto reeelta g .la, caracterizado:o, o aparelho, por comprer•ndar um corpo ou cabeçote especial, provido de conduto lateral de*airada, pelo qual *e acople à caída de u'a máquina conun, conduto /
' Iate conanicante, já no interior do cabeçote, com ama delgada ca.nara
anelar-trenco -cínica dlruoeta axialmante, e extendida ati uma dai
extremidade. livre,, do aceno, dito cabeçote p endo ainda atrave.eado/
* por eixo s contrai longitudinal, com e extremidade livre superior por- .
• tadora de uma polia receptora de rotaçío, e tendo-a inferior provida
êh Um grande. disco plano, aplicado centra a fato externa do cabeçote
• perfeitamente alojado na abertura central de un ' anel, fixei mesma
face daquele, ditos disco giratdria • anel fixo tendo da:Retro, tala
que a sua linha de contato fica disposta exatainte ao nível exterao
da. cínara anelar tranca -etnias daqUelO, ande aio provido, de una pis.,
ralldade do pequenos ,rocurt ,.,: amai-circulare. % loquidistantes
— Ponto ar 1. do 4 pontos
'
aprowentadoa.

por patamar plano; e ainda na parte frontal da carroceria, abaixo da 2
resta viva contornante,sendo prevista uma grande abertura transversal,
com grade reentrante, da qual salientam-se os dois far6ie dianteiros,/
em roni j es extremas laterais, dita grade sendo contornada anteriormen
te pelo parachoquee dianteiro, que é provido de areetn viva continue
e intermediária, e cujos extremos laterais são revirados pare tinia;
oe laterais da carroceria, que incorporam anterior e posteriormente os
paralamas dianteiro e traseiro, com os far6ie sinaleiros localizados /
nos cantos extremos, sendo providos, cada qual, de uma grande e' • -eselli
lateral intermediária, disposta abaixo de aresta viva contornante,
provida de delgadas aberturas dianteiras de refrigeração, depressão el
ta que se estende também pela porta lateral, uma apenas de cada lado,e •
provida de Anela retangular superior, equipada com quebra-vento trina
guiar, e alinhada com outra janela lateral poeteriOr, igualmente retan
guiar, porém fixa, este última janela sendo adjacente a uma faixa vertical, de ligação com a capota, tendo linha posterior de contbrno for.
temente inclinada, onde se apoia uma grande janela transversal posteri
or, também fortemente inclinada Par* trée. e que termina paralelo e .
pequena distância da aresta viva contornante da carroceria, dito ares..
ta limitando superiormente uma feixe transversal de ligação dos para1 2
mas traseiros, a abre a qual salienta-se o parachoquee traseiro, tembén eoe aresta viva intermediária,e com os extremos laterais 'revirado.
sabre oe mencionados paralamae; tudo substancialmente co:o ' diae jrito e
ablu21$se
iluatrado noe desenhos anexet
055
. à
Ponto único apresentado

A

FIG 1
mmo N o 166..144 tn, 12 de janeiro de 1965.
RequerenIe: EMASINCA S/A . FERRAMENTARIA-CARROCERIAS-VEICULOS.SIO PAU1C
•

de janeiro de 1965.
INDOSTRIAS Dl' VIATURA: . S.P5u.1
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS FM DISPOSITIVO DF VASCULAMIR
TC PARA CAÇAMBA Dl CA1INH5ES, SEMI-REBOQUES
• OT2ROS"
PERMO NQ 166.136 de li

Requerente, FRUEHAUF DO BRASII S/A

Induatrials "ORIGINAI MODELO DF CARROCERIA DE VII,CUL00.

P_IYINDzawag
1 - Original modSlo de carroceria de veiculo, caracterizado por
eompreander inicialmente a calota superior ok formato subetânoialmento
motangular, com superficie abaulada, • provida centralmente de uma la2
ga faixa longiU reottixoJa, :wel como dotada de duas levee 49pr:selam, latirei., aproximadamente retangulares, capota esta que: confins p
antortorments com o parabriess, de formato subetancialmente trapéaol./
Sal. fortemente inclinado pare e frente, e com oe extremo. laterais
outylmante ritow.vadof paru trÁsa; e por sua ver, no corpo prbpriamente
Sito da carroeerie sendo previeta uma areeta viva, extendida continuamente por todo o Deu contorno, numa linha bem definida e de altura agmemlnadamente oenetants, apenae com suave declive se dirsçío ao extra
co anterior, ..roleta acta que delimita, na parte antero-zsuperior do vei
guio, superfície ouavaments abaulada, onda é prevista a tampa do Mire.
•0,040m1Pont• rflaasular, com canto* anterioree arredon
• 42122,

REIVINDICAÇUS

1 . Aperfeiçoamentos em dispositivo de cascutamento para caçamba:
de caminhãea: semi-reboques e outros. e compreendendo um ou mate conjuntos pletão-articulação. caracterizadoe peio fato de cada conjunto i
ser formado a partir de um pistilo hidráulico comum, montado entre ae
longarinae principaie de um caminhão, semi-reboque, vagão ou outro. cor
:unto de basculamento, e mais apenas doie bracoe articulados, doe qui
le o inferior eS , prãeo à longarina principal ou sub-conjunto, pela sua
1
extremidade inferior, formando um ponto de tçre. enquanto que o euperl
or é preo ao conjunto basculante, pele eus extremidade superior,for-/
mando também ponto de giro, ditos bracos es-ando llgadoe entro . al por/
ima oi't1culaço a ainda o pistão hidráulico estando articulado, pela

,r-
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base, à longarina principal da unidade, ip pela extremidade 11.re de
eus haste, a um ponto intermediário do braço inferior de par citada*
Ponto n 2 1 dd totaf'de 2 p*Éiaa apreeentadóao

•

TSRMO N2 166.15, de 12 de Janeiro de
Requerente: JAKOB dACOLIES SCRILLER • SX0,PAULC
Privildgio de favançiot "APERPEIÇOAMENTOS:EM MECANISMO DE PIANor.
AZIVINDIcAcOEs,

provido*, entre os vais oí localizado o diap jiitteo
de corte e (afia, abe bei
una faca cortadora, assim como em ambos 0" lados de face cortadora ,garra* daí
prender •mp aralbadaz, aquecidas e •olidária*, dispostas crmo
dispoeitivow
ielda, que ao deslocéveiz relativamente une I
outra na direçie de prendar Cl
eco a* quais pefed der fabricado* seletavattente com Uma solda de coetura de
fundo e com uma solda de costura latera/, caracterizado pelo fato de que
a fit
ea (22) disposta na garra de pr'endde inierior "
e eztacionéria (14) e Se pre*
jata por cima das faces
de solda (15e, 15b) e, na direçío do 'filme mcivel pem#
tre dl trave de tesbalho superior de val-a -vem (10) liara a garre
de prendord
(12) • satura na Ultima, é disposto um fixador ou retentor ald ua w•
emitam,
dy Obre • •ztenalo da g arra de prender (/2) e, frontalmeate M d12071e
do d
projete.- se além das faces de
Solde (15a, 15b)a muna, e or tias
se muco oaretentor (27) e semelhantemente seguro na
travo de deporte que/
Sanava da- cima par* bs2so (10t, disposto um ietantor de filme acionada
mols,(29) em forms de uma barra, que .
somelhantemente se estende sobre a 'ditei'
siodajarra de -prender (12) • na poollão do repouso se projeto'
na(dIreçai dl'
film* além da garra de prender (12) • do retentor ou
fixador (à7) • que *dom
ra com um elemento de contra -suporte (43) em foras ala ' ama
barr a ao ca tre lata"
do filme, e, por bkéS déste mecanismo, de dispottos oe
relata, de.idtirada
em si conhecidos(41, 47a) .
.1
, 5
,
8
11
.cis requerente' reivindieem a prioridade
do* corrompe4e
tis Pedido, d epositados na 4.3.eulan1ut sob na L
46.T/2 . 1/39a 2 de 14.1.4&
4746 2 ri39a2
Ponto de I. do total de 12 pontes aPresaaaaaaa•

Aperfaiçoamantoe eu nega:liem° de piano, caractericadoe pelo gi
to da lingueta aoionedora eto martelo, formada por um a . 10 peça rIgidat/
Jt.wor•b Om
ser sübetipuida por um braço , artiouliivel; formado por duas peças art1.2.
caiada, entre ei por um Pulare intermediário:Oecido que , a metade inferior dbacto braço epreeenti um prolongamento para p dequerda dobrado 0*
"5" e que tem- o extremo" superior disposto Ao lado da,peça superior do
referido braga articulável, ' lendo esta pecit Superior, junto a sua ez-/

1

SI

9 •

tremidade, um pino transversal que se aloja-em Um rasgo provisto na I
(mina da base do martelo.
bato a5 1 de. total te .3 p ontoe paramentado,

.9k

lieRRO 44 9 14,..RR5 01. 15 de :janeiro de MS:
Requerente, /OKYO 8111-BAURA ELECiRICOtt. LTD. • JAPX0.

PriviLé gikat iam:maca: o, !DISPOSITIVO. DE COMANDO PARA eir á

ióTous OS 9/4

. rata EM VIATURAS NWRIOANG, ' • '
PEIWIN4CACNN(
- tu.epOsi tls.'ro

de comando pama ' oa entorte d.b ationxiettur) de
usai
' viaturd ' elAiricé Oaraotaríídde, Por 'c-Om preendirá ama p
luraltdadD
da
. m01
.

rãs° Ns 166a66 de 15 os janeiro de 1965 Requerente: mimam, LEHMACHER e HANS L!EMACHER
ALEMANHA
Pr1v1142e de ir/ver/Oto: "DISPOSITIVO .PARA Á JUNÇU DE allBOS .

Xcj

DE

MATERIAL PLÁS-

TICO"
REIV/NDICACUS
.

. . . ..,
,
tbrea..de
pAikpOli -déj ‘mtioo para madar a canada dremaa matma
•
t
ga4 da ullni
aio em 'série" Pára '9.1 gacia
.
em' paralelo' ; ama laurattdode de cegod.rad,a
raa dè amperagem, em állm seMo $,:inal ao dos otramdtoo da mataram parta* .
_ . .. .
com cada- regilladOr inoluiáo uma . p luralidade de Oemen4ae innefie~
eentroladoe deibs para ligar os ditos reguladores de
corramto nu aértg.t
entre si e em Séria com da ditoe,"".matO r- oe, quondo iatte
erga Ittgatca ati
e‘riere . meioa -par#•. ligo,r sui4 . 4 loa reguladores em
série com cada umo
das ditas conexos em pagLialp, dMR:Rã9
ql reffr4ç8 Intuo e
/UPY 415$ 4
:ligado; em para1elo, ' ,

Dispositivo para_a junção de tubos de material plÁstl

co, co que roletas opostog e emparelhados-de eiimentaçío e de retirada
ilo /,
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Ma Re partição de Potentes do Japão, em 17 de janeiro do 1964, sob o

que se observa uma bruaca variação da teca;Á a l ou da corrente, cape.
ciaImente quando a parte inferior do enodo ti2 j 21 es contato com a super
fiei* do merodrio, e recolocar o enodo a uma diat g acia correspondente,/

,191,9/1964.
Ponto ft r 1 do total (10'4 pontos apresentados,

em pr_ncipio, LIO rendimento ótimo da cáluln.
Reivindica a prioridade do oorrempondente pedido, depositado/

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado /

FIG. I

em

na Ne partição de Patente* da Bélgdca, em 2* *e janeiro de 1964. sob d

SC01

ri4antwo
,

SCR2

IR

515, 858.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

TEMO N9 166.273 do 13 de Janeiro do 1965
Requerente: INSTRON S/A. INDUSTRIA E COMÉRCIO - Xo PAULO
Privilógia de Invenção 'APERPE1ÇOAMENTOS EM CHAVES‘CCEAU00"

li:RMO No 166.169 de 13 de Jarisiro de 19.65

e

f l equerente: OARL-HERMANN HEI= 2- ALEMANHA
trivilio a. Invenção "INSTALAÇXO ROLANTE DE DESEMPOEIHAMENTO PARA INSTA!aÇOES DE TRATAMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS PARA CONSTRUÇXO DE ESTRADAS.
7E RODAGEM'

REIVIMDICAÇOES
1 - Aperleiçoamensos em chaves de comando, do tipo que compreende mal
caixa no interior &ao previstos contactas fixos e láml,as pàriados de conde
tatos móveis, acionada par alavanca externa, cariai-e .ados pelo fato
serem acoplados à dita caixa, um ou mais disjuntores, rtercalados ao cir-

REIVINDICAÇOES

1 - Instalação rolante de desempoeiramento para Instatacties de
' tratamento de materiais betuminosos para COnStruçào de estradas de rodagem
'em que uma bateria coletora de pó se acha montado sóbre o chassis rolante-

cuito, os quais desligam o circuito quando há soaste:alga de ""rente e 11
gani-no quando em corrente normal
Ponto n o 1 do total de n pontos aPfeSentados.

da máquina, caracterizada pelo fato de que, atras da bateria coletora de pc

-12

está disposto um filtro de funcionamento continuo, sendo que 'este filtro baterié coletora de pci.

.ce..e'oA ra funcionalmente

\

Finalmente à depositante reivindica a prioridade do correspon
tente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 10 de oa
' tulvo de 196U, sob o n H 54 001 v/19 C.
Ponto li g

Jr5

,,otat

r6

pontos apresentados.

TEMO N o 165276 de 19 de janeiro de 1965.)
Requerente: ROLHAS IMPERIAL LTDA./SA0 PAULO./
Pri‘il4gio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM OLHAS./

lindro de

1.2-12-11=-C-£21-V
1 * Aperfeiçoamentos em rahOS, do tipo feito em bloco c)
aglomerado de cortiça ou de aglomerado com prolongamento em

blu-o de laminado do MeSMO material e colados um em prolongamento do
outro, caracteriz a do pelo fato de a Alba assim obtida apresmntar uma
ou outro material /
alma . rígida, feita com pino de madeira, plástico
adequado, pino 'este que ultrapassa ou não a linha de emenda Vos ceie.
ri&s blocos de cortiç a , no caso de duplo bloco./
Punto nd 1 do total de 2 relatos auresentados./

TERMO N o .66.326 de 21 de janeira de 1965.
Requerente: SOLVAY a CIE - BÉLGICA.

Reatiuçxo EM MARCHA DA DISTARCA
A EATRE OS ELETRODOS DE CÉLULAS DE ELETROLISE

, Priviiegio de Invençéos'PROCESSO PARA A

DE CATODO MÓVEL DE MERCCRIO".
REIVIRDICASM;
. Cm processo para a regulaçao em marcha da distancia entre os

'ffl.etrodon nas células de eletrédiee de catodo móvel de merOrio, caracterizado pelo fato de conaistir em abrir o secionador de cobre que

MG

&P.Leiva da célula p reced,rite . zo ano,io ciPhérie de enodoe a regular, )
Bnodo no maio' estando ~4:eneão de eletrólise; intercalar entre o ano
as a regular e o catodeediPlzercilrio qualquer Meio conhecido para medir/
MD tanta° aíop
#20E1MBr 9 nodo do catodo até o momento

,ERMO N Q 166.331 de 21 de Janeiro de 1965
Requerente: SOCIETE FIVES LILLE - CATL CIA - FRANÇA
Privilegio de Invenção "FILTRO-PRENSA"
REIVINDICAOES

1 - "FILTRO-PRENSA", caracterizado pelo fato que a membrana elévz
-,,ca e a superficie filtrante sào cIlinirIcJs e o.Soostas

,e0(e,

cidade do corpo de filtro e delimitando, entça elas, t r.,a cà' mara de ,11
, variável de seccão anular.

DIÁRIO OFICIAL
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Reivindicam-se • prioridade do correspondente pedido depositado na
partição de Patentes da França, sob n P 961.607, em a7 de janeiro de 146b
ponto , n u 1 do total de 6 pontos apresentados.
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a re querente-reivindica a prioridade do c orFROPSWeinte pedida dapb
alLaso na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 24 de janeiro de
1964,,
aob n 0 3245!
Ponto np 1 do tbta/ 6 pontos apresentedoa.
18 2 to

1 *(1

1:4;

'ERMO k0 166.378 de 22 de jeneire de 1965.

/41

cJ,-

.Requerente: KAWASAKI STEEL OORPORATION JAPI()

J

Pnivilégio de Invencão f "CRAPA DE AÇO PARA ESTAMPAR PROFUNDA E PROCESSO PARA PRODUZIR A MESMA*

•

\7
TERMO d a 166.35 e‘ de

1 - Um processo para produzir uma enapa de aço com capacidade pa

de Janeiro de 1965
Rpquerente. PRILCO CORPORATION - E.U.A.
.?-.2

ra estampagem profunda, caracterizado por compreender a formação de Um/
Lingote de aço poroso contendo 0,02 - 0,10% de carbono, 0,20 z 0,60% de

PrIvil jgio de Invençâo "SISTEMA EUTRICO"
REIVINDICAOSS
1 -. Um sistema para proporcionar uma precisa indicaçâo quando a
frequncia dum sinal de entrada alcança um priceiro valiir, caracterizado por
conpreender: primeiro 'díspositivo, responalvo ao referido sinal, para prover
am primeiro sinal de saída contínuo tendo uma primeira crista do voltagem .
sucado' a fraga:nela do referido sinal de entrada alcança um segundo valOr mais teimo do que o referido primeiro valCr e uma segunda crista de volta
gem queddo a frequé'ncia do^.sse sinal de entrada alcança um terceiro valOr mais alto do que o orla:oiro valir; segundo dispositivo, responsivo ao referido
sinal de entrada, para prover um segundo sinal de saída tendo uma voltagem substancialmente Constante quando a frequ:ncia do referida sinal de entradaesUs. aprerimadamente entre os referidos segundo o terreiros val é' resA tercei- •
cO

manganês e 0,003 - 0,050% de eelênio, a [sujeição de dito lingoto de aço
,peroso h laminação a quente e a frio para produzir uma chapa fina de
aço, e a deecarburação de dito aço por recoeimento à temperatura de 6001
-80020 para reduzir o teor de carbono a menos de 0,02%.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado /
na Repartição de Patentes dc JapRo, em 25 de janeiro de 1564, sob o ot
3412
Ponto ti P 1 do total de 18 pontoe apresentados:
TERMO N9 166:381 de 22t de janeiro de 1965
Requerente.: KAISER ALUMINUM

PIENTES METÁLICOS'
RnIVINDI :f,3ES

segundo sinal de saída para p roduzir um sinal resultante; e quarto disPodtS

sitado na Repartição de Patentes nes Sstedos Unidos da Aa4rica em 24 de ja toiro do 19641. , sobn Q 540.005.
Ponto - ri P l ' do total de ti pontos apresentados.

U,S.A

• rriVilégio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA A FABRICACAO DE REC1

dispositivo para subtrair o referido primeiro sinal de saída do referida-

co para prover uma indicaEo da magnitude do referido sinal 'resultante..
reuracrente ' reivindica a prioridade do correspondente podido dePA

CHEMICAL CORPORATION

Um aparelha ,,sra abricar recipientes e eamelhantee, corneta
rizado por um conjunto matriz de cooformocão e um punção para estirar/
Ania

peço bruta através do conjunto matriz, esse conjunto matriz tncluil

lo uma nect i•iz de reestiramenti looa1iu a adjacente a extredidade dian
leira do conjunto matriz para receber e centrar inicialmente a peça /
bruta com respeito tanto ao punção como ao conjunto matriz, antes da /
ntrada do punção e da peça dentro do conjunto matriz de conformação;/
dispobitivoe para acionar o puh;ão de wanei2a a mibaxilizar a descentra'
gem do punção com respeito no conjunto piatriz; bestes diepoeitivos de
'acionamento compreendendo ama biela, a punção ficando diepoeto em uma
doe extremidades da referida biela, havendo um êmbolo comandado na ai.
ela em um ponto afastado do purci, o, alts de me runbolo de acionamento e
Um dispositivo de ' acoplamento é.f ido 1gando o êmbolo de acionamento

•

com o êmbolo acionado; dispositivos para avsinçar o êmbolo de acionamap.
TERMO N e 166.375 de

22

de janeiro de 1965

Requerente: J. SICNE & COMPANY (DEPIFORD) WIITED
• -O
P rtil j gio do 1:M:enaâo "14-ísIOIdA DINAMO-ELÉTRICA"

to em uma direção, de modo a mover u êmbolo acionado, e bielive o pun:
iNGLAIERBA
nnn

RTVIRDICACCES
1 - diu

' nentn do r
ax,a1 da

mjc. nina dinamo-el j t • ica, aaracterlzaaa peto :ato ao enrolaAue e [Irado ao eet2tor ser locallaaaz com respeito a dirià

nA

g ina entre, duas sec O
' es do rotor,

ção de posiçãaa de partida p.'e-selecionadas e ,aro efetuar e pa'ssagegt
do punção através do conjui te autriz; e ftepooitivolo meellientes
do sabre ' o êmbolo acionado, para fazê-lo voltar, DOM cromo a biela, u
punção e o êmbolo Oe ac i onamento, para suae respectivas posição% de #
a al:aCn pw5.asIsel'onadas.

51.5

o I II)
Reivindica a prioridade do oorreapond.sate p ad:_loi depositado /
Repartia:á° de Iutun:as doa Ratado. Unido, da Amírima do Norte, em /

Fevereito de 1971

por fofa dito membro de •mpanei° tendo uma parte do mesmo adaptada para enga
tar, dito trilho de engate do cilindro, e uma camada de politetrafluoretileno

2!; de janeiro de 1964, sob o número 339 814

revestindo pelo menos a parte de dito membro •láttice de •mpanei°, que conta

Ponto n o 1 do total de 18 pontoe apresentados.

ta dito trilho de engate do cilindro,
A requerente reivindica a prioridade de idertico pedido depositado.
na Reparticio do Patentes horta-americana en 27 de' abril de 1964 sob o
,

co 362.6.
,Ponto n o 1 do total de

9

pontes,apreseeted9P"-,

FIG.1
/ERMO 2s 166.673 do 2do Sentare da. 1965
Requerente, RENKIL & CIE 0.m.b.N.- SUMAWRA
Privildgie de Invenção "PROCESSO PARA a 03TINg0 DE CEDES Hionox1214011,1008

, Dl OALACTONLRA8*

o

FIG

mr/2inc2424

I

$ Processo para a obtonqio de . oiteres oldrozialceflicos de.ga.
:metam/nas péla rena° de galactomanae oca Saldos /acedi:elle°a de bali,* mime

121,20 ti 166.5o5 de 26 di Janeiro de 1145
ibevwenter RADIO CORPORATION OP ~UCA
PrivIldgio.de Iavançac "P5O4EsS0 OS 748PICAÇEO CE IMMO& In MO Dl Q/4
ORO PAPA V1LVULág SIEMUICAS'
NaVINDICAgdpg

1 - Processe de fabricaçio de eletrodo' da grad. do quadro para •
ví?.vellin eletriinicas, soapreendendo ma par de penda lateral" afastadas •atra
si e atravessas dispostas no sentido cruzado com ao referidas'pepaa lateral/
4nmt,l, is extremidades ' sestas, earactorizade pelo fato de comportar a l'ade
niclil do enrolamento dar-e. junto • uma das referidas moa latirei, assua
coot.ntiação
espiras sucessivas ocee toneio máxima eatIrno das referida( pa
tias; sendo enroladas, eif por dianse, suceasivamento coa tensa* deoreocontio
ao Iene° da segunda psrir :a •xtnasiia dos referi/os elementos lateral., no,
.
sentidn da Outra triveasat
rotiterente ' rilviedica a priorioáda as earrasPeadente ped14 0
. dopo
sitad, nu Repartiçio de Patente" daslatadlie thildod da &mirto*, em 29 de JÁ"
coiro do 1945, sob n° 340.988.

molmoular, em preemon9a de &aios alcalinos, caracterizado pelo fato de da md
pender palactomande, oomo farinha do amar m/ou farinha do alfarroba (eara bia), om um solvias* pranto*, miseivel com km, ,cortando c:rea do 10 a 506
ospaeialmeato 20 e 306 do :duo, objo aolveabe ima mestdiefmte da rodai*, pr4ad,
adamada do reage dam • égide aloellirtoe a de se reagir ao mesma, em
adaga da manda ahm bases da mania 'metera:rio enema *atalaiado?, cem :ai dos alceilaniesa do balde lase maloablor, Isolando, em ~molda, oe •toros .
htdrorioledlloos duo meladommemed,assim oEtidoe, par melo do filtralio,roo.
pectivadeata, bemtr1fttga910.
"malmente adepsisitent• reirindies e prioridade da werredponden
te pedido ~soltado ma kap/Leiloa* dd Peteetes da AlenteMha, em Z, de lomat,*
a. 10E ! sob itè 1t 925 Ilt/12 o
r
Peat. O 1 da total dit 3 pontoo eprodoptadal
/C222 11! 144474 . p o

28 de 3adelro ,de 1965
; •
Reatarrentei IRMO/RIAS MUNIDAS MaX WOLPSON t/k• - GUANAJIMU

e

la Invenção 'fl APÁRURO PARápECTROSOMOTERAPIA

Ponto no 1 do 'dial de 10 pontoo apresentadost

,RRIVRDIC.01.1

ri

1

I

"MUS:~

2222 22gc,00$4p ors22212", compreendendo um conjunto

Zetriaia' capaz de provocar eone,. **diante corrente eldtrica, e caracteri'Wide pato teta de produzir corrente puj.satorias do $nteneidades asininas.
nue 'atuam como excitantes r ítaices„penOtono:le,bébeis, cujwaçio prolonga
da produz 1 difusão da inibieào

no córtex cerebral, a qual surge por,atofatiai ° • P ra* cal da Lndução negetiva dar. assas subeerticals.a una et:alheia éssitadte da corrente eletrina.,
Ponto n* 1 do total de 6 pontos aprnzdntados.
,
• I

MAMO [1 0 166.661 de 28 1 41 Janeiro de 1963
Requerente: D2N.2 , c02 poRriow 20.2.
Privillaio do I gvenqg o "aPERFRIÇOAYENTOS - EM tD REFERENTES It UM CONJENTO
P18110 DE ANU"

ofit

8IIII4IC2C858
1- Om conjunto do anel do pistio, do tipo de componenteh múltiplos
• r 100 J,00 dispostos numa-ranhura abular num pista° e adaptado para doslisada
mente 4ngatar um eilindró recebendo o plet¡o, earaoterisado pelo fato que e.
le coas roendo, em combiadopio, '. am trilho engatando no cilindro fendido adapte
da pari! ficar Po siconado. na ' ri:rinu'ra'anular di engatar desUsadamente a mesma

es meter° •lístico de •apanao para impelir dito t rilbP.eagatsOd0 o Cilindro

•

Quinta-feira 1 8
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TERMO Na 166.676 de 28 de janoiro de 1965
Requerente: ?MC CORPORATION ' m• E.U.A.
Privilegio do Invenção: "EMBOLO

APERFEIÇOADO PARA APARELHO PARA SEPARAR O

Ir

partieulas do leito Montada Quando O valor do Parâmetro medido esta abej,

LiQUIDO DE SÓLIDOS"

to do valor desejado e é diminuida quando o. valor do parímetro medido este

HEIVINDICACDES

t bolo aperfeiçoado para um aparelho para separar#
O liquido omitida em `Um lat-erfe1- s6íii.4-ao qual O-eismo move-se reciproca.

acima do valor desejado.'

mente do interior de um tubo passador cilíndrico perfurado, caracterizado

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da AmeriCa. em 3de 4

pelo fato do dito embolo compreender um corpo tubular tendo peie menos uma,

feVereiro de 1964, sob n o 342858.

4-

r.nuerente reivindica á prioridade do correspondente /Adieta,

Ponto nO 1 do total de 18 Pontos apresentados..

abertura ou janela na sua 'Parede lateral estabelecendo comunicaçio entre o'
interior do dito corpo e as perfurações no tubo, além de elementos de ap41.0

—/2

fixados removivalments i superfície externa do citado corpo, os mesmos si-;
tuando-se em contato corrediço com a superfície interna do dito tuno passe'.
dor perfurado.
fteivindica-se a prioridade do correspondente Pedido

d

positaoó nos astados .linidos da América sob n o 378.907 e no Japio sob no
4.529.
Ponto n o

do total de 11 pontos apresentados.

1

'

TERMO Mo 166.713 de 14 di outubro de 1.964
Requerente: SALVADOR CLEMENTE DIAS
o

a.

Privilegio de Invencão. "NOVO.

= = SIO

TIPO DE

PAULO

ruià

PARA ÓLEO DE

vEICULOS mau

toRis.
.
-

REIVINDICAÇOES

1 . NOVO TIPO DE PILTRO

PARA ÓLEOS DE VElCULOS AUTO-MOTORES

caracUrizado por se formar do doimi cilindros, em parte com perfUaaçõ•a rol
diais, um encaixado no outro • tendo entre eles u'a manga ou camisa fil."
•

TERMO N o

Requerente: SOLVAY ã

CIE -

mun.

PriV1140.0 de Invençáo "PROCESSO
GUIO DAS MISTURAS QUE OS

'

CONTEM"
AEIVINDICACORQ

nitrogénio nau Pis

turas que os contém, caracterizado por que tais ali:turae sio postas em conte
to com uma liga do cobre • niquel, conhecida sob o nome de metal

MONEL;

t requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depail
todo na Repartiçio de Patente. da Magica, eu 21 de f

Iro de 1964,sói •

•
112 5 16 455.
Ponto ALI do total de 9 Omito, apresentados.
TERMO M o

ata de janeiro de 196!
mancam UNITED . cana

166.682 de

Requerente:

SHIWINIGAN

Privilégio de Invonçao "OPERAÇIO

DE LEITOS FLUIDIFICADOS

,r

•

•

'

altura da 'parte do cilindro com as referidas perfuraçUe radial*.

PARA d'ELIMI1i410 DOS TRIHALOOENETOS DE N120-

1 . Processo para eliminagio de tribalogenetos ti

.

Crente, feita-do lona, feltro ou material equivalente, •dUsposta,ffle Leda m

166.789 dó 29 de Janeiro de 1965

AQUECIDOS ELETRIO1

MENTE"
$$IVINDICAÇO114

1 Um processo de controlar ' a temperature e o consumo de po.t:o
ela de um leito fuldificado de partículas de carbono eletricamento conduto ras, Leito este (uo é aquecido pela passagem de uma corrente életrica atra vós do Mesmo, carocterizado pelo fato de compreender as etapas de: Ui' ) medi/
am parâmetro selecionado do grupo consistindo de temperatura do leito e con.
sumo do potância do leito, dito consumo da potância sendo determinado como_
Consumo el4die em um periodo de pelo menos dez segundos; e (b) ajustar e eee:
bidaer dl particuiss de carbono db leitb em repostar a desclos do valor lc
p eánletro medido em ralação a um valor deseladO, de modo que a ' quantidade d.

•

Pont.; a o 1 do total de 3 pontos apresentados-

ç,32.3

OO

'1,2"

OF;C-1 (ri:Jro Hl)

• d,a

?IRMO 110 166.787 de 29 de Janairo de 1955
FWÇA
Wisuarents: IA TRIZaZANIQUS ELECTRIÇUE
PN.viléglo do Invenção "NHÃ 0LETRoMAGIWTIC0
elvINDICAl2113
- On rel. alletro-magnetic o cujo eletro-i'1I composta rra ella til! em 11, caracterizado pelo fato da r'ita culatra sai' de forma Chata. •ncual

4

Fevereiro de

Zs

.

1971

gerAlAvIto ccr forros de fricçio, ar

acta arrabitslo cor o flAngo do um centro (cubo), de embriaga'. caracteriza
de- paio fato da que os corpos (oastes) dos relentos ao acham conjugados mie
o oào.toriol

du flane. do centro.
à requerente reivindioa a prioridsds do corrospondente pedà

óo dan,.t , lio na Rapartiçfio do Patentes de lio-unha

iro,4 “aaa 2,2 0-Al2 066 11147e.

que a armadura, igualmonte nhata e simétrica em reaciãcio

20

SIP

In .M

fteerairo da

.=

auto n o 1 do total de 2 pontes apresentados.

tla.Zoop ere com a citada culatra aplicando - se dop opa 'Obra as as::.arâcha,
SAS Jos ramos da referida culatra, dita armadura sendo suportado no dito Dl&
noe simetria por um elemonto alongado, p aralelo aos remoa da culatra e capis de torRéo losgitudinal, dita arms;ura agindo por meio do prolongamento 1,1!
tirais, sare contatos análogoa . e eimotrinarenta dispostos da um o entro lei(
dk culatra
à requerente reivindica • prioridade -do correspondente pedido da
ppsitado na Repartição do Patentes df Yrança. ao 13 de fevereiro da 104
Ade dezembro do 104, eob n o s. 03.68O • 273 respectivamente.
eonto n o 1 do total de 12 pontos apresentados,

g-9779

1

IMMO N o 166067 de 23 de outubro de 104
TaiM0 No 166.840 do 3 de fevereiro do 196,
ftqueronte CONSTRUM SOCIEDADE CIVIL LTDA. -SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECIRI
CA - SIO PAULO
de Invenção UPERPEIÇOAMENTOS EM GAIOLAS PARA ROLITIS CILÍNDRICOS'
P
FIVINDIUCOU

1

& Aperfeiçoamento, •e gaiolas para rolitea cilindricoa, carae**r gados pelo fiáo do que a referida gaiola 4 constituidade una só pega •etkmpada, fundida ou fabricada de qualquer outra maneira, pega essa de extra!
m:dades
de sanção em U, ligadas entre si por elementos distanciadores • nem

Eminerlintas RENATA EUGÉNIA RDDRIGUES . $IO PAULO
Privilégio do Invenção "UR NOVO MODELO DE PORTA-PESSÁRIOS'
AEIVIEDICÁÇOU
Um neVe Modelo de porta-pessérios, caracterizado

'

anteiro e'trazeiro 1 e 2, falto de renda do nylon,

por serem os dl

contornados por una b6a

da' 3 rendada, * ser o dianteiro dotado em um de sues cantos, de on lacinho
borboleta.?
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentios.

rdoraia que se dispOon, todos, segunl p u'a mesma superffeie cilíndrica.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apreaantadOe

TERMO Ne 166.961 do 5 de fevereiro de 1965
Requerentet ALEXANDER !CASSE!) e IVÁN MICHAEL KÁSSER Privil:gio de Invengio 'PROCESSO PARA A PRODNIO DE POLPA CELVIDSICA E PRo
;

•IRE° Na 166.824 de 2 de fevereiro do 1965
'Riquerento: FICHTEL a1 SACHE Á. G. . ALEMANHA
Pily llicio de Infanção: "DISCO DE EMBRUGEM, PROPRIO PARTICULARMENTE PAU,
YE1CULOS MOTORIZADOS E PROCESSO PARA FAHRICL.10"
PEIVINDICÁCGE8

'1 . Disco de embraagen, próprio particularmente para valeu.
-114 notorlA4401 • toA qqat an delgado disco, feito proferentsmente de fOlha

CESSO PÁRA A PRODUÇ10 DE UMA SOLUÇâO DE VISCOSE, Á PARTIR DE PALRA DE RATEAI
AIS MICRO=CELULARES'
DEIVIEDICACOES

1 - Processo para a produgâo de polpa celulbsica a partir de palha de
materiais micro-celulares, caracterizado por compreendera
(a) uma fase de pra-tratamento empregando uma alta percentagem de

ío.

do sulfúrico relativamente as teCnIcas de rer0a40 4, D9114 ODY1/121OD311.J

DIARid OFICIAL (Secj:o I1J)
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_

b) uma fase breve de digestão, empregando concentraçau de álcali c.a
lativamente baixa e relativamente alto teor sulfidico;
íci um alvejamento em matipV'os estágios com cloro, no qual uma
:ia aubstancial do cloro

4

sabre ela, um dispositivo aovivel com uma das luvas e entretravando as manca

fornecido como diOxado de cloro; •

Xd) secagem da polpa

segura ao fiange interno e ustendida lateralmente do mesmo, uma luva segura.
ao flange externo e xontada na primeira menciorwea luva para movimento axial
onadas luvas contra rotação relativa, u -As dispositivo de escora anular em

cia produzida.'

da uma das luvas, un dispositivo ajustador reagindo entre os dispositivos de

Finalmente os depositantes .reivindicam a prioridade do corresponde:,
te - alarida . cleaositada ne.RepartiçÃO-dBal"a aaWA S -Cem '
advvid " "4.2"4-"V4
oe Norte, em 6 de fevereiro de 19h, tob n o 342.956,

escora para move' os flanges dm relação um ao outro, e
xas a' roldana a -s eixo
,
Ponto n v 1 do total de 12 pontos apresentados

dllpositvo

para sogn4

v onto'n o 1 do total de 8 ' pontos apresentados
TaRMO N v 166.990 de 9 de fevereiro de 1965
Requerente: IND6STRIA E corítRcio'Novstsc LTDA. - sito PAVIO
Privilegie de Invenção "CARRETA FLUTUANTE PARA BARCOS"

CEIsiinnicÁCOR5
f . Carreta flutuante para barcos, caracterizado por uma carreta,
que tem • forma aproximada de um barco, sendo disprovid* de guarda na pastor
correspondente a popa,apresentando as suas paredes laterais e em todo o

COO-

tOrno, formadas por caixas ou climaras flutuadoras, Ocas ou faltas de mataria
81 bom flutuante, sendo que, a dita carreta e provida de-duas rodas lateral'

TERMO N 0 167.080 de 10 de fevereiro de-1965

fixes e uma roda anterior ou de bequilha recolhível, sendo este ponto_ de •pa

Requerente. STEWART-WARNER CORPORATION - Mak

.lo anterior substituido por um gancho ou outro meio de engate para o transpsp
te. son . ic, que, ao fundo da carrete,
damente formando "V" entre

si,

sio

Privilegio da Inaelaão "IPAIELHAGEM DE AQUECIMENTO PARA UM VEICULO"

previstos roletas dispostos incline- .

REIVINDICAOES

que servem como elemento de deslizamento pa-

a a Aparelhagem de aquecimento para ,111a veiculo no qual o ar entregas-

ra a colocaçio e retirada do barco quanto o- conjunto fOra d'água.

pela ventoinha do motor chs veiculo e aquecido por um permutador de calor doa

Ponto n° 1 do total de 2 pontos apreaeatados

gases da descarga do motor e dlstribuido na cabina do v aiaulo, caracterizada
por' um calefator reforçador ligado em serie com o permutador de calor dos gm
Off 2

.1 •

lira

5-

4.7~.

'aa

.

.40(

!IRMO N a 167.058 de 10 de fevereiro de 1965
Requerente. METALÉRGICA RIO Wa., INDUSTRIA E COMÉRCIO SIO PAULO
Modelo Induatrial "NOVO MODÉLO DE CRUZETA. PAR* REGISTROS'
•
1.

8R1VINDICACCÉS,
7 NCvo mode'lo de cruzeta, para registros, caracterizado por ser

soa de descarga para adicionar calor ao ar após o mesmo ter sido aquecido pg
lo permutador do calor dos gases de descaha '',a'antes do ar ter sido distribu.
1,
do na cabina do veículo quanlo o calor stiPrido pelo pirrontedoe do calor doigases de descarga ae mostra inadequado para atender a cbamanda necessária, a
uma Tentoinha para prover ar adicional para calarator reforqador quando a arit
da da ventoinha do motor do veículo cal abaixo de um dado arinine.
Á requerente reivindica a prioridade do correspondam*, pedido

depo•

alteia° na Departição de atentas doe g etados Unidos de, 444rice, ar, 10 ch. SN,
~Bifo-da 1964 sob n 2 343.606.
v .flt^ 0 9 1 do total de 10 pontoe aP're'sínba2•2..

formado e partir de um disco, o qual e,provlao próximo a 3Wil periferia de pa
quenas aberturas

em

formato substancialmente retanguaares, ditas aberturas -

sande separadas entre si, por pequenas atbaa circulares de superficie plana;e
ainda, o referido disco 4 dotado de um riebalmc, centra l triaacOacOnico, o qual
; provida da W.1a. pequva placa superior circular, presa por um Parafuso central, dita.placa para receber aplicazão do nome da firme ou do produto, • sande previsto finalmente, sob o rebaixo central tronco-cOntto,um curto trecho cilíndrico ou pescoço prOpriament* dito para aplai c açio n o
. regist ra, trdo
eubstancialmonte como descrito e ilustrado nos desienhoe anexos.
4nico p onto apresentado.

URSO X 9 197.095 de
de reverotwo de 190
Requerente: MONTECATINI S00-1 .452A, 0911~12 PPR mmentiN 91~84.4 g Cand.
ITÁLIA

Privilegio da IAretwao . n ffilfe1990 PÁRA a04BiR goo 01,11~0101~000 A mano
DE POLIOLEFINA"
,

datvINDIoriOnfi
,i - Dm proceaso para uni g o adesiva, a Mira ~me po*2012222 ) 2 volf
tituida predominantemente por macromoleculas xsottiticaa. de eopoli aarna aNe
toMericos, saturados e amorfos, de Chileno oca eNte - olefinol, caradtiontest
pelo fato de que a fibra de poliolefina ou ao artigo obtido dela, que no
ao submetidos a nenhum tratamento p reliminar, ag loa-se dlaskamente 145,1
tora de copolimero de ' etilinde/ro-nlerina q Ue co04$ af en22 2 gia aura s
I"

Mal

carga

PIARMO * 0 167.97c de 10 de favera l• de 19ha
Recivarente: DODGE MatNUFACTURING CORPORATION - E.U.A.
Privilegio ja 'avença() "MECANISMO ACIONADOR DE VELOCIDADE viRiÂnc

gullymcmllE$
t - Una roldana de paaso variával, caracterizada Por compraender
fiamos interno-e externo axialmente mOV. eis relativo um ,co . outros uma luva

de

refórg.,

p ossiveleente um ermo per*. faallátçw a dtaParain 611 and,

ga e a;entes neutralizantes da *00 da carta goida, I, it emlalik2 (I lalmaelltga!
à temperatura suficiente para vuloaniZar e mouri apolímliáth um 410 wA4
[linda a filara de poliolefino.
A requerente reivifedioa
citado na Reparticao
n o 3159.

de

a prlorldeão ao ottikeinpndonte MU, agi
Petarnes
da "stpljp, ea W 4, gffiffic019 de 196k sob ÉL

eonton5 r. de total da 7 ap oies: PorRAIM~

530
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TERMO Ne 167.198 de 15 de fevereiro de 1965
Requerente: ROCHA ANSTALT . VÁDUZ
Privilegio de Invenção "PROCESSO E MíQUINA PARA SERRAR PAINtIS OU AN110003°

' t4RMO N o ' 167.139 de 12 de fevereiro de 1965

DRIVINDICA034

100f:rente: PILKINGTON BROTHER2 LIM1t6a INUATERRA

I 1 - Proceeee

ã. ' IaZ.o4Ze 'o rbita" bÉ-VYnaia'ailallateettN47-1TabaUrit'Xalta

d.

iièrragem

oe peanha ou and:Qa0,, aa aaaa,

se cortar uma face do um painel com a ajuda de uma ferramenta de
LÁ A PRODUÇIO DA MESMA"

serragem, mável com refer;ncia ao paidel, segundo uma direção sensivelmente
paralela a uma direção contida no referido painel; cortando, 'os dentes ou .

REIVINDICAO5ES
1 - Uma folha de vidro enlijecid a , por exemplo, para uso no paraa

af pela referida fe
' análogos da ferramenta de serragem, o painel penetrando

nlaia de um automóvel, caracterizada por compreender regiões perifericas

co; caracterizado pelo fato de que:
enrijecidas a um primeiro grau de enrijecimento, regiões de demarcação

se serra o painel numa profundidade inferior à sul espessura, •

Contígua a essas regiões perifericas e enrijecidas a um menor grau de eu.
criando um entalhe' que deixa subsistir uma espessura residual de painel e 11
eijecimento do que o referido primeiro grau de enrijecimente, e, dentro •
ia face intactas, e que
dessas regiões de demarcação, uma ou mais áreas selecionadas, cada área •

se serra a referida espessura residual com a ajuda de um meio •

Selecionada compreendendo regiões alternadas de vidro enrijecido a dita ..
de serragem,
rentes graus, em consequencia do que, quando a folha de vidro

4

fraturada

desfocando-se com referencia ao entalhe, segundo uma direção

,cada área selecionada persiste como uma zona de visão

por sua vos sensfvelnent e paralela com a face intacta do painel e paralela

A requerente reivindica a prioridaJa do correspondente pedido depo-

ao entalhe e,

' aítado na Repartição de Patentes da Inglaterra an 12 de fevereiro de 1964

cujos dentes ou análogos, cortam o referido painal penetrando.

I 3 011 n o 5.541,

aí pela face intacta.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.

Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados

depositado na Repartição de Patentes da França , em 13 de fevereiro de 1964
sob n0 963.634.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados.
kA

a

5u

:Yb 4

•

.TERMO 175 167.157 de 18 de novembro de 1964
Requerenfea BERGISCHE STAHL INDUSTRIE - no PAULO
Wivildgio de Invenção: . DISPOSITIVO PARA O ACIONAMENTO MuTUAL DE FREI

OS DE DISCO.
REIVINDICAÇOES

c

1 . aispositivo para o acioaamento manual de freios de
Cisco, particularmente para velculoa a motor, nos quais as garnituras /
dos freios são apertadas por meio de um fuso com rosca, que desloca, uma
peça de pressão, independentemenae dos eilladros de frenagem, caracteri. aado pela previsão, na baae de dito fuso, e anterior à rosca do mesmo
de um alojamento de pressão, com. baixo coeficiente de frição, no qual O
fuso'do freio se apoia contra a base do pente dente freio, com a poesie,
lidade de movimento angular, que dito alojamento permite.
Ponto n 5 1 de 6 pontos apreeentadoc

TERMO

ia

167.288

de

Requerente: ALAIN LOUIS

18 de fevereiro de
EMILE FONDIRY

1965

FRANÇA

Privilígio de Invençie "PROCESSO E MíQUINA PARA FILETAR O VIDRO E PRODUTOC
OBTIDOS PELO PROCESSO OU

COM

O AUXILIO DESTA MAQUINA"

REIV1NDICACOES

1 - Processo para produzir filetes em tubos de vidro, caracterizado
pelo fato de montar i.o tubo a filetar em um carro móvel por intermédio dum
'suporte feito do um material susceptível de absorver as vibrações, a

tuia

nar para rotação o tubo assim montado a a desloce-1e axialmente a uma vi.
beldade correspondente ao passo do filete a Ser executado; com o auxflio

duna ferramenta, tal como um disco com di
çío, impelida em direção ao tubo e cuja espessura
sfvel ao passo da filetagen a ser executada,

(Ne

acicnada para peta
tão Igual quanto pot.,
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-

Reivindiea-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Bipartição de patentes da França em 27 de fevereiro de 1964, sob n e 965.351
• os 20 de outubro de 1964, sob 0992.055,
,
Ponto n* 1 do total de 12 pontos 'apresentados.
32

ff-1 31.
.7 138
r1,5,44-mb-r7.‘Ox.4

a

KIZAIXiaa •h 04tó0U14 -

volta da sua periferia,

meios para alimentar uma falha do material co...
volvente pare um dos receados, meios para Manter a fàlha stbre o recee
ao, um lispositivo para alimentar o artigo (isto é, um recipiente ou
depósito), meios para remover o artigO, pelo qual é transferido do die

4

APW.Ia`7erWARgàflefon.WICIAMEWiiiee,E.g*,=491r...1"-2.W*
envoltório, meios para comprimir e introduzir o artigo dentro do recee
eo com a fólba interposta, e meios para dobrar 'a ' fBlha et; volta do ar.
tigo à medida que 'o tambor de moldar continua Arando.

.--- 30

Reivindica a prioricle.de do correspondente pedido, depositado/
Repartição de Patentes ha Xnglaterra, em 20 de fevereiro de 1964, /
en h o n* 7136.

20. 18, /e

H 27

lia

1
I ~I

Wenn
E

-T27

/0

i7

Fevereiro de 1971 5:31 -

fonto n* 1 do total de 17 pontoe apresentado,

la

11112~~11
*
a
-Q

INIM-11111111111111•1•

/3

NINIMIll~~111123

de 19 de fevereiro de
Requerente, IRE MOLIMS 0ROANISAT10N LIMITED-

• TERMO R* 167..361

Privilégio d; /nvencant

1965.
INGLATERRA.

"APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ALIXENTAÇXO DE MÁQUINAS DE CORTAR EURO*,
REIVINDICACOES

1 -.Diapositivo alimentador de fumo para áquina de cortar fumo,
caracterizado por compreender uma bOca de entrada, uma primeira esteira alimentadora colocada nua plano de maneira geral vertical, uma anui
da esteira alimentadora colaborando com a primeira para forçar o fumo
atravée da batas de entrada e Um diapositivo de aquecimento para aUMOn.
tar o calor do fumo para que seja oortado contra a bOca de entrada na
...temperatura desejada.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 21 de fevereiro de 1964. I
sob o número 7 466
Ponto 41 9 1 do total de 12 pontoe epreeentadoe.
TERMO N 1
167.367 de 19 de fevereiro ae 1.965
R equerentet - MINNESOTA MINING AND MANUFAQTURING COMI'ANY U.S.P

4'6

Privilégio de Invençdos "FnLHA DE AÇÃO POSITIVA

PR ESER ATn ILIZADA

PARA

(MC) EM IKPRESSÃO LITOGRÁFICA"
REIVINDICAÇÔES

4°4 -

1 . 26 /7
(9)

_

1

te,

Uma falhe Ltográfica, pre-sensibilizada, atuando positivamen.

apropriada para ser ust4a na preparação de filmes de prova de impre.

aio em orares, caracterizada por compreender um suporte claro, transpare

te, tendo eôbre uma de suas superfícies uma delgada camada de um sal
de anion diszOnio oxigenado poli-complexo, organófilo, insolúvel, gemei
vel à luz, firmemente ligace, e contendo ume resina organ6fila, • 4 eu../
perposto dita camada atingível à luz, um dielgad0 reveetimento continuo,

71g /f

duro, durável,

nónio,

e

composto puldominantemente de um polímero resinoso, orem

ineolilvel em água e amoleoivel em solvente, contendo
do que cerca de 50% ea volume de. Pigmento, dito sal de ditiablit
o cerdo-caracterizado pelo fato de, mediante expOsiçio da referida rbs.
lha'à luz ultravioleta através de uma traneparência.'ee decompor, nas A
reate aubmetidae à ação . da luz, em um material que fàcilmente eliminado/
por lavagem, e meneie s.da reeii./ sendo aolúvel em um solvente do citado
•al de diazànio • eubetincielmente ineolUvel em um solvente do menolon9
do polímero resinoso,
hidrófobo,

dão mais

TERMO 119 167.366

de

19

de fevereiro da

Requerente! TI E Y„OLING ORGANIjATION

1965.

INGLATERns.,

„Privilégio de Invenção; "MÁQUINA DE OMPAC32AR DO TIPO COE TLMEOR

DE

dOLDAR

d ..) em:Is:cotar, csrftstaeas Ççui:.reende , tas remoo:
ou'ious de inoldariratória, provida de vários

receeeoe diaaoatoeçie I

.1

Reivindica a prioridade ao correspondente pedido, depositado /
na Repartição de Pater;es nos Ratado. Untdoe da América do Norte. em 19
de fevereiro de 1964, eob decoro 145.84B
.onto n* 1 do total de

7

pontoe apreeentadoe.

Faia-..c...o

DiAR.J 01-1C.W.L. (Seço 1111
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RIO N 9 167.393 de 22 Ao fevereirt de Ji945"
NOLANW
equerentet W.V.PHILIPS,UWEILAMPENFABRIá4EN
MI/ilha:Ateia Tfl,,fl, "A.PERFEIÇOAMENTOS EM OU ' RELATIVOS 4 PÁNIOGRAP05"
gIy-INDIcAcelnp.

'man-Pero COM4uwa,,UWad4 ,ÂíW
;C . 00t6t4e montado na 0hape-.441•:~sit4a4ão•-,mimbracc de tom arranja-

i° ,aro articular nu l plano horizontal e apoisio num óino vs 1-1. trn.
indP na referida 'chapa da eustenta4S, am disco exeântrico rara ser
e ve:::.1.ial/
vidl o por um motor,,, para co, lar r- movimento4i,e riz ontal
to Srapo dp tom durante um intervalo entre a tranomissão da duria gro,la
e....".:30
oUts consecutivas, e um mecanismo de tranamis4o situado eitti o
exCluitrieo é c °roço de tom, estando Bate braço adaptado para adir o
diâmetro do disco que vai ve .4' tooado, durante o sen.trijoto vertiaeli
e/ou horizontal, eendO popel ynl um certo movimdato ralulAvo 'antro aras
pilosa componente! do referido mecanismo de transmiti:tão, estando uMa
deetas 'paços componentes rigidamente pra no sizo vertieal onde arti.,
crola,.° braço de tom' a'a outra arranjada para ser conduzida pelo Ataco/
traeXcântritto, sendo Q . :p itado movimento relativO ezeoutado-quanao o
caraate
tocada',
a
eer
çe de tom péra de acêrdo com o diâmetro da disco
rizado pelo tato dó que , o prolongamento imaginário do eixo va:•••:el on

1 .
de articula 'o braço de tom corta o plano Ao disco excêntrico eubstlinOialmento a Arguiu reton
ág ivindiea a prioridade -CIC correspondente pedlio, deponitxdo,
er
ati Repartição de Patentes doe Estados Unidoe . da Aia:trica do
24 de fevereiro de 1964, Doi, o número 346.602.

rem..

\temi° desta maneira umm parte de h~ da ationtionto pie vem s-rorme dn gaprào -- ,ms tra,:ero f ; :e; e aom0rndendo . einde uma alavanca de/
p.•te-am aros-de gancho' S (irraaa murar
controlai também prr , ',1
olnvancia'.:a cd.ir.:1..4 , din noote rara ser
feia extêntriou -,
ot
aSvimenta da tan'•v
jrrtiete e rert:
^dó ei.vtdit ae. flá,a , du

de'an.eas/e.
'4461rit;d Pc).1
o bÇ-5-7,-iv r-i- sur
,ynet

tx, 'e'qunnlo ttIrJar o
'do h ranl .nra rina,, 0 b:a7o

sor**. r
trajtito /

na

fira el r4forida pa
;to . rt-...1-a o alaranza Ao con:,':.D:u ft;

de tu:ao

n 11^;,idu aolonamanw

e

aoie

A

2 0 .çkvA/D d p:.::.:=0;n
• g .."

os)

011!:1
0.14,10.!

r..e para o citai:o trajeto a .4**. c.4 4oe d meteu
CA t7t controleinei
'óin-jt1.- em 'virtude de ea
da 'r,:i4ktout,, n .,..nute itel,line
p
.i.lot
cavactariaa4o pelo tato
tro.:erito oxs olae partes em fr.,::3 de , ..;
da tisstn .de'spionailinto
dx , .u., pzra conseau!r o u'
aí ralação ao el
garra
co
preto
ru,ertaoljada uma
haste
de
xo'd2 ratCCUdo M9420 a 005 oade ar......1x43.4.da
Pera.9 de e94:2;:ealbVae nal
meato eavol..:r.to e:tta • garro, oct -Pn3-o..0
es:i situado 'entre aa'aoktremidadee/
ode oscile e haste,cle
nrtanjada ,parardoslooar-s4
da haste de ocionameno, eV,tro es
ao longo do pente de artioult4p da medo quee outra est:solidado das-,
,
••
orava mo treaeto el:tioo,
e'spondente pedido..depoeitado/
doivindioó e priorldn le do . nore
na Repartição de Patentaa doe Estados Unidos ao América de' Norte, em 24
-

le fevereiro 46.1964, emb.° tlmaro 346 602
Ponto ne i do total d 4 pontos ePreelntadoe
3

Ponto ne 1 lo Ural dO.4 tontos apresontaaos

Ir.
-

,

k4;.
•,1

It‘ •

FIG1
/ERMO 919 167,397 de 22 de fevereiro de 1965.
TERMO N9 167.394 de 22 de fevereiro de 190.
Requerentes N.V.PN/LIPVGIÁRILAMPONFABRIEKEN -.HOLANDA.
Privilég io de Invençãot -UFERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITI.
VOS DE CONTROLE AUTOMÁTICO PARA PONOGRAFOS%
REIVINEIC4CCE5

'VOS DESTINADOS A REDUZIR OU -.,LIza A MO.
TUA INFLUENCIA ENTER PARTES DE UMA CABEÇA bitig
JETICA MULTIP40,

•

Digponitivo,de oontrêle automático para ser usado eá fonógrafo

-para coneweguir um impulso de controle após ter sido tocado wo disco, /
iompreendando o dispositivo ae oontr6le um:.'br.00 arranjado para ser mo
ride por ao bravo de . eom atratio de um acóplaMento de fricção, uma tias
'
te de acionamento dis)obau para bacilar cOnt4nuamente num ponto fixo d4
articulação por intermédio de um elementO.de determinado or-10 maio,
ja 11142 Prato arathrio ots gira atontado numa haate vertical;_doe..es,
nn•

Requerentes N.V.PRILIPSOWEILAMPENPA BRI FEEN NOLAatA.
Privilégio de invonçaot "APERFEIÇOAMENTOS EM 011 RELAT/VOS A .DISPOSITI.,

REIVINDICACO24

1 Aperfeiçoamento s em ~relativo. ei dispositivo, deatinadoa a
*•mtausir °II /teatralizar 44 . mértua influência entre partes 4. uma cabeça /
aagnitiaa 9414ipla, destinada a gravara réprodusir um ou mala r418114-/
troo paralelon sabre um elenento 'portador unil ateralmante magnetizável.

Jonniatindo e referila

:*

de, r - • doia -' ' ~Miau

l islwatote um após o outro e ligados au'....14 si, conatitindo-se cada sia

"ia

0!" R.0 ("F

;
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TERN? N 167.454 de 24 de feveveiro do 1965
Requo4mTtet ROBERT BOSCR O.M.B.R.
,toito de, polo mance, nuas peçaa de , material ferromagnético oxidico
aintaritado, havendo entre di;ae peças um entreferro útil preenchido /
com material não-maaaetleável, o qual fica, além disto, Em duae peças)/
entre ei, hevendo entre oe circuitos magnAticoe com- entreferro pelo me
aos dtes -placas de materiaís -ferrowasnético - orídico eihterizado, en.frd
as quais se coloca pelo menos unia placa de material não . iagnetizával é
olltricamente condutor, co mesmo tempo que, entre um circuito e a placa adáacente de material ferromagnético ainterizado oxidico encontra /
também uma placa de material não-magnetizável elètrioamente . condutor,
caracterizados pelo fato de se colocar no lado posterior do elemento /
portado; e. ao menor p arcialmente, nas prozimidadee daquele lado, uma/
placa de material magnetizável e elètricamente mau condutor, de preta.réncia-material ferromagnético oxídico einterizado, placa esta cuja /
largura é, no mínimo, igual k largura total das trilhas é seus interva *
loe, ficando a dita placa disposta, de preferencia, de modo a poder /
ser ajustada no sentido do movimento do portador em poeiçao , aselmétriN.
ca, relativa a uma linha imaginária localizada centralizadamente entre
um entreferro do circuito de gravação e o entreferro ,de um circuito de
• re p rodução da mesma trilha.
deivindica a prioridade do correspondente pedido, depoeitado/
na Repartição de Patentes da Holanda, em 25 de fevereiro de 1964, eob/'
o número 6 401 746
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apre.entados.

aLEMANkit

Friv:::4,jio de InvençÃot " ' BOMBA INJETORA DE COMBUSTIM PARk
FAS DE COMBUSTIO INTERNA

1 -

Bomba- de Injeção de otmebUsix.ew mera ~ama de

combutteo interna oom'embolo de bomba emmov1mento de

vai-vem, cujo

oomeeq de transporte (momento d4 injeção), caloulado sabre o eixo

comandados por uma pressão hidráulica, dependente do :deter° de roz
Oen, a qual 4 ainda influenoidvel_em depena g nola da poeição-do 03ft

mento regulador da quantidade transportada pela bulha de injeção,ca
me la:rimada pólo fato de ser provido, no circuito de comando hidrdu
lioo dos meios deslocadores do Momento de injeção, um conduto de alE
viO que, em dependencia da poeição do elemento regulador da quantidade transportada,, comanddvel de modo que o

udu

de alivio do oiz

cukta de comando seja tanto maior quanto memor a quantidade tranepar
tada pela bomba de injeção
Ponto nt 1 de 3 pontoe apresentados,.

. ...„, ..~" ...."........
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TERMO N2 167.490 Oe 25 da fevereiro de 1965
Requerentet INSTITUI' FRANÇAIS DU PETROLE,DES CARBURANTS ET LUBRIF1
-MUS - FRANÇA

F GI

12
•

:

¡A

2
14 14

Privilégio de Invenção, "IDISPOSITIVO PARA A ADMISSIO DE COMBUSTIO
DE UM MOTOR "

itilmo No 167.459 de 24 de fevereiro de 1965
Requerente: ANTONIO GRILLO, CELSO FERNANDES DE CARVALHO, ANTONIO DIAS Pu.
COSTA FILHO e ARMANDO MOREIRA GOMES . . EL. AULO
Privilégio de Invenção: *NOVO PROCESSO DE LAVAGEM AUTOMÁTICA DE AUT0-VE1.

OU LOS'
HEEVIIIDICAÇZSE.:

/ Nave processo de laagem automática fe auto-veiou/os, caracterizado por ser constituido por um conjunto de tres box com forma prismática retangular dispostos, preferencialmente, em linha e com passagem ir.
terna . direte entre os mesmos; e por serem processadas . 4 stas s hoz as clivar
sas fases de lavagens do auto-veiculo.
Ponto n o 1 de 8 pontos apresentados
-

/

da ar/quina de combustão interna, 4 reguldVel por meios os quaie sio

REIVINDICAMP
-Diapositivo paru a alimentação de uma ornara de
combuatão de um motor de oarburaçãO externa em dois fluidos de o2
aoteristicae diferentes, compreendendo duas canalizaçUe
todas cada uma com um deetee fiuídoe, doe quais uma primeira can!
lização deeembooa na referida c;maim de combustão por um orifício
no embolo desta Ctimara obturado intermitentemente por uma válvula
de admiesào cuja haste pode deslizar no furo interno dr um guie
de válvula solidário do abolo, caracterizado pelo fato de

que

esta haste de válvula apresenta um tubo sensivelmente paralelo ao
seu eixo e prolongado na cabeça de-válvula do lado da face interdá mesma por um outra tubo, fazendo um ootovilo'com o precedo

na

te, que se acha inteiramente alojado na referida primeira canliza
ção, em poeição de fechamento da válvula, o .gula desta última eu
do perfurado por pelo menos um orifício no qual desemboca a segun
da das referidasaanalizaçóee, o lugar diste orifício sendo tal
que a referida segunda canaliTaçateja em comunicaçãO com o tubo/
da haste de válvula quando a válvula estiver em poeição de aert2
rio , .•-i c)0” . 1o.rÃo ficando interropida na poeipio de fechamente
do. vdr;u1a,

Ibivindiea -se priõridade do corrempondente pedido
*.,Matado na Repartiçio de Patentee. da !rança, ia 28 de fover.

.0. a. 1964. sob o rit.9.65.651.
1
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TIRE E t 167.370 de 3 de rarço do 1965
R oquerenter ~MIAS RO= S/A. .• SIO PODO
Privilégio de Invençams • 22103 D2 TRANSUISSIO 02 MOVISERTOS ROTA
TORIOS QUE IRCORPORAM ELEREPT03 CAPAZES
; I
41 t
ratuutron DE GAMAS

Pentmed -1 de . 5 pontos apreméntados;-:

DE moftimpii -omulniviã RI OVORE; Eu
OS
D0VI2ECTO ROTACIONAL ?RO E CONTRA
PONTEIROS DO RELOGIO *
REIVIEDICAÇOZ3

1 - Meios de tranenieelo . de novinentoe rotatdrio,
que incorporan amiantos capaz*. do proporcionaria pluralidade /
de gama, de velocidadoe obateniveie na érvore, eu movinento rots
eional pró • contra me ponteiros do relógio, oaracterisadon pele
fato da, os netos de tranemissio dos movimentos rotat6rita possibilitares a utilisaçio da. gamas de velocidade da oapaoidade do
necaniene, tanto as de velocidade reduzidas. oomo, as de velooids
das elevadas, quer •nteja:e os referidos maioe de trameniesio gl
rondo com novinonto rotim:doma num eontido, quer estejam OMS se.
vimintos rotactional es sentido revire°, pelo que resulta as Ad121
ro naior de velooidadea, nu nosso sentido . rotacional da drvoro.
Posto ne 1 At 7 rontoe apreeentadoi

ta

for"normundow
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irkt
o RO 167.396 a: ss e. ~toeira de 1969
LILA
emearentm IMOD YALM E TOMB IND
ACIONADOR
PARA
CCC3IZ600 DE VERTILADOR E ZUMBA DR
Prt g llóalo do Invenglo; ',
AGUM
1

...
• •

arfi' dr
9

--I4

\''

64

:pir_______4(:,
G.n1 _4,,,,,„ .....m
41n/ .

4J
a
"\W
r ,m.
1:"eu...h!:
1 47.2

E

\

oib,PtillWil-ul

\\Wilt-ijill
k

24

23

'-',.N s 22

20 •

z•

'3(

r

:

e
gi:.;ril t "'"'"
g"
'' ILA--.3
niiguLt!: —e
Or
áRmatater
..., dll
~mu A
,,,,,, ...........„......„

jat"--~118§
,...--..
1,.. \\Ir/

twek
11~11~I ' •
ie~emew.r~
.Agaé4:55i" g) •~:m- f:

ílg

l

n % NNWP

-_,,J'Á

i

ifei‘• 'n
,..,à ,..b.N..
von fk\
•

•

rumo No 147.751 d e 11 do man n E s 1965

ALIO011i
to'queronte: O. N. ' PiAPP A.G.
' SER EM'ZIOUE.ELOUt COM DISPOSItIVOS /
PriVillgio de Invençaoi - 0MÁNINA PÁRA U
PARA O ASDSTEla %ARGU IRÁ DE sôni-Frow: E HM COMO 7
v DO COMPRIMENTO DE PORTO E COM MEM, PA4Á A INDICAÇA0
DA RESPECTIVA, FORMA DE PONTOS*

o0
O

fUSIVINDICAC DE4

1-

.; tonara
para' a

•

Niquins para coser em signa-moo

cca

diapositivo para e /
com meios/.

de sabreponto bem como do comprimento de ponto e

indicaciO da respectiva forma eia pontoe, em dado aomento ajustada, ca.

' motorizada pila tato de que os dois dispositivos do ajuste estio ligâoa,por
tnteraidio de uma respectiva curviude ajunto • um dispositivo apalpador com /
em /
xm Urano dispositivo de ajuste, manualmentennntrolivel, pringipalaant.
forma de punho, pelo acionamento do qual a J.arsura do pahre ponto e P

3?

'

!

iVMtgli0"""'
,.$t

" "4~ ~% .4AeÁ;;, "iVng

:40,411"
m:,..

,ot.

6'1

piou

0

Wi

~RR

3.

ik‘
ww,
/
//7

n\

OZ.

f 3 plel

Nt

bn „Sá :,,xx, \,

62%.

2.

'1Uvele

veié,0‘rehtl

' 112"z y k, ...7 ..

o

"

ffl'ele

Ir
sau.,•muk.
• . ~:‘

1 • Sn lote:todos para acessórios de un atui elow combustIo ia-/
tema, easoseanaendó um'seoplananto a fluida tendo uma p aCt da asoplanento de'
onbe lada adaptada para ser aolonada a partir do notor e una peça doo eicoplanen'ta de g aita ommetada ao eixo, caracterizado polo fato de liminas dé ventila.'
das 'e un inpalsor . de-bamba mirem associados com o eito de nodo a giram* oca/
o moo, meio pelo qual • rotação da peça de sooplamanto de saída efetua a Iva
P,.4
bois4 élno,.das limitou* do ventilador e do impulsor
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado.
eme iEados Unidos Ma AmArica em 2 de março do 1964 sob AO 348.548.
•
Ponton a 1 do total de 8 pontoo apresentados. .

/

glesItr-',..

R;

Munnarn

x‘,,

1

illerds

•

•
k

mento de ponto sin

alterado* ao mamo tempo.

e
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geiviodica -84 a prioridade do correopondente p odido dopositade
ea Álat IMAA CP 17 de março de 1964 sob na P33 857 VIIa/52a.
Ponto ne 'l do total de 11 pontoo apresentada*.

(Seção III)
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=dó por una mola de lamina e eo engrena eon uma roda dentada fixa+,
ia no eixo do condensador varidved do apar g lho ndd10 -receptor.
por estar posicionado lateralmente ao suporte um botei° de cionand0
efeletor conectado com um dieco metdlioo cuja
periferia posterior.,
inc pode ou no ser provida com um anel ou disco de
borracha OU ala,
allfter, se juetap g s, ao anel do segundo cometia,.
.
"

Peatin air l deLP P032;ts• ms44664~.•
fi

e
4

m

0

tf ---

' 19 PI

g,

11 iii

1111111
tia
meggemememensi
,c/4.4

TÉREO Ni 167.738 de I/ de março de 1969

44

Requerente: KEMISK VALERE ROGE A/S. DINARAROP
da Invencio: • PROCESSO PARA PRODUZIR nowOos RÁCRIS

"*.I42

39

IMMIUMNIk

owlio
ff

e,
DISPERSAR •
•

_

REIVIRMICAÇOsn

fIR110 We 167.866 de le de março de 1965

proceseo,para prOaUgir pigmentOs „fd0418 de dij
perear,.tendo maioz . reeietencia . contra a pnoulaçan, caracterizado,/
por consistir na adiçgo a um pigmento molhado com dgua de uma.quanti

Requerente: 1.33,DICK COMPANY Priyiltigio do Invenção: w An./tf:LHO PARA IMPRESSIO ELETROSTÁTICÁ.r

,
dado de 8 a 25% do peso do pigoento e goo de uma omina alifdtica de
•
cadeia longa, na forma do .um oomp8otO nOldvel a'dgua da mesma,
•
precipitação da amima em sua -forma livre, a remoç go'do pigmento in
oluindo a amina, livre.assÀ ,Pree lPlkaaao a lavagem ff : fio:agem
ao RIM"
mento,

REIVIADICACOM

Reivindica-se priserldad• . do oOrriespon. gónt• pedido,gt
possítado nas liepartiçRee do -Patentes dalnandiarn, em 11 de narn de
1964, sob o na 1239/64.
Pontí oi 1, dó 11- isonton apaMsyllítredct
TÉRMO ge 16'1,157 de 12 de Moio do 1945
Requerentes ANTONIO ESTEVAM DA suma - SIO rietà-:
Privildoie da Tev ancãO: # ROO s'oRZGInr, 4p ereaplt
. ,ARA ULMO DE,
RIPP,.2MX5.401141

relinoinogease:
1 -:Nevo fori ginal:ocetrador , partt eelloo6o de raio°
•mi eserao , caractericado pOr ' lima fita pautada onde'ee aplieard e al

ae das rddin emissora. de oada:10ealigeedo, a qual 6 ~sente por /
rol g te • enroldvel em dois Oarretile diepoetoe ama suporte de
chapa dobrada convenientesente b. * por um doe carretdie possuir aa
extremidade do nu eixo uma roda do borracha 011 similar, pahlsadv•,
co dito •iíS e, na extremidade oposta d dotado de uma !atraca,e por
ser o segundo carretel provido . de •/20
que possui numa de suo. em +

4 Apareino para nzprees go eletrostazsca, para sornaçio de imagens latentes 'Abre Um meio dielétrico, caracterizado /
Mor compreender uma estrutura de suporte de r glo, um Pila, de roloe,1
xondutoree montados rotativamente na dita estrutura, os dito. rdloa
. rendo separados a uma distancia ;suficiente para permitir a paseagea,
do dito meio através daquela, um su prnaento.de , fOrça, um doe dites!
rolos *atando ligado ao lado negativo do dito suprimento de fOrça e
O outro doe ditos rgloe ando constado ao lado positivo dodito supri
monto dafg rça, arranjo paro transpo r tar o dito arranje através d •
dito aparg lho • entre os ditos rgloa, por meio. do que o meio é intax4
pasto . eaun circuito eldtried conforme ilo passa entre os rglea,
e-

arranjo difinindo imagens correepondentes is imagens a serem fonadas, e dito ltino arranjo mencionado sendo incluidozo.dito
to e sendo adaptado para angajar o dito noi0 Imanente o meio 4
Uniste ao dito circuito.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,di
palitado na Repartiçgo de latente. doe Eatadoe %eidos da Andrica /
de Norte, sok o ae 152.261, em 16 de nano de 1964.
Ponto of 1 de e pontos &prenotado..

tremidadee.uma roda matdlica.que se mobreP6e pela sia •sp•evie à ai
pessura da roda de borracha do carretel anterior, enquanto que a ei

tremidade opoeta 4 passeante e-se prolonga alda do supor,. onde

4

provida de um anel, de borracha ou similar, enquanto que polo lado

Interno do suporte 4 provido coa una roda dentada que ao engrossa /
som outro roda dentada fixada na extremidade de um eixo roaqueadd /

CRMO Ne 167.886 de 17 dos março do

1961

Requerente: CO íRAHA

TCRECOOLOVAQUIli +
Privilégio de Invenciot • ELETRODO PARA ENVULUCRO DE SUMAS SEMICOa
LOTORE3

1.m:talado no Rosno suporte, sendo que iiete eixo roequeado esta ada,2

todo uma porca onde acha-n fixado o ponteiro do aram, possante
'kr* uma ohapa - guia • curvado para a frente,' estando preso no pontei
'o una hant* sentada nue se prolonga altnevdo su pOrte onde 4 premeie

REIVINDIelden:

1 Eletrodo pare envgluern de *lotes:ias somicondutoree,
que ffea afixad) com vedaçg o A prova de &o por latornédie 4, mim ra

CS4

S36
a=iá
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TtliM0 d e 167.956 do 19 de marco do 1 90
Requerentet MANNIMUNN ARTIVIDESRUSCULOT - ÁLBUM
?rivildgio de Invesicio o ~CESSO PARA 1032IFIC111 IA ztroeuclo DE
Rano do tihi AÃKMÉMetixeCitudnde o outTro olotrode setor
42t% :Me

os encantas

Ua

coxal fechado peN . lado do tora o no qual se

XETAIS A QUENTE •

1.

' i/tataca°
Iffiserldua UD Clemente do a

diePosto:Polo lado do dentro do eavd
praprotonando a conerio 016trica entre o oletrodo e o sistema/
Oaciaondutor, Mn decorrincia do que o oletrodo im projeta par; fora do
Jav6Luere dn aorta que o elemento de dilataçao ali introduzido possa /
Olear prilso Stravie n dieforaaçao do lado •xtonno do eletrodo ao qual
gmlolado do fora. fica piem um condutor, caract•risade polo fato de
0a ettrimidado do olstrodas do condutor vizinho ser encaixada uca lu4W, arama ao condutor e ao eletrodo com auxilio de mel deformiacao,
dang.da a deformaçao da luva no pont, adjacenta ao •lotrodo una proftu2
'Aliai' tal que, tanto o eletrodo como o elemento do dilatação, ficou
aujoitos a defornaçao oiaultiletea,
requerente raivindica prioridade do corrimpondents pi
dide, depositado na %partição de Patente. ta Tehecoolowaquia, em 31
do sargo do 1964 o 25 do eoteabro de 1964, sob ne PV 1827 9325, roo..
peotvanente,
*uno ne y 4, A pontoo

!IP • •• IP • • •• 4, ••

ra~ialIVSES. •

n

.

•

OU9979

•

1 - Yreeemeo para lubrificar na

duro

relAçau ue

~vali 14

quente, particularmente na prensagem de eco em cordio, caractomisado pelo fato de que coso lubrificante 4 empregado tua nal solúvel em
eltuadn abaixo da temperatura

dgua e fundindo-se e una teaperatura

de deformacio de metal, como, por exemplo, um carbonato ou um hslogineo de 4lea1i, ou uma miotura de saia composta, por exemplo, do
carbonatos de dleali, que, antes do oer veada tono lubrificante, foi
aquecida a una temperatura que soja igual mu superior at temperature
do seu ponto de transformacío ou, reopectivanento, do seu primeiro/
ponto de tranieformago (ponto orftiso).,
Deposita-se prioridade do corroopondente pedido, de.
peitado na Repartiào de 1atente-01 ea Alemanha, em 20 do março de
1964, 21 de abril do 1964 e 26 de janeiro do 1965, sob oo minero. /
It

60 373 Ifoff3e, 1 60 . 106 1c/23C o11 63 917 IVe/23., reob e e t i-

Tanen,'
?onto no 1 da 7 pontoo apresentado..
?ERMO ft 166.031 de 23 de março de 1965
Requerente. 1111812210 ISCEENUCH 310 PAUL
Priva:elo do Ineençais 'APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CORREIAS DE
T1ANtnISS10
agiumicactima
.
1 upormommos RN OU RELATIVOS A ~SIAS DE TRANSMISSIO",
confecolonadas em plisticos, borracha ou eimolar, reforçadas por corda**.
internos devidamente dletribuidos, caraoterMados pelo fato de que pela •

face internai'. polias

4

TERIO N 2 167.915 de 17 de xale do 1965

.

Rewierente: HERCULES PONDER coxear - tUlt

Pritildgio de Invençaos • APERPEIOADEATO Et on RWITORTV3 d'IROCEI

&pi gmentam com salancias longitudinais do soc.
gao transversal preferivelmente triangular, lz quais correepondem canal,.
tas de mesma f6rma aplicados circundando, paralelamente, as polia. que 89."
adaptam as corroias.
Ponto no 1 do total do 2 pontos apimentados;
a*

80 DE REVUTIR ODJETOS /MITOS DI Y0LI.010
7EMAS *
3lEIVIEDICA90ES

Aperfeiçoamentos em ou referente a processo do
rev.etir objeto. feitoe de poli oolofina, em que una canada de UM5
compoeiçg o reveetidora, tal como tinta ou laca, i aplicada a supeg
fle ile'do objeto, caracterizado pelo fato de que a drant a reventir
a -

com tais compoeiçiies, 6, p rimeiramente, ravnatlda com um polímero
de propiléno amorfo qui tenha •Gdo modificado per moio do reaçao,
coo o doido carbozilleo 'til:intatamente mie caturado ou com anldnl
do, contendo um número de grapon carboxila la grupos de anidrido
que eejan equivalentes ROO grupos carloxila, suficiente para nu...
'rir cimea de 0,15 a 5,0% do grUpoa oarbcxiju, P02 p ico do Polínt
Sm zudifloads,
botYindlen-ne priorldads do correal~ente Pedido,
çamoattado na %partici* do Patente% dos Estados Unido. da Amdri

IMMO Ne 168.039 de 23 da março do 1965
Requerente: RICRTEL a SUAS A.G. • ALEMANYa

do Invonçío. • ELEMENTO RIDROPNEUMarTou DE MOLEXAMENT0 com REGULO.
00 AUTOMKTICA DR sfveL, FROPAI0 PARTICULARMEN/1 PI
VE1CULO3 MOTORIZADOS,
• timpauctu

ia do Portt, •s37 dm ranjo de 1964,
,
oob o n o 392.639,

au*0 0 a de 6 Poat0.0 apEowentadoe.

1 . :mento niaroireamitico 44 neiejemento ‘maurtm
cimento} com p egulacio automitica do nivel.* pr6prio particularmente para vil
nulos eutorizados. &bramando um cilindro de trabalho, uma haste de embolo in

ErAttO OFICÍAL(Se e,,-:ão

Qui,-,:,a-"eíra 18

troduzida nisto cilindro, asa eiMara de moIajamento cheia de.liouldo coopriml

Reivindica-a p raridade do Preg aste B
IBMAB S OPBBitAKC1
ti
8ePartlall de-riteata,doe.,Aausoi_Oassa..41.
e; 23 de março de 1964r eob o na 553.06

to com o dip&sita para o Matado, quando a haste do embolo se aproximar da (

.c

mrtrelem,” eaitnároç- ***cOmo umurlboubs, acionada pelas eseitaçaoada haste de embolo no cilindro a destinada a transfira 1£1:oldo cosprJ.mido do

i

Ponto S 1 de 3 pontoo oprauftagoa,

depósito de reserva para o acumu/adoc de alta pressão, sendo que o depósito /

.

uma

437

na

com o cÉusrara de *alojamento, quando e haste de embolo te aproximar da sua pa
•iço •atroa& no cilindro, um canal da refluxo que liga s c;mara do mobilam

se acha completamente preenchido,com liquido comprimido e limitado por

.-eieveiro le 1971

caracterizado paio mato do que a'ride dv readante , ieeltel
em oiredd
to ligado ao indutor • prdprio pari redusi a capacidade *ativa proa
porcionada pelo primeiro e aguado capaoitme
o.rapeotiam ~lã
cação* em edrie.

.

do e allsticamentsaalando a hasta de &abolo, um dopósíto de rooe;ra pera. •
liquido, um acumulador dr tfegetd6 sob alta pressão que outra em comunicação o

.

111)

•••n

pg

p

rode divis6ria 'Oval, caracterizado oelo rato da que , como limitador de res-

sie para o acumulador do alta pressão, serve uma sOperfício de contato para a
parede divisciria mãvel do depósito de liquido comprimido, que limita e dimina

lço do volume do mencionado depOsito.\
requerent: reivindica prioridade do cori.asOodento

R

pedido;'na epartição de Patentes da, Alemanni,.am 25 de3sarço de lo64 sob ,o ng
r h2 It28 XII/47a;

o

t,onto n -1

Árm74;

de 4 pontos apré::entados.
•

TERMO Uo 168.068- de te de sargo de 1965

Requerente: METÀLURGICA EDUARDO LIMITADA alo PAULO
Privilegio de Inven46"APERISIÇOIMEPT0S OWPORTA-81~8'
MEIV/NDICA0E1

p

-

1 - iperfeicoamanto sesr orta-nfotels, ao tipo de compreenoer ama e.
bolsa feita atraves de duas placas de couro ou outro material edequata,11
dadas por costuras ou coladas em tres de seus lados, ou ainda, podando sai
feita em peca 641ca, mas seoPre deixando una abertura, earacterizados alg
tato de i referida abertora ser fixado de maneira adequada, , um conjunto t17x1el formado por duas leminas de age, uma para cada face da bolsa,lei..
minas estas de seccío em V bem aberto e liadas entre si ror dobradiças er
grama.
Ponto; n 1 do totel de .2 ontos aPresentados,

,

-g

go

TERM0 MO 168.141 Se 25 de lar do 1965
fama COMPORATION
ife A
.fe frileglo de laringe*: OIRMITO DÉAMPITP1CADOR /RAMOTORIUDO*

N,

g

168.059 de 23 a* cargo de 1945
Requerente: Reao, CáPORATICW
AfE2.181
Privildgio
lavenglot
fIlltDITO DR 83/112a0
amo

§

pr-ivntriccom
1 - Circuito de dentai* paro reptar de televiaamaa
preendendo: um eatdgio de sadda horizontal adaptado Para olloldradfd,
por reagia de. um feixe eletrônico ma diapositivo de caia catadicad
incluindo este eetdgio ara enrolamento de 4;éileXi0. UB diaPoeitiwa aaw
Pltricader, um transformador Cai ~olaia:anta para atontear o carola
mento de deflexío e o dispositivo implifloador, um dispo/altivo a:ore
ceder, azarenta de potenoial para acionamento, uma rede de sedimenta/

acoplada anta o dispocitla amortecedor, d fonte de potencial e o ta
rolamento do troneformador; o enrolamento de deflexío e o transforma
dor foliando um circuito ressonante com frequencia de rasoninela ma.
*Oral maior do que a faTtiencia de defluí* horisontal para c reap ter; incluindo a ritdil de rendiaento um primeiro e um segundo apeei.
tora e um indutor de linaridadi dapatoe de aedo a proporcionarem/
um circuito do carga, para.* dito circuito ressonante tendo unaremida
Saga* que inclui o indutor e o segundo capa:fitar Ligada em série •
um circuito de carga para o dinpoditive amplificador tendo uma malga
apío que inclui o Indutor n o primeiro apaattor ligados. em edris:
'

p

Requerirnte:

w

W-MERIS4521M
1 - Um circuita de amplificador trintláStOPIAM, cargo

coitado por acua um primeiro transistor tendo emissor,. asa boa • te
receptor; os me/03 para aplicar atito bas•.uo fanal Wier sap1iticadorso
segundo transitar, tendo USVOI/S40;:, amo i tam,* e cm receptora os matos pm.
re asar a base do aludido segunda tranattor ao 4112i/SOP do marido prialfá
ro transistor; . fatíres de im e:Ilheta dl; carga do receptor ligados ao reco
bar do dito primeiro transitor; um terceiro
transitar,, tendo um ceiem'
uma base e um receptor; da Usies para lita‘,* massr do dito terceiro V
transistor ao aciptor do Medido anua& troadistea 04 malaio Poro lido,
a Orme do terceiro transistor ao receptor do referido arrasa° trandatora
os meia para acoplar o sinal entro o emissor do dito terceiro terdinista:/.4
_4
• um ponto intermediário tos ~idos tascre
gt és If
fedioe le doemrgo do 4
reapar do dito primeiro trsamietom, ama fonte de voltagem da a peteci •
_mento ligada aas ditos taibia de !atediaria de eryfa do receptor e *o nu" e
filado terceiro tranoiston ensofttientes de carpa acoplados ao emissor do
mitiLdo'transator • à pondo anta o receptor do.dito tranataleaaf o =UI
aos' do terceiro transistor, ando o dito ainal al
fitatdo a os fertoddee elow 4
!toantes de carga, a-trates de operadoe loge IDdep refinava desando ol*
terceiro tranststores; e os meios para acerarar o trasi40 entra o te:Mai
de ligação e ~liaça° do aludido vnguade 17
~? 11 Egrp
W,10
armação deste dita° transistera

s

p

'

/

-

'

.

,

elo

g
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dó obrrooyomdonto tendo,

ma

heIvinateamee prioridade
s nos Estado) Unidos da Adoido do %PR•
ítepartiç jo de Patentes depositado
0'1071354635 az 25 de mar§o de 1964
Rob
Ponto n$ de 10 pontoe aPratontadOre

FV4.1

TERMO NO 168.084 de 24 de março de 196!
Requerultes PILKINGION BROTES/1S LIMITED - INGLATERRA
de Invenção "APERFEICGAMENT08 EM OU emerrvos A CHAPAS DE VI*
PriviV gio
ORO TE:WERADd
chapa de vidro para uso como um pare-brisa nea.
. Uma temperad g
a de vidro comlutordiél, caracterizado gelo fáto de que a temperada cha p
pelo menos uma parte do para-brita cite avirá no lado do passagel
areend s
ro do veiculo quando a temperada chapa de vidro foi montado como.= pára-briÁss de vidro foi montado como uma pára-brisa num veiculo, áreas alou
radas temperadas alternadamente a um grau mais alto e mais baixo de durese, a, referidas áreas inclinando para baixo u° sentido do lado do passa..
piro do automóvel
0. requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido despes*
sitad, na Repartição de Patentes da Inglaterra. em 24 de março de 1964 .
sob n g 12.498.
. Ponto n g 1 do total de 17 pontos epregefitados,

á_g_t

porção adjacente a dita abortara da injeção e outra porção adjacente ao
dito furo de alimentação, o dito conduto sendo localizado entra as ditarl/

porçaiss • tende una menor troe seccional do que qualquer ume das ditals,çor
Oes. para assim substancialmente impes/As a passagem da produtos da cambe,
tão da dita uma porção para s dita outra Porção
Reinvidlea -se prioridade do correspondente P edido s
toditafin'a %Partição -4W Patentes aos astedps u:01..des d5. ele4rioa..
de.março do 1964, sob o n g 354.572.
eonto n g 1 de in entoe apresint.dos

qh

ItRMO N0 168.129 de 0 de março de 1965
Requerentes COMPANHIA uNITEo SHOE MACHINEHY Do sunt oz0 PAULO
Privilégio de Invenção; • MÁQUINA PARA DEFORMAÇKG PARCIAL DE SAPATOS,
REIVINDICA9DES

1 . Máquina para • deformação parcial do sapatos, compra
emendo uma peça de suporte, dispositivos para e operação de prender, para
manter um parte de uma gáspea segura contra • peça de suporte. • uma Peça
formadora, carecterizada pelo fato de que os dispositivos operadores

(112, 116, 156, 160) fazem com que os dispositivos formadores ou de modela
peça de supor
Oio (10, 12, 18) se movam através de aberturas (14, 20), na
de suporte/
Ceca
te (2), depois de t' er sido a gáspea (U) prendida contra a
(2), em ajustamento com a parte da gáspea que se estende através das ditas
aberturas, para •stirá-la deformá-la
A requerente reivindica prioridade do corr'spondesnte O
pedido, depositado na R epartição do Patentes na Inglaterra sob n os. 16.428
de 21 de abril de 1964 e 42.645 de 20 de outubro do 1964.
tonto ng 1 de 9 pontos apresentador.
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URI o Rs i68.152 do 25 de março de 1965
Berperente, CUMMINS ENGINE COMPANY, INC. • B .0 A
RrViligi o

de Invenção: • INJETOR DE COMBUSEIVIIIr
aftim„ayistadre
easbustivt4

1 . Injetor de comtestrve t para injetar
por comprg
do um motor de combustão internes, caracterizad o
en :2 eilinir o
Ilidir um corpo de injetor tendo um furo de embOlo e uma abertura de injrm
extremo do dito furo de embolo, cujo corpo tem taabám uma passá
ali 02 Um
tada para ser ligada a uma fonte de combustível /
ges. de combustí vel adap
fura de alimentação ligando a dita passa g es. coup dito
aely pressão de um
tmç), •Ua embcão montado reciproclvelmonte no dito furo para abrir • fe.
furo de alimentação e sendo amovível para a dita abertura de
etssr o dito
combustíve l atravis da mesma abertura, o dito emby
anjapio para injetar o

afastande-se da Alta abertura de injeção para prover ey
Jas'sendo anovivol
abertura de injeção e dr.
tate dentro do dito taro comunicado cot a ditt
embolo
e
dito
furo
sendo formados de modo
ts furo de alinentaç ã o, o dito
situado
entre a dita aberty
prover um restrito conduto entre os Mesmos
aco
tendo assim uma /
. o dito sup
IN de lajegle e dite Puro de alimentado

TERMO No 168.196 de 26 de março de 1965.1
Requerente: MIFALEI !AM RAMELAR, B.N./ISRAEL./
Privilegio de Invenção g UM PROCESSO PARA A 0BTENÇA0 DE ELOOOS CONPAg
TOS DE MAGNÉSIA BRMI-CALOIMADA.,

Reivindicaeges.?

à - um processo para a ootenglio do blocos compactos do /
magnésia semi _calcinada, adequados para transformaqUo ulterior em re
frat6rios de baixa poroqidade , caracterizado peio fato de que 0-111.•
dróxido de magnesio e queimado sob condiçOes de compactaçÃo ate une
temperatura em c-pie ele fica completamente calcinado (i Oxido de matai
sio mas o Ultimo permanece substancialmente nIto concrecionaded
A requerente reivindica a prioridade do cedido de pado
te depositado em Israel sob a g 21.179 de 15.4.64e/
fonto gsl 1 do total da 10 pontos aprosentadoe.l.
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TERMO NA 148.260 de 5 de abril de 1963
Requerente: UTA-PATENTVERWALTUNGSGESELDECHAPT M. B. H . -.ALEMANHA
Privilégio de Invencão: "TURRE ELEVADA PARA SECAGEW

AnivrauwAcom
- Tôrre elevada para secagem, destinaaa a converter
Um material liquido em um p6 e dotada de uma parede de tOpo, uma parede
az re:5-.."4! 4.. z"a".4tWtAsit-%5Weairegcseasi aeamemebexoesasa*-45,114 ausaawkete
meios de entrada para um meio de secagemameso desumidgicado na xegião da parede de fundo da tOrre, meios para desumidificarem o meio gasoso e manterem o mesmo sob uma temperatura não superior a mais ou menos/
6050, nos meios de entrada, meios de sãfda para o meio de secagem sal:log o, na regido da parede do t8po da tOrre, meios destinados a distribuirem o material liquido, junto da parede de tapo, na forma de denso guar
da-chuva de goticulae de dimensão relativamente uniforme, caracterizada
pelo fato de incluir Um fundo falso estendido horizontalmente na referi
da tOrre, acima doe referidos meios de entrada do meio de secagem gasoso, sendo o referido fundo falso previsto na forma de um elemento poroao em forma de crivo, Meios -de esc8va montados acima e adjacentes ao /
fundo falso, meios . destinados a fazer girar os meios do escava em terno
de seu eixo geométrico, meieo destinadoe a transportar o p6 para fora /
da tOrre e uma estaído - de acondicionamento.
A depositante reivindica prioridade do correepondente
pedido, na Repartição de Patentes di' AleMenha, em 6 de abril de 1962,sob
o nA B 66 702 82a.
Ponto ne 1 de 361 pontos apresentados.
M

14

moira posigEo e assumindo uma segunda posigEo cm reeposta Go movi
mento de um Ultimo dos mesmos . captores de artigos dA primeiro pare/
g segunda posição respectiva, e um elemento assinalador demoondigao
- .;1*-vactaa -tetal -CG A Q021cledt• -.11. -Zaria~,i~j~e~ge~...... 'Amo.
O sua segunda posição , quando passa indicar a candtglio de vende tote
da mEculna./
A requerente rectedniica a prioridade do correspondente/

podido depositado na RepartigEo de Patentee dos Rstedoe Unido@ d4 I
America em 28 de abril de 1965, sob ne 451.576./
Ponto ne 1 do total de 9 pontos ApreeentGdOW
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TÉRMO No 158.879 de 4 'de maio de 1964
Requerente: FORO MOTOR EOMPA"rE.U.A
'1 •

Privilegio de Invenção: 0 PROCESSO DE FABRICAX um AcumulaDOR E AOUMULADOR Rra

C

PECTI1700
REIVINDICACDES
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TERMO NA 179.110 de 28 de abril de 1966.1
Requerente: WESTINGROUSE ELECTRIC CORPORAT/ON./E.U.a./
Privilegio de Invento: MINUINA UW VENDAS oam MECA1il840 INDICADOR /
DE CONDIÇÃO 'MOIA./
Reivindicadae./
1 - Máquina de vendes: com mecaniamo indicador de condi-

ção varia tendo uma estrutura de magazine COM um número de comparti
mentos armasenedores dispostos lado-a-lado e adaptados: para receber
artigos a serem vexidides, caracterizada por tiisnámero de elementos/
essinaladoren de compartimeiton vasioe Seemelados a ciada em doe.com
partimentos e 4 compreendendo: um Onio captor de artigos tendo po siçOes.primeira e segunda referentes à presença e mi je:mil, reepee
tivamente, de um artigo a ser vendido no compartimento respectivo e
um elemento indicador de compartimento Violo atuando em resposta ao
movimento do dito orggo captor para sua'segánde ' pOsição para a001
.a condição vasia do correspondente compartimento; • um elemen
to indicador de colidição de venda total compreendendo um elemento /
captor dessa condição comum a todos os captores individuais dos com
partimenoe armasenedores, o'clito elemento indicador disca condição
~ia total d:,.spondo - se es uma primeira posição quando pelo menos .1
um dos ditos captores individuais de artigo:3 " U: ~Atido na CLIC prl

1 - Froc g so de fabricar um acumulador; caracterizado pelo 41
to 'de suportar um elemento de bateria acima do fundo da caixa da bateria, /
colocar uma fina camada de resina que se5a 'formadora de espuma e resistente
ao ácido sulftirico no espaço entre o el6mento 'de bateria e o fundo da caixa
da bateria e, em seguida, promover a•fermação de espuma pela resina e a ex..

pensão da mesma para encher o espaço entre o findo do elemento de bateria e
o fundo da caixa - da bateria, de modo a prender o elemento de bateria firme.
mente à caixa da bateria e torne-/a resistente à vibração.
Re ivindica-se a prioridade do correspondente pedido dnposite.
do nos Estados Unidos de - América em 20 de maio de 1963 sob nA 281.413,
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados
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VERMO I N Q 170.294 de 10 de junhb de 1965
Requer nte: ITT INDUSTRIiiS INC . U.S.A
Privil)gio de Invenção: " DISPOSITIVO SE1I-0017D gI0R TRANSISTOR
I
kVALANCflA"
'WEIVINPIC,,ÇCPZ
p.,.t,s-vtétattir4:7=frilito'r

- '
,,lavanca, caractericedo por

comprs'ander um corpo de material se.liJ r.,niator t,nao impurezas que carez-

•
TP.RMO NO 171.857 de 5 de agosto de' 1965
z(oouerente: JACQUES LEON ALEXANDRE SEE = FRANÇA
(re InvingRõi aeAtuaL PAMA Asréstsenro ao •000 Á mimummeoo 00 Pi
BLOQUEIO 14.11Vo PARA 4 sua coNswiTutano
PEIVINDICACDES

teri .ám um tipo de condutividade, ume região de . sterial semicondutor ./
tendo l impurezas que caracterizam um tipo de condutividade oposta que Zon

1 - Painel de revestimento de solo e elementos de bloqueio /1

ma Imai junção retificador( com o dito corpo, a dita junção se prolongam-

'nútuo pare à sua constituição, caracterizado pelo fato de o painel ser cong
tituído por anéis identicos, dispostos em quincancio e imbricados uns nos /

ia a :ima superfície do dito dispositivo, uma camada de material isolante
ta su:perficie do dito dispositivo pelo menos onde a junção encontra a su

perfJoie, um eletrodo condutor levado pela dita camada isolante pelo menos r:a região onde a junção encontra a superfície, meios que formam o /
contto omico para a dita região, e meios que formam a ligação omica para o'dito corpo.
Ponto n a 1 do total de 14 pontos apresentados.

• outros por intermédio de entalhes que asseguram um bloqueio mtituo, eseendeu
do-se ao longo destes entalhes, delimitados por pares alternativamente a /
1
partir da superfície superior e da superfície inferior de apSio de cada a-/
nel, de um lado e outre, uma aba horizontal que constitui um elemento de sR
aorta e de bloqueio vertical
Reivindica-se a prioridade ao correspondente pedido deposita.
do na França em 5 de agosto de 1964 sob :I Q 984.292
Ponto nQ 1 do total de 12 portos a:resentados.

Fig.1

TERMO Na 152.423 'de 30 de agasto de 1963
Requerente: OLIN MATNIESON CHEMICAL CORPORATION - Z.C.A.
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA A . FASRICAÇXO DE UMA ONIDADE DE ESTRUTURA COMPOSITA",

nErv=cms

Requerente: ITT . INDUSTRIES, INC. i:ri.vilegio de Invenção: " MÉTODO DE DERISITO DE CAMADAS COERENTES hE
MATERIAL SdBRE SUPERFICIES DE SUSCAMADA
REIVINDICACOES
'

1 - Um processo para n fabricação de uma uni.:,ade de estrutura coMposita caracterizado pelo propoícionar um conjunto de chapas metélica.
diltels sobrepostas tendo partes opostas das mesmas adjacentes as suas

1 - Método de depésito de camadas coerentes de material sabre super&

'leias de subcamada, caracterizado por compreender uma camada sélida cog

bordas periféricas seladas para adaptar o interior do d. to conjunto
conter um fluido Sob pressão com as ditas bordas providas de uma abertu-

?ente de um material que compreende um elemento ou um composto inorgaiii-

ra de admissão ao dito interior, introduzindo-se no dito Interior atra

;o, pelo estabelecimento de uma plasma adjacente à dita superfície numa/
,Itmosfera que contem como compostos gazosos o elemento ou-os elementos i

vés a dita abertura de admissão uma mistura de reaçãc formadora de piestico espumével que forma um pléstico espuma Gélido co , . a dita mistura eg

.que compreendem o material. ,

tendo presente em quantidade gerando produto pléstice espuma suficiente.

Baivindica a pritridade de igual pedido, depositado na Reparti,

para deformar as chapas adjacentes dentro das ditas ?artes

OK

um:. sela -

niro de Patentes-da Inglaterra, sob o :Amor° 23421/64 . , de 8 de maio de /

Oio espaçada adequada entre sr, o reagindo-se dita mistura para tomar o

1964.

dito plástico espuka e deformar as ditas chapas adjacenies na dita relaPonto n p 1 do total de 58 pontos apresentados.

F/G./.

ção espaçada.
A requerente reivindica a prioridade do correspondeftz- dg

positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em t de
setembro de 1962 sob na 221.118.
.onto n Q 'l do total de 7 pontos apreseptados.
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