INSTIT,UTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE, INDUS TRIAL

REVISTA DA -PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

s
• tisl
ute: . 208.504 -- Batelle Memorial

N. 208.537-- J.R. Geigy S.A.
N. 208.543 Tokyo Shibaura
ki Kabushiki Kaisha (também conhecida
N. 612.00f --- Neblander Rednal N. 583.605 -- Pucci S.A. Artefa- como Tokyo Shibaura
Electric Coei
Ind.
e
Coni: Ltda. -+Cl. 48:- (Pro- tos'de Borracha ,-- (Apresente -novos' Ltd.;
3.
'Expediente de 11 de- março de 1971 cesso faltando cumprir o art. 73 e mi; exeMplares
discriminando, apenas os
N1 208.555 - Burnley Engineering
de inscrição 'no' CGC, Indeferido produtos ou mercadorias, corresponden- Products Limited.
Foram mandados prorrogar -as pa- Mero,
em face do R. 404.480, em vigor, para tes ao ramo de atividade da firma. coo
N.,208.613 -- Jorgen Villielm Kyeda
tentes
- -abaoéo mencionadas:
a. mesma classe e artigos do' opoente forme o disposto no art. 69 do CPI
N.
208.616 , - ' Osterreichisches Spea
marca LANDER).
.•
.
Autentique o documento de fls. 28/29) • zialsalzkontor C.A.
Goyana S.A. Industrias Brasileiras
•
Voget K .G .
Cumpra o art. ?3 bem CO MO fia
de Matérias Plásticas - Titular da paDiversos
.N. 208.652- Vidros Corning Bra.
inscrição no C.G. C.
tente IV 2.403.
sil Ltda.
'
N. 242.041 - Osram GMBG Kom. N. 600.454 - Ind. Nacional de Pes- manditgesellschaft -- (Indeferido o preGoyana S:À. Industrias . Brasileira
Stándray Corporá,
'•
Matérias Plásticas - titular da paten- cado S.A.
sente pedido de Prorrogação por ter sido tion.
N. 611.850 e-- Mercantil Mauá S.A. solicitado antes do- prazo regulamentar
te: 2.404.
N.' 208.732 - Textron Inc.
Ind. Delfos So- eis que o R. 55.037 vi gorou até ....
N. 208.757 - Motorola Inc.
.Goyana' S.A. Industrias Brasileiras S. 538.961 •de Matérias Plásiecas - Titular da pa- ciedade Aunt-gata -- ,(Cumpra O rtigo 23-11-60).
N. 208.794 - Merck & Co. Inc.
•
tente 2.405.
N. 208.800- Merck 6 Co., inc.
' ,965). •
N. 470.108 -- Aktiebolaget, Kritbbru.
, N. 542.386 - Sonder do Brasil.S.A. ksbolaget i 1\,laltno
N. 208.801 -- Merck 6 Co.. Inc.
lArqttiVe-se o
Goyana S.Á. Indústriai Brasileiras Ind. Farinacêutica -.1.
(Cumpra
oa 9arN. 20,3.810 - Merck 6 Co. Inc.
pedido
de ,prorrogação
58.732/70,
de Matérias Plásticas -- Titular da pa- tigo 965).
N.
208
. .855 - Glanzsroft Ag.
referente ao R. 254.266, de Aktiebolatente 2.406.
N. - 567.468 -- • k..aboratórioSlale. get Kritbruksbolaget 1 Malmo por não
N.
208,879
- WR. Grace tiCoa
Compagnie Marocaine -de Brevets i Sintético ,Ltda. -- (Cumpra o artigo haver apresentado procuração)' .
N. 209.910 - I.C.B. S.p.A.
Polymecaniques - Titula, da patentei 965) .
chistria Chinlica e Biológica.
'
3.438 .
, .
N. '568.939 -- Labor
a
tórios Pier:i'eN. 208.912 - Universal Ou Pra.,
Elizabeth Arden (S.A.) ItiC - Ti- Doc S.A.- (Apresente novos exem- SECRETARIA DE PATENTES ducts Company.
Ipiares.-seio referência 'a marca genérica
tular cla "pat. 5.179.
.,
N 208.979 - Byron Jackson,
Arquivem-se pelo não cumprimento
Ah Archimedes --,-. Titular Itia patente discriminando os peOdutos, eumprà o
N..208.993
Flacsa
da Portaria p9 37 (art., 162 do
,
art., 965 ou junte autorização fornecida
5.411.
N. 209.027 - , Elektrolemisk AIS.
CPI:
pelo :SNFMF para e 'mercializar ou ètN. 209.044 --- WM. Park
La Roca -- Titular dustrial-zar os produs )
- Otto Felts
• e, C..0‘
'
da par. 5.272.
N. 208.221 - Alexander Schoeller. Forgemasters Litnited.
ExigênciaS
N. 208.236
Feliz Soanderberg.,
N. 209.1-28 - Minnesota Min'ng
- Metalúrgica -§cáVone Ltda. -,-- Titular
N. 208.237
Feliz Sonkberger.
Farmácia
e
Laboratório
Paulista de
And Manufacturing Company,
da pat. 6..141.
N. 208.250 - N.V.
Homeopatia Dr. Alberto Seabra S. A.
N. 209.148
Filu'ol Corporation.
Elai Publicidade 'e Editora Ltda. - - Titular do termo
-«452.442 - 1ampenfab4eken.
N. 209.152 - Societé Rhodiaceta. '
Titular da pat. 6.503.
N.
208.253
N.
V.
Plij1s
Gloei(Promova a retificação de nome
a pe,
N. 209.153 - Societé Rhodiaceta.
lampenfabrieken.
Erik Victor Ernil Rober Christensen tidonária de fls. 16).
N. 209.172 - Itt Rayonier Incorpo.
- Titular da pat. 6520.
-N.. 506.466
N. 208.287 -- Burnley Engineering rated.
Laboratór:o
•
S.A.' - (Apresente, novos exemplares Products Limited.
N., 209.219 - P.R. Mallory & Co.
Arquivamentos (Arquive-se)
N. 208.298 - Pierre Leyat.
com-a Indicação, terapêutica do produto,
- Inc.
N. 660.641 = Kibon S.A. ' (Indus- s õmente 'para medicação
N. 208'.315
Elastomer Ag.
ana gésica, sel
N. 209420'-F. Hoffmann
La
trias Alimentícias).
dativa
N. 208.317 - Giovanni Babe°. , Roche 6 Cie., Societé Anonyme
and-aspa:módica) .
•N. 208.338 - John Higgins.
Hoffmann
La Roche.,6 Co. Aktieu.
•N.' .660:751
Mansueto Bar, e ResN. '521.266
Mappt do Brasil InN. 208.'341 - Huyck Corporation. gesellséhaft) .
taurante5 Ltda.
dtietria Farmacêutica:Ltda. (Regu,
N. 208.357 - Badische Anilha
.N. 209.221 - F. Hoffmann La
N. 669,341 --. Comerciai Mentapar arizegti pedido tendo' era vista a diver- Soda - Éabrik Aktiengesellschaft. Nela
-entre
exemplares
e
documentos
Roche & Cie. Société Ánonyine (F.
Arquivem
se"
os
Ltda
g
proceSsos.N.
208.368
-FMC
Corporation.
.
.
a preSentados_quanto ao nome, do regueHoffmann - La Roche & Co. Aktien.
e
N. 208.A18 - Oba Société Anony-, gesellschaft) .
ente,. proinovendo a Alteração no nome
me.
N. -209.228 - Sterwio Aktiengesel.
!SEtRETARIA * DE MARCAS: rd N: '560.58 -- Ijkoc'en x .-" -S -:A. Ins:
1N 208.422 - Hayashibara Com- Ischaft.
N. ,209.241 - Ferro Corporation.
ituto Farmacêutico de Produtos•Cieuo, pany.
Expediente de 11 de março de 1971 fidos XaVier -- (Apresente noveis
N. .209.242 - El!o , Busani.,
N. 208.426 - jury losifovich
p lares 'sern referência:,a inarca-geri4ica
Vasi/y A lexeevich A/eshin, Gab
N. 209.277 - intermountain Resear.
:Marcas Indeferidas
etirandO esmaltes, lacas tiritas shitétiD ilnasyr Shakirovich -Aklunetov. ch And Enqineer'ng Co. Inc.
as,
,reparações
e
core.s
derivados
. ce Citl naa /vanova Sazonova.
N. 209.279 - Caterpillar Matsu.
N. 5,19;115 - •Schtnidt
. Aloys'o lcatrão para colorir , (tintas) (cl. 28)
bi-;hi Ltd.
HoftniaAn' . Schmidt „S.A . Coe. e IndtisN. 20 - . -.". - _Georges. Collette,
.e,grantes quitni"cosj d. 1 e subs@nN. 203.441. --Societé. de Condition , N. -209. 302- Sndete Rhodiaceta
tria -- Cl. 29- (A proteçilo reivin. c las\-,e'Preparadies cOiniCas usadas ãE-4,
Com.
:t F:n Y -,-, 'n,ini Scal CP,
I N. -209.319 - Weyerhaeuser
-0.-cada não leni relação- tomla ativi- in da na fotograf a $ nas ,anãl'ses
pany.
dade dó .4':e.querente, -Inda firo 0, pedido In
- cientificas não •inch/idas noa.?041.
---- Aiiteiican Potato ComN - 209.383 - Caferino Polo Sarar
du regiátro).,
•
•
ti
.classe) . 583.605:
N 209.391•
Pç±n'YI tt Industries.
•
-

Serviço de Recepção,
Informação e ExpediçãO

•

-

•
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' 1) O expediente das repartiçOes
púbicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicaeões até ás 17 heras O atennto do público pela Seção de
Red(wdo será de 12 às 18 horas.

DIÁRIO OFICIA!, (Seção HO

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
CoREITOR•GERAL

2) Os otiginais para publicctçao,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
devillamente autenticados, deverão
ser c atilografados diretamente, em
CHEFE DA SEÇÃO OE RPDAÇÀO
espdx
) dois, em papel acetinado CHEFE DO SERVIÇO Do PLIDLICAÇÓES
ou asergaminhado, Inedinci3 22x33
B.
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
PLORIANO GUIMARÃES
J.
cent,metros, sem emendas ou rashra,1 que dificultem a sua comvreeitsão, em especial quando conDIÁRIO ejFiCIAL
tiver5m tabelas.

SEÇÃO

• Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
I ,y.
• - 3) As reclamiições pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
• êrro (1u omissão, serão encaminhadas, ;jor escrito, à Seção de Redação 4té o quinto dia útil subseçiieizt 3 á publicação.

Seção da publico:amua du •zo...Manta do Departamento
Nations, dm Prapriodada Industriai do MInlatarlo
do •ndesatría
do Comércio

•

Imprcese csee afirmes de

Deperivrrento de Imprense Nacional

BRASILIA

Março de 1971
e favor
eneque ou vate postal, m

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 Brasília.
6) No caso de porte aereo para
localidade não servida per êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhajnento ao dest;natário por
outras vias; independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacza lin12072al da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brastlia reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevarão de tarifas
comerciais aéreas, niediante avisoprévio aos assinantes

ASSINATURAS

ass.aatura po8) Os ,prazos
Q,I anual e se
derão
ser
semestral
EPARTIOES R PARTICULARES
FUNCIONARIOS
minarão sempre no prm3;ro dia
4) 4s assinaturas serão toma22.50 útil do mês subse g itente O pedido
das ro D 1. N. O transporte por Semestre
Cr$
Cr$ 30,00 Semestre
... ..
de porte aéreo po .ar mensal,
via agea será contratado separasemestral ou anuet O prazo das
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sódamente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ . 60.00 Ano
gprêsa Brasileira de Correios e Temente anual e não haverá transrxtertor
txtertor
tégrafos.em Brasília Esta poderá
porte por via aérea
Anu
en0afregar
também
de
encamiSe
Cr$ 50,00
Cr$ 65,001Ano
nn_n_n
•
a,A.
v.har ¡o pedido de assinatura ao
9) A renovação ser so1! Neste caso, o assinante dilicitada
com antece..:^zcia de 30
PORTE
AEREO
rigirá ao' DIN o pedido de assidias do vencimento da assinatura
,, naturà e o pagamento do valor Mensal
Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102.00! Anual „„. Cr$ 204.00 e do porte aéreo Vencidos, serão
•eorres"pondente, ría forma do itera
suspensos independ .fl t e rnente de
seguir te .
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio
- O preço do número avulso figura na última página de cada
rim os suple10, Para recebe,
remessa de valõfes para
1 5)
exemplar
mentos às edições dos orgãos ofi'assinaptra, que será acompanhada
ciais, os assinantes deverão soliciO preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01
, de es3larecinzentos quanto à sua
tá-los no ato da assinatura.
to do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 pO7 ano se de anos anteriores
aplicarão, será feita sónzente por
•

A n kk

nnnnn

N. 210.600 - I. W .S.
Comapny Limited e Ciba Lmitéd.
N. .1 09.482 - Anthony Graharn.
N. 210.6H - I.R. Ge • gy S.A.
, N. :;09.496 - Textron Inc.
N. 210.620 - Rhône-Pou,enc S.A.
st, N. '239.516 - Bata Limited.
• N. 210.637 - Georg Schaelt,,r.
N. 239.539 - David Fitzherbert Jou
I
4. 210.640 - Itt Industries, Inc.
N. 2'09.568 - 3lastomer Ag.
N. 210.673 - Textron Inc.
N. 209.652 - Ferro Corporation.
N. 210.682 - Hayashibara ComN. ; 09.653 - Ferro Corporation. pany.
N 210.684 - Societé de ConitionN. ; 09.662 - CTA - Cornpagnie
Inciustr'zlie Des Textiles Artificieis Et nement En Aluminium Scai GP.
N. 210.688 - Dymo Industries, Inc.
yn hét :que.
Resealt_h
- N. 2 è9.756
Poulenc
N • 210.705 - Rhône
• Compai',y.
S.A.
The Fastron ComN. 209.795
N. 210.743 - Veb Kranbau Eberspany.
walde.
-N. 210.016 - Masutti Marco.
N. 210.804 - Kunststoffwerk GeN. 210.019 - Atlas Pacific Engi- bruder Anger GmbH . 6 Co.
i alee:ing 'Company.
N. 210.815 - Kurt Franzen.
N. 210.826 - Commissariat A
N. 210.087 - General Electric ComL'Energie Atomique.
, Fim-.
Glanzstoff Ag.
N. 210.866
N '210.129 - Bergische Stahl Industr:e Komammanditgesellschaft.
N. 210.962 - Farbwerke Hoechst
N. 210.164 - Chicaco Bridge El Aktiengesellschaft Vormais Meister
Iron Cnmpany.
Brun:ng.
chis
N. 210.180 - ltt Industries Inc.
N. 213.967 - Leisurc Home CorpoRhone-Poulenc S.A. ration Of America.
, N. 210.312
N. 211.017 - Rita Erb.
Takeda Chemical InN. 210.328
N. 211.047 - Stuctex Corporat:on.
dmtries, 'BC.
N. 211.059 -- 'Huyck Corporation.
N. 2 1..0.434 - Shackleton Aviat on
N. 211.074 - J.R. Geigy S.A.
Lirn' ted
Costantino Grand.
N. 210.45?
N. 211.078 - Vseoyuzniy Nautch
Elastomer Ag.
N. 20.50l
no - Issledovatelskii Institut Guidro Te.khniki «B . E. Becleneva».
N. 210.532 - Spribag Ag.
N. 211.081 - Dini Franco.
N. 210.546 - Costantino Grand.
1
N. 211.088 - N . V . Philips'Gioe:N. 2 ;0.562 - Pirelli General Cable
lampenfabrieken.
:Works Limited.
Leslie Griffith Mclean, ' N. 211.093 - Cta-Compagnie Indus
N. 2 0.572
John Ja,eph Morrissey e Proctor Phelps trielle De 'Textiles Art i fciels Et Syn
thetiques,
Disfiro, M. D.
N. 211.094 - Rhoône
N. 210.603 - Charles Werlies Bartett..

N.i'.09.423 - Societe Rhodiaceta

Be:• ch lin circup LIN9 211.795
N. 211.216 • Shell Internationale
mited.
Research Maatschappij N. V .
rated.
Itt Indmtries. Inc.
N. 211.242
arinountain ReN9 211.843 -N. 211.283 - John -T. Goorley e
search
and
Engineerig Co. Inc.
Richard L. Holt.
Fe-era] - Mogul
Na 211.863'
N. 211.318 - Easton Yale Towne
Corporation.
Inc.
N9 211.895 -- Jose: 1Vluller.
N. 211.361 - Canron Limited 1\19 211.897 - Ale.,andro Sanchez
.„inron Limitee.
Larrauri. .
N. 211.385 - Pierre Patin.
StenInterna t
9 211.925
N.211.395 - José Lopes Cortex.ai
dará Electric Corporatlon.
N. 211.396 - José Mar'a Concejo
N9 211.943 - The. Goorlyear Tire
Alvarez.
'
& Rubber Company.
N. 211.438 - Westinghouse Electric
N9 211.980 - E. A. Aciona & Son
Corporation.
Inc.
N. 211.441 - Dra. Ursula Drevici
iElcs.onier Ag.
N9 212.021
nasc'da Kux.
212.032 - E. 1. do Pont de
Nq
N. 211.482 - Diseno Y 'Maquila Nemours and Company.
S.A.
N9 212.033 -- Hry, sinhara ComN. 211.503 - Pechiney • Com- pany.
pagnie Deproduits Chimiques
N9 212.057 -- The Upjohn Comtrometallurgiques.
pany.
N9 212.091. -- Rahm and Haas
N. 211.50 - Pechiney - CompagProduit Chin-ligues Et Electro- Company.
nie
N9 212.092 -. The Deoca Record
•metalurgiques.
Company Limited
i
N. 211.551 - B. Braun
N9 211.552 -. B. Braun Kg
N9 212.155 -- A. P e. Larg AutoN9 211.580 1' - Institut .1\1:Ifteichi- Und Luftfahrt C e:c. 'c .3
K. O.
mic:heskogo Sinteza Imeni A. V. ToN9 212.156 - Si: 1, tl Fe ebriany.
N9 212.160 - B. c.ol eu Lom• Na 211.598 - Merck & ( o. inc.
t ;-\,111H
4erg Chemische Fab,
• Nq 211.732 - Hygrade fr, cd Fro,
n
pa
.N9 212.281 - Acer.
Sociedade
••
dwts Corporation.
Anônima.
,N9 * 211.767 - Tropon GMBH
Na 212.305 -- Beaunfl. CorpotaN9 211.771 - Dr. Her.xt--,nn
tion.
I Muller E. Metallwarenfa lrik Fe-g- ." N9 212.345 - Chr -,tia Kirmers.
retutadt GMBH.
Na 212.349
10' , I?"1 José Rico
N9 211.'41 - Vsesoju-ny - hno
Isl.ec.1.3Yatelsky Institut My,sno: Prp- Garcia.
Na 211.410 - Jel -.:,,,•'sd;:c1 Anomv..h:ennosti.
Stan- nirna • Comercial. • 'idusN? 711.786 - Interna
:»-1 Pinarciera e Ir'.
c?. r E ectric Corporation
• ''N9 212.446 - Al e:t 1
now.
E 9 211.787 - Standaro
N9 212.480 - Fia. ce E e, trom
S.A.
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N9 212.485 - Bowling Enterprisea
Inc.
N9 212.493 - Sybron Corporation
N9 212.498' - Vsesojuzny Nauchno
Issledovatelsky Institut Tsementnogo
Mashinostroenia.
119 212.527 - John Robert Duns-

Março de 1971 907

• N9 214.157
Becton, Dickinson
N9 215.278 - Hunter Dcaiglas InN9 220.768 - Société Rhodiaceta4
and Compa,ny.
ternational Ltd.
N9 220.769 - Société Rhodiacetaa
NO 214.159
• Becton, Dickinson
N9 215.353 - J. R. Geigy
N9
and Company.
N9' 215.386 - Instituto Chemioterá- ny. 220.912 - Hayashibara Compaa
N9 214.160 - Becton, Dickinson pico Italiano S.p.A.
N9 221.524 - Société Rhodiacetaa
and Company.
N9 215.578 - Eberhard G. Rensch.
N9 214.171
N9 221.916 - Rhone - Poulenc S.A,
Christian Dior.
N9 215.623 - Etat Français.
N9 220.961 - ,Société Anonyme
tan.
119 214.194 - Riloga Werk Julius
N9 215.724 - Société Anonyme Pour D.B:A.
119 212.573 - Harold Abraham Schmidt.
Tous
Appareillages
Meaaniquaa
(S.A.
Ross .
NO 214.215 -a A. Ahistrom Osa- T.A.M).
N9 220.090 - Albert 'Nester.
11 9 212.590 - Ake Akessori e Ake keyhtio.
119 222.091 - Deutsche Advance
• No 215.725 - Retention Communi- Produktion
Stig Dahlgren.
GMBH.
N9 214.367 - Washington P. Ber- cation Systems, Inc.
N9 212.606 - Minnsota Mining nitidez.
N9
222.187
- Itt Industries Inc.
and - Manufacturing Company.
NO 215.752 - A. Pierburg Auto N9 222.188 - Research Laboratories
SuPply Co.
Und
Luftfahrt
119 212.669 -- N. V. Phiiips' GloGeratebau
K. G.
N9 214.410 - Merck
Of Australia Pty. Limited.
Co. Inc.
N 9 215.760 - Interrationa) Stan- • N9
eilampenfabrieken.
119 214.424 - Otto Durr.
222.196.- International Flavors
dard Electric Corporation,
119 212.724 - COmpagnie Fran& Fragrances Inc.
119 214.433 - Societã Farmaceuçaise Thomson Houston Hotchkiaa
N9 215.771 - Alcan Research and
' tio! Balia.
NO 222.278 - Jorge Saladrigas SuBrandt.
•
carrats.
No 214.438 - Compagnie Pechiney. Development Limited.
. 119 212.744 - Pechiney Prega, SoN9.
216.239
Hayashibara
CompaN9 214:456 - Merck 8t Co., Inc.
N9 222.330 - Arnold Sampson.
elété Pour le Développement t la
ny.
Vente de Spécialités Chinuques.
NO 222.398 - Christensen Diamond
N9 214.499 - Hayashibara CompaNO 216.240 - Hayashlbara Compa179 212.766 - Christian' & Niel- ny.
Products Company.
naa
sen A. S.
N9 222.525 - Société Generale de
119 214.500 - Hayashibara CompaNo 216.478 - Ia Industries Inc.
Brevets Industrieis et Chlmiques S.A.
119 212.791 - N. V. Philips' Glo- ny.
NO
216.535
Curlator
Coiporatiob.
19 214.561 - Lars Erik Landerborg,
eilampenfabrieken.
119 222.524 - Compagnie Pechiney.
No 216.549 - Hayashibara Compa11 9 212.826 - Intermountain Re- Sune Torsten Henriksson e Ragnar ny.
N9 222.602'- Rhone-Poulenc S.A.
Ludvig Muotka.
Nearch and Engineering Co. T.nc.
NO 216.575 - The !Cendali CompaNO 222.603 - Rhone-Poulenc S.A.
119 212.856 - Churchill Automatic ' N9 214.667 - William Xavier Hal- ny.
N9 222.902 - Gehap Gesellschaft
Assembly Ltd.
loran.
N9 216.694 - H. D. Iludsrai Ma- Fur Mandei Und Patentiverwertung.
N9 212.886 - Vicente Enio GonNo 214.771 -a. Carie & Montanari nufacturing Company.
zalez.
S.p.A.
N9 216.823 - Carlos Piorado LoN9 212.889 - Burrougha CorporaNO 214.797 - Aurelio Asensico.
renzutti.
Seção de Transferência
tion.
N9 216.856 - Alipio Lunardini,
119 212.906 - Ressorts da Nord
19 214.849 - Ferruccio Armando
e Licença
B. A.
119 216.922 - Warner - Lambert
Scaltritti.
' 119 21:3.061 - Byk Gulden LomPharmaceutical Compan.l.
NO 214.904 -- J. R. Gelgy S.A.
Expediente de 11 de março
berg Chemische Fabrik GMBH.
119 217.174 - Société de ConditionN9 214.940 - Lula Guillermo Cor=
de 1971
rea
nernent
en
Aluminium
Scal
Gp.
e Elmira Edelma Veron de Be• NO 213.077 - Symcha Blass e
benroth.
Iachajahu.
N9 217.178 - Alfred Teves GMBH.
.Diversos
NO 218.950 - W. R. Grace & Co.
NO 213.085 - Imperial Chemical
N9 214.995 - W. R. Grace & Co.
Automatic
Sprinkier
Corporation of
Industries Ltd.
N9 214.998 - Leningradsky Gipro219.790 - International Standard America -no pedido de
transferênN9 213.231 - Chugai Se.yaku Ka- mez.
Electric Corporation;
cia para o seu nome da pat. 78.677
bushiki Kaisha.
N9 215.000 - Warner - Lambert
N 9 219.921 - Hayast...bara tampa-(Arquive-se o pedido de anotacão
119 213.237 - Dart Industries Inc. Pharmaceutieal Company.
/1y.
de transferência, por falta de exiN9 213.252 - Harold Abraha.n
NO 220.265 - The Broken 11.111 Pro- gência publicada no D.O. de 14 de
NO 215.169 - Bristol Myers ComHoffman.
prietary Company Limited.
dezembro de 1970, eis que a nrocaraN9 213.258 -. International. Stan- pa.ny.
cão,anresentada com a neticão 05601,
N9 215..228 - Eaton Yale & Towne
N9 220.721 - Gestétner Liznited.
dard Electric Corporati on.
Inc.
N° 220.756 - P. R. Mallory & Co. de 1971 não está em ordem).
N9 213.263 - Emilio Miguel Swiech
N9 215.244;-. Pfizer Corporation.
Inc.
• Automatic Sprinkler Corporation of
e Rodolfo Fernando Gonzalez.
,America - no pedido de tran.sferênaf.."
119 213.297 - Sperry Raad Corpocia tiara o seu nome da nat. 79.155
wation.
- (knaive-se o -pedido de anotacão
119 213.312 - Charles Mackinlay
de tran aewaancia, por falta de cumnri& Company L td.
meato a-a? ax iaência pa blica.da no 1) O.
NO 213.340 - Sául Glottmann.
de 1 4- 1 2-70 eis ore a nroc,-/ra ,.A.o apre119 213.373 - Rhone Poutenc S. A.
sentada Com a netieão 05.599-71 não
N9 213.390 - W. R. Grace & Co.
esta ',em ordem).
N9 213.467 - btahl una RoehrenAutomatic Snri nl-lar nora oratinal of
werk Reishoiz GMBH.
a merina - no ned;do
trnmfa*Ên..
119 213.541 - W. R: Grace & Co.
cia 'nora o seu nom ..n'-t.
156.
)19 213.587 - Imperial Chemical
- (AS,, ive,se o ...""fi
Industries Ltd.
• tramferência no5• f"".
c,,r•-rimento •y•io-êne,;3,
dl
70 "O.
N9 213.615 ---Metallgeseilschaft
•
14-12-70
eis ore
Aktiengesellsch aft.
DIREITO PROCESSUAL
s
ntatlf, com a ne fieão de 05.600-71.
NO 213.625 a- Westinghowe Eleca ao esta em ordem).
trio Coaporatio n.
ASSISTÊNCIA
1LIDICIÁRIA
NO 213,640 - The BerlfitX CorpoAutomatic Snrir l-ler corroration of
ration.
^znerica - no pedido de tanns ferêna
ia
vara o seu nome do têrmo núNo 213.ii6 - it. C. 1. tiperationt-.
LEI r•19 5.584. DE 26-6-1Q70
nnro 1.46. 92()
(Axotiive-se o nedido
, Pty. Ltd.
de anotarão de transferêncjs nor falJulian AnC:es
213'. 728
ta
de
ca
mnrimento
d, exi aência puLeonardo Zuc1n79 213.165 blicada no D.O. de 14-12-70 eis crue
coli.
•
DIVULGAÇÃO NO 1.146
a. nrocnrsc'.5o snresenta com . fleti213.828
johp 3. 82hors:her
N9 21
0 5o 05.602-71 não está em ordem):
e William -E. Ho :ges.
Exigências
N9 213.875 - J. R. Geigy S. A.
Michael be,1-nnachei
N9 213.925
. T OSé de Oliveira Paixão - no pea
PREÇO: Cr$ 1.00
e Hans Lehniacher.
dido de transferência para o seu nome do reg. n9 285.151.
N9 213.9.5 - Merck 8; Go. Inc.
No 213.981 - Vortair Inter.•)gio1 - prove a transferência do linale A.' G.
cenciamento do produto no órgão
A
Venda:
ronmetente;
No 214001 - Ejun Fouunnis.
119 214.004 - International Et.in- 2- declare o n9 de inscrição no
Na
Guanabara
dard Ele:Aric Corporation.
("aGC;_
NO 214.034 - 4.:Altimimurn FranSeção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
3 - promova a assinatura por exçais.
tenso de mais um sócio, no documenAclència I: Ministério da Fa7cnriF,
N9 214.935 - rechiney .-Comto de cessão;
nagnie de Produits Chia-t iques et
Atende se a pedidos pelo Serviço de Reernbõlso Post..1
4 --- prove o registro da firma india
.-Electromet:1 urgiues.
vidual.
'
Em
Brasília
N9 214.041 - bidertirgica Geei,
AristaiteIes Cordeiro Bahiense - no
dental C. A.
Na sede do DINpedido de transferência para o seu
-1\79 214,133 -- 11..ezek 1E.: ao. ma
nome do têrmo no 327.126. - (Dearaex Ag.
N9 1151
(.
- Bo
clare o seu n9 do CGC e prove e
a79 214.155 - Et-adie: z)n,p Loinreg. de sua firma individual, na junpany.
ta comercial o requerente de Ils. 44)4,

JUSTIÇA
DO
TRABALHO

1

.4(, 903
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Exigência
• Laburatórios Climax
. . S
. A - no
pedido de Caducidade do reg. número 241,117 (preliminarmente prove a
impeti'ante de caducidade depois de
9,12 a, respectiva taxa)
•
Recurso
Pire li Societa per Azionl - no recurso interposto ao deferimento do
t.p. n ç' 182.823).
IREPT3SLICAÇÃO: PRESIDENTE SECRETARIAS E SERVIÇOS

•

D.O. DE 10,-3-'71
m 11 de março de 1971
Exigências
C :unpra o Art. 73 bem corno sua
f
inscrição no CGC.
." N° )68.623 - Inch. Elétricas e MusicaistFábrica Odeon S.A.
N 9 564.625 - Fábrica Reunidas
Dreyc o S.A.
r; • N9 389.569 - Nino's Bar e Restaurante Ltda.
' N9 590.929 - Cipa Luvarte Inds.
Reirri'das de Luvas Ltda.
N9 500.455 - Ind. Nacional de Pescado S.A.
. Ni? 00.456 -- Ind. Nacional de Pescado i S. A .
N9 615.228 - Rádio Elétrica Santista S.A.
N9 ,625.067 - Otan Organização
Técn'ca de Imóveis Ltda,
i
N9 645.938 -- Clinica S. Camilo Lirnitat'a.
N9 656.662 - Banco Agrícola Nalona S.A.
NO . 656.817 - Aresta Com. e Industr1a Ltda.
N5 657.655 - Minuano S.A. Veículos, e Máquinas Agrícolas.
N 9 452.749 - mós. de Caldeiras Eureka 'Santino e Filhos S.A. - (novoí :)xemplares excluindo "forjas (classe 8, "molas de válculos'! (rn.p.),
"mineração" (classe 33) "pontos gigangs", discriminando a generalidade " :náquinas operatrizes".
N9 607.363 - Ind. Mecânica Roal
Ltdaa - (novos exemplares discriminanc9 as máquinas de precisão, orleratr4es e incluindo a expressão "integrr,ntes" depois de "partes".
•
N9 658.059 - Cafeteira Brasileira
S.A. Ind. e Com. de Metais e seus
Artefatos - (novos exemplara com
etim etas coladas, discriminando os
artigos).
N9 1666.632 - Serviços e Empreendimentos Disque Ltda. - (novos
exenlplares excluindo "aparelhos de
expurgo, geradores, normógrafos. aparelhos de ondulação permanente, secadetes para cabelos, tecnígrafos, velas rara filtros". especificando, "aparelhi5s de aproximarão". discriminando gaparelhos eletrônicos em geral,
equipamentos eletrônicos e elétricos,
Instrumentos didáticos, instrumentos
de irecisão.
N 686.932 - SEPAB Sciciedade de
Expansão Comercial da Bahia Ltda.
!novos exemplares discriminando
• "utensílios de máquinas não horticolas Kem agrícolas".
Ni 697.351 - Colmeia S.A. Indústria Paulista de Radiadores - (novos exemplares reivindicando os artigo: le de acôrdo com as vias primitivas„em face da prioridade obtida.
discriminando partes estruturais".•
N 670.128 - Inpresa Ind. de Produtqs Refratários S.A. - (apresente
prol:atração e novos exemplares excluindo o título constante da etiquêta,
coa pletando o nome da requerente
na mesma ou excluindo a expressão
'In ,resa" em face da reivindicação
da alarca.

DIAR10 OFICIAL (Seçâo III)

Março de 1971

N9 698.301 - Fábrica de Baterias, N9 651.020 - Cie de Calçado D. O. nisei ide tese processo da ntla
mar° 135.248.
Record Ltda. - Apresente procura- Clerk.
N9 656.325 - Cia. Industrial de
Borg-Wtrner Corp. (junto à pai".
ção.
Perfilados Jafet.
PI nu 59.5241. -- Apresente O Dri.ExigênC)aS Diversas
de
ginal da tradução do documento de
N9 665.6139 - Cia. Nacional
fls. 193.
NO 405.203 - Chesebrough-Pond's Fundição e Forjaria Conoto.
Labaratemrin &afie Sintético Leda.
(Geneve) S.A. - Apresente a prova!, N9 665.707 - Tulipa Com e Ind.
(junto à pat. PI termo 172.555) de que a marca está em vi p or no país de Plásticos e Metais Ltda.
de origem e procuração de acôrdo I N9 672.727 - Cia.. Imperial Com. Complete a taxa de averbação de '
cru traio.
com o disposto no art. 162 do Código.: e Ind.
Ono. çóes
N' 478.774 - Conzentra Gmbh' 1\l', 698.617 - Açonel S. A. Com .
Gebr. Hartmann - Apresente a pro- de Ac n em Geral.
Feici Propaei,ndr. S. A. (opoente
va da que a marca está em vigor no' N9 7, (.836
Pianofatura Paulista da pal. MI ièfino 188.779).
país de origem e novos exemplares S. A.
Arquivem-se os processos. Klimáx Ind. e Com. de Artefatos
discriminando os artigos.
ci e Borracha Ltda. (opoente da ost.
Diversos
"a termo 175.745)
Bebidas Martimby S.A. Ind. e CoN 9 835 831 - Achê Laboratórios
mércio (junto ao registro n 9 234.085)
bil,f.rSOS
- Declare o n 9 de inscrição no CGC Farmacêuticos S. A. - Fotocópias
N9 183.188 - Cruc i hle Steel C tale preste esclarecimentos (manto ao de documentos oficiais não ficam
carimbo Marambv S A. S.A. apôsto- dispensadas da autenticação, tal co- paia of America. - DesarquIve-se.
Alto Vácuo ladu ctrial Ltda. (jun.
mo o certificado de licenciamento do
na procurarão de fls. 21.
produto expedido pelo SNFM ,fls. Um à pat. PI teimo 196.204). - ArEditOra La Relva S A (junto ao 40). (Prossiga-se).
quive-se o pedido de anotação de
registro 298.850) -- Declare o n" de
transf. nar falta de cumprimeneo
inscrição no CGC e apresente pro- REPUBLICAÇAO: PRESIDENTE - de( xigencia,
curação.
SECRETARIA E SERVIÇOS
Constando Easehamps Cavalcana
Marumby S.A. Ind., Com. e A griNeto, Roberto Faragó, Samuel Mocultura (junto ao registro n 9 313.770)
D. O. de 10-3-71
reira Ra pl. Ponteai e Carlos Fara- Declare o n9 de inscricão no CGC
go (junto à pat. PI termo 197.187).
e preste esclarecimento qurnto ao
Em 11 de março ele 1971
- Arquive-se o pedido de anotação
carimbo Marumb.v S.A.. apôsto na
Notificação
da franst. por fr i ta de cumprimento
procura eão de fls 8..
Ficam notificados os requerentes ae exigência.
Tecalemit Limited (junto ao regisN9 157.162 - Vitárlo Biazotto. tro n9 337.715) - Diga tendo em vis- abaixo mencionados para comparecer a êste Departamento, a fim de Arquive-se por fa l ta de pagamento
ta que o contrato em referência, não efetuar
o pagamento da taxa final da taxa final.
foi averbado. - Apresente procura- e da primeira
anuidade dentro do
N9 158.086 - Frederic Roth. r'ão co m as Poderes exigi dos nela ar- prazo de 60 dias:
Arquive -se por falta de pagamMO
tigo 162 do Dec.-lei n 9 1.005-69.
da taxa final.
Privilégio de Invenção
Fiplast Fios Plásticos Condutores
L-mitada (junta ao reg istro número
deferido
Retificação de Pontos
394.838) - Declare o n9 de inscrição
N9 . 122.163 - Processo para reno CGC e apresente procuracão.
Expediente de 11 de março
Hticulacão ou cruzamento de ligacões
Comercial Mito Motores Rumo Li- de um polialceno - Walláce & Tierde 1971
mitada (titular do registro n9 272.005) nan :nc.
- Diga sôbre o pedido de caducidade.
N9 169.780 - Aperfeiçoamentos na
N9 122.147 - Processo de prepara- fabricação de vidro em felhas latir esDiversos
ção de isoprêno e ácido acético por tiragem vertical-glavervel - (Depo.
Tecalemit Limited (junto ao regis- decomposição catalítica de acetato suada em 20-5-65 - Pontos publicatro 282.285). - Arquive-se o pedido de 3-metil-3-buteno-1-ol e diacetato dos em 9-3-71).
de anotação de cancelamento de de glicol isoprênico - Idemitsu KoN9 175.485 - Processo para prepaaverbação do contrato por falta de san Kabushikikaisha..
ração de um polímero acrílico e comcumprimento de exigência.
Privilégio de Invenção
posição de curtimento - Rolam &
indeferido
Produtos Químicos Fontoura Ltda.
Haas Company - (Depositada ent
(junto ao registro 284.211). - ArN 9 185.664 - Nôvo processo de ve- 6-12-65 --- num total de 16 pontos quive-se o pedido de anotação de dação Instantânea de furos ou cortes Pontos publicados em 9-3-71).
transf. par falta de cumprimento da em câmaras de ar ou pneus sem câN9 163.306 - Nova forma de chassi
exigência publicada no D. O. de 16 mara e original formulação do pro- 'para
implementos agrícolas F.N.I.
de julho de 1970.
duto vedante - Tube Master Ind. Fábrica Nacional de Implementos
Com.
de
Vedação
Instantânea
de
e
Foram mandados arquivar os
S.A. (num total de 2 pontos - Pontos
processos abaixo por falta de Pneumáticos Ltda.
publicados em 9-3-71).
pagamento da taxa final:
N9 193.893 - Calendário Aplicável
Transferências e alterações de
em painel de veículos e usos correnome do titular de processos
N9 627.052 - Retifica de Motores
latos - José Carlos Pulcinelli. S. João Ltda.
Foram mandadas anotar nos pro- (Depositada em 16-10-67 - Pontos
cessos
abaixo
mencionados
as
seguin, N9 630.849
Serricchio & Ficapublicados em 9-3-71).
tes transferências e alterações de
relli.
N9 180.480 - Processo (M I aparelho
eome do titular de processos:
N9 635.031 - Covenpa Comercial
Para produzir fibras finas de um poJosé
Arildo
Vasconcelos
Pereira
límero orgânico sintético - Monsande Veículos Noroeste do Paraná So(transf. para seu nome da pat. PI to Cornpany - (Data da prioridade
ciedade Anónima.
termo 201.833).
16-6-65 - Pontos pablicados em 9 de
Wharton Industries, Inc., socieda- marco de 1971).
de organizada e existente sob as leis
N9 157.305 - AnerfeiOamedos na
AVISO AS REPARTIÇORS
do Estado de Delaware (transf. para construcão de emboleis para motores
PUBLICAS
,eu nome da pat. PI térrno número de combustão interna. e-nressores
210.389).
e máquinas análogas - nrioO Departamento de Imprenridacle n 9 '286.768 - Po.. os publicaE:rigên
sa Nacional avisa às Repartidos em 9-3-71) ..
ções Públicas em geral que
Randon S. A. Indi. de ImpleN9 193.525 - Nóvo e orielnal cadeverão providenciar a reformentos Para o Transporte (junto à minhão de brinquedo - ArtlIox
ma das assinaturas dos órpata PI térnio 191.3'16). Promova e Com. Ltda. - (Depositada em 4
gãos oficiais até o dia 30 de
a autenticação ia fotocópia de (Is de outubro de 1°67 - Pontos publiabril, a fim de evitar o cance60.
.
cados em
lamento da remessa a partir
_ N9 135.248 - K.urashiki Rayon
N9 170.811 - Ntivo Sistema dr Lodaquela data
Company Limited, -• Tome conhe- comoção para máquinas automotivas
cimento do parecer técnico e aten- lentas e pesadas - Aniceta Carlos
O registro de assinatura no,
va, ou de renovação, será feito
da as seguinte:- exigências: a) acla- Mario Pianalto (Pari as piblicado
contra a apresentação do em,
rar a definição ee viscosidade in- em 9 de marco de 1971)
penho da despesa respectiva.
trínseca e sua unidade de . medida
N 9 164.002 - Aperfeir aa p ,-- i ,g em
apaeserilada rio test( do relatório; o) contatos el-tricos de alta e(ievalc)a
A rene4ação do contrato de
esclarecer a substituição do injetor para correntes e tensões d-' 1, e ia -porte aéreo deverá ser solipor hidrogênio descrita na pág. 5 Fábri ca de Relóg ios Petrône"- ida.
citada, com antecedência tle
•
tinha 21;3) justificar a extensão - (Pontos Publicados em49 2-71i
trinta dias do vencimento, à
N9 162.136 - Ferramenta Olinda
do pedido ' de patente à polimetana.
Delegacia Regional da Emprea i]; Inuma kez que não foi citada sua apli- por meio de pólvora - pin
sa Brasileira de Correios e Tecação nos exernpos constantes do dustries Inc (Ferrama, , ja'a i001'
erma Brasilia.
légi
-rs um
Reletóxio. - Torno sem efeito a pu- meio de pólvora. incluindo
blica.çãe de Pontos publicados no elemento batente de uma cli ia du-
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reza tendo uma passagem total com
saída e uma proteção afunilada de
entrada perdendo em tamanho na dileção da saída. - Pontos publicados
em 9-3-71).
N9 153.279 - Composições de Graxas Lubrificantes - Veb CeritolWerk - (Pontos publicados em 9 de
março de 1971).
N 9 152.100 - Elemento de Combustível Nuclear - Commissariat a
-L'Energie Atomique - (N 9 da prioridade 907.266 - Pontos publicados
em 9-3-71).
N 9 137.582 - Aperfeiçoamentos em
ou referentes a um processo para a
produção de cidro plano em forma
de fita - Pilkington Brothers Ltda.
- (Pontos publ. em 9 de março de
1971).
N 9 128.012 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos à, produção e aplicação
de novos azo-corantes metálicos Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - (A prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na Reparticão de Patentes da Alemanha,
em 29 de março de 1960, 7 de junho
de 1960, 23 de dezembro de 1960 e 24
de dezembro de 1960, sob os n9s
30.863 IVb-229, F 31.396 IVb-22 9 . f
32.833 IVb-229 e F 32 . .852 IVb-229.
respectivamente - Pontos publicados'
em 9-3-71) .
N O 181.024 - Processo de preparação de compostos oleffnicos fluorados
e de seus homopolimeros e copolimeros - UCB (Union Chirniaue - Chemische Bedrijven), Société Anonyme
- (Pontos publicados em 9 de março de 1971) .
N9 179.131 - Aperfeicoamentos ein
método de montagem de capacitor General Eletric Com p an y - (Depositada em 29-4-66 - Pontos publicados em 9-3-71).
N 9 175.654 - Aparelho e processo
para estruturar e curar correias individuais sem fim - Uniroyal Inc.
- Pontos publicados em 9-3-71) .
N 9 171.492 - Compressor - Irmer
Elze - (Compressor, com válvulas
de' aspiração e pressão, concêntricamente disposta, e consistindo em um
corpo de válvulas separado, com um
limitador da válvula de aspiração e

com limitador da válvula de pressão
- Pontos publicados em 9-3-71).
N 9 161.760 - Dispositivo de Têmpera por contado a plano - Compagnie de Saint-Gobain - (Privilégio de Invenção - Pontos publicados em 9-3-71).
N9 186.288 - Original Desenho , para
bordados e outras aplicações em colchas e outras peças - Ind. Textil
Paranaense Ltda. - (Pontos publicados em 9-3-71).
N 9 178.836 - Máquina para descortiçar fibras têxteis - Máquinas Ikemori Ltda. - (Depositada em 19 de
abril de 1966 - Pontos publicados em
9-3-71).
N 9 179.140 - Processo de produção
de uma linha de retardo eletroacústica - Sperray Rand Corporation (Pontos publicados em 9-3-71).
W 178.418 - NiOsro modêlo de taça
configurada em baiana estilizada Emílio Guedes Pinto e Manuel Maria Myre Dores. - (De p ositada em
4-4-66 - Pontos publicados em 9 de
março de 1971) .
N 9 177.907 - Novo modêlo de caixa
de descarga - Luiz Colaferro (Pontos p ublicados em 9-3-71) .
N 9 172.731 - Resina noli-Vinilica
modificada com um modificador polimero e um processo para" Preparar
um modificador polimero - Rohm
Haa,s Compan y - (De p ositada. em 31
de agosto de 1965 - pontos publicados em 9-3-71) .
N 9 172.612 - Im p ressão Ele t rostática a Teia (Seritipia) - Continental
Can Company Inc. -- (Pontos publicados arri P-3-71) .
N 9 171.424 - Travamento do sistema, de- fechamento . de máquinas
moldadoras. com máquinas de moldagem p or injeção - Salzgitter Maschinen Aktien g esellsc b aft - (Pontos publicados uri 9-3-71).
N 9 162.098 - Moinho oscilante com
dois ou vários cilindros de moagem
- Klockner - Humboldt - Deutz Ak(Pontos publicatiengesellscbaft
(los em 9-3-71) .
N 9 120.924 - Processo aperfeiçoado
para a fabricação de copos de pé e
objetos similares, bem como dispositivo para a execução da mesma -
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Artes Ltd. - (Pontos publicados em
N 9 122.631 - Aperfeiçoamento
processo para á preparação de uma'
organipolisiloxana - General Electric'
Company - (Pontos publicados em
9-3-71).
N9 123.286 - Processo para a prea'
paração de aldeidos, álcoois e ésteres
novos e composições lubrificantes baseadas em tais ésteres - Shell Reá [
seareh Ltda. - (Pontos publicados
em 9-3-71) .
. NO 134.968 - Máquina de molda..
gem de compressão superior - The
.Sherwin -Williams Company - Pontos publicados em 9-3-71).
N 9 100.527 - Aperfeiçoamento em
processo e estufa de encurvar folhas
de livro - PPG Industries, Inc. (Pontos publicados em 9-3-71) .
N 9 139.329 -, Rolo Moldador Baumer QBS Cia. Brasileira de EqUipamentos - (Pontos publicados em
9-3-71) .
1‘1 9 152488 - Elemento perfilado
para a confecção de evaporadores
congeladores e similares '- Alberto
Fernandes - (Pontos publicado em
9-3-71) .
NO 154.725 - Máquina para fabrieacão de contrapinos - Pereira ai
Wilson Co. Ltd. - (De p ositada em
21-11-63. - Pontos publicados em 9
de março de 1971) .
N 9 155.126 - Aparelho para medição de pesos e carga de caminhões
carretas e outros - Joaquim Pereira de Barros - (Pontos publicados
em 9-3-71).
N 9 171.448 - Novo processo de fabricarão para terminais de baterias
- Joaquim Ferrar Puig - (Pontos
publicados em 9 de marco de 1971) .
1\1 9 175.267 - Processo e aparelho 1
para aplicar liquido a um mater•nl,
na fabricação de filamentos artificiais --a Celanese Corporation of
America - (Pontos publicados em 9
de março de 1971) .
N9 177.433 - Dispositivo de tira de
transferência. para sistemas de acesso
aleatório - The National Ca,sh Reeaster Company - (Pontos publicados em 9-3-71) .

N9 165.244 - Camara de Televisão
e Cinematografia Combinada - TeleCam Inc. - (Pontos publicados emn
9-3-71)
N 9 147.675 - Processo aperfeiçoado
e aparelhos paar a extração de agua
de lençóis ou telas umid gs que se
inovem continuadamente, na fabricação de papel - The Mead Corporation - (Processo aperfeiçoado
para a extração de água de lencois
ou telas úmidas, que se movem continuamente, na fabricação de papel,
compreende a passagem de uma tira
continua através um par de rolos ,.1°
prensa juntamente com uni 'fel'
continuo de material transferidor
liquido orientado para passar
tórno de um par dos ditos rolos, e um
tecido continuo relativamente incompressivel porosos e líquidos orientados
para passar em tOrno do mesmo rolo
de prensa disnaisto entre o dito feltro e o dito rolo, dessa forma o dito
liquido sendo transferido da difa rira
continua através, o dito feltro para
o interior do dito tecido nela pressão dos ditos rolos dirrante a p assa g em através o dito passe, e senarando-se a dita tira continua do dito
feltro e do dito tecido após a Passagem através o dito passe, caracterizado pelo manter-se o dito tecido em
contacto com o dito rolo através uma
iiarte 'da periferia do dito rolo após
a p assa g em através o dito passe. e
subseatientemente- removendo-se o dile' li q uido do dito tecido ou do dito
feltro " num nonto afastado do dito
p asse e do dito rolo - Pontos publ i c e dos et 9-3-71).
N' 142.139 - Composição de Cio.
reto de Sódio cristalino granular parã
"co industrial - International SLT
Compan y - Pontos publicados em 9
de marco de 1971)
N" 140.037 - Máquina para dobrar sobre si mesma lonas de materaia moles como tecidos gomados Société Anonyme des PneumatIques
Durdop - (Pontos publicados em 9
de marco de 1971) .
N 9 159.223 - Aperfeiçoamentos ern
a p arelhos seletores de trama com
dispositivo para fio em teares sem
-lancadeira - Maquinaria Textil Dei
Norte de Espana S.A, - (Pontos pU•
blicados em 9-3-11).

*Mo

•I-MPÔSTO ÚNICO
SÔBRE MINERAIS

1

ImpOsto Sabre
Operações Financeiras
.". Decreto-t.ei fic 914. de 7 -10-1969

DlicRETO-LEI N 9 1.03$, DE 21-10-.1969
DIVULGAÇAP N9 1.133
DIVULGAÇA0 N ç 1.136
Preço:

Preço:

Cr$ 0.60

Cr$ 0,6U
A VENDA

A VENDA:

NA GUANABARA
Na Guanabare

Seção' de Vendas: Avenida Rodrigues
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.. 1
Agência 1: Ministério da Fazenca
Ati‘ndc se a pedidos pelo Serviço de Reernbólso Postal
Em Brasília

Na çede do D.I.N.

•

Agência I: Ministério

Atende - se a pedidos pelo Serviço

Alva, 2 \

da fazenda
de Reembalso Postal

EM BRAMIA
Na sede do DIN

••••••

Março de 1971

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

910 Terça-feira 16

PCNTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
..•nn•n•nn

all=rr~ar

n••11.

•

CIMO N5 164.582 do . 20 de novembro de 19664
Roquerente: COMISSÁRIA? A L'ENERGIB ATOMIÇUE PIRAM, '
Privilágio de Invenção "OVMPOSIÇIO PARA SOLRAR D3STINADA 1 fictuamw
PRODUTOS CARBONADOS ' ENTRRSI E AOS METAIS',
1

REIVIUDICACCIR,1

PRIVINDICACOES,

Uma composição para Soldar destinada 1 soldegen do =pio* certo

dladoa entre si e aos too`cais, caracterizada pelo fato de O00preender, OU
de.berfilot
10ho 83- a 97% de zircenio e 17 a
A, requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dem'
¡ Citad o na Bapartição. de Ntentes da França em?' 4e noveCbro do 19 63 •
!GO) na 954.52o. Ponto ne 1 do total de E pontos apresentados.

"
..441.134/4

•

1 . Nova fixação para as peneiras de brúnidores de cereais, param
terizada pelo fato de cada peneiri, aplicada externamente ao oorpo de?
brunidor, entre cada par adjacente de caixas de broque, ser 411
por'intorm;dio de quatro' elementos, senda dois fixos, constituldoe pose
dolo pequenos blocos, salientes ortogonalmente da face lateral de mea a
das caixas de breque, e a Uffilt pequena dleancla.do corpo cio brunidor0.0'
auficiente para.intercalaçao de uma das bordas laterais da peneir, e os
doie outros m&vels, constituídos por duas pequenas traves,' eXtionladae•
intermediariamente na face lateral da outra caixa de breque i cada ~ah
tendo uma das extremidades predsionadora da pUtra'borda lateral da Pea4
ra sobre o corpo do brunider, e a outra' solidriaa um brago de alarmo
ca, disposto aproximadamente em L com relação ;aula,
ntd n o 1 do total' do 2 pontos apresertados,,

or~"tw
•

--$.1

tskiik`r.

Temo NO 164.89 i' de 3o do =mude* de 196k
Requerentes /NaSTRIA.E coutam H. SUZUKI d IRMO 9 LTDA,SIO PAVW
PrivilEgt o .- de Invenção "NOTA 1'1100 PARA iks PERNEIRAS DE BRUNIDOOCO 23
CEREAIS"

,
‘Nt
.

INsiq
ame N.

%
N;.

•

.

xo l .269 de 17 de fevereiro de 165

libquerentas PARSMIKB SORCRST Alan .ctSELLSCRArT vorm. REUTER LUIUS &

.•
.*ALEMIE1
Vrivilçtglo de Invenção "PROm330 PARA Á PREPO4g0 DE UM MONOAZOCORANTE
EIDRossatml
REie/NDICAcCRI
3...

Processo para a preparação do monoazocorante"hidrossollivel da-

Oftmula.
-4 N. .- C --- C

li

0011
II0 —

3

,g
•••

T2RM0 No 165.877 de. 30 oe dezembro de 1964
Requerente: VANDERVELL PRODUCTS LIMITES = in:LinãRA
Privilégio de Invencão: "PROCESSO PARA REVESTIMENTO DE UM SUBSTRATO METÁLICO
COM UMA MISTURA DE =MB° POLI-TETRA:PLUOR
NO"

S02 -CR2
-Cif2 -0-S03 R

Caracterizado pelo fato de se fazer reagir cido amido jsulfOnico com a.
labstá'nola da fbrmula
iOar» C C

REIVINDICAÇUES

1 - Processo para revestiMento do um substrato metálico
com tias mistura de chumbo e politetrafluoretileno, tendo um baixo coeficiente de atrito apropriado para mancais, caracterizado pelo fato de compreender

a introdução do substrato num banho eletrolitico, contendo uma solução de /

1
n

2,r/

I
soecrry_mk.00,
)121Gracong4 de Sal,Més ore:Micos 4 a temperatura aumentada.
. rinaimeates a depositante reiVindica a prioridade do correspondente
depORL4121,10partiqío de Patentes do Alemanha. em 20 de feve' a 0 de 1964, SOb na F 42 063 IVc/22a.
%ZOO 8 ÇO Mal de Z pontos aProseutaeoS.

Ido

sulfanato de chumbo na qual está dispersa uma suspensão do partículas do politetrafluoretilenO e a conexão 'do substrato metálico no negativo de uma 'foa
te de corrente elétrica, efetiva direta e cujo banho tem um inodo conectado/
ao positivo da-dita fonte elé.erica.
Ponto n 5 1 do total de 6 pout.s apresentados.
TREMO N 5 167,436 de 24 de fevereiro de 1955
Requerente: ORLANDO GABRIEL° - SIO PAULO
Privilégio de Invorprão "UMA NOVA mluill IsNCIADCBA
GENERES, TAIS COO AkutZ, CAI, amendoim,
E OUTROS"
•

“aokedNein S mog
itISZ

.1
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PaVINDICALCUEI

á VEA EMA NIQUIM BRNEFICIADORA DE GRAMEM E CONGENEDEE#
Ir CEMO-ARCZ, cArg , AMENDOIl4.MAXONA, 2R100 1 QUIRELA, FUEA 33 OUTR08"100m.
preendendo uta corpo enbatanOlaltiente paralelepipedico, ' detads de esulPA

:labno Interno, caracterizada, por ter snperiormente uma bica da entrada,
419 produto em c,r_sca¡ Uta 'condutor eopirador a, lateralmente, uma polia .0
acionadora o o ' sistemo elevatÈrro do,prodtitO trabalhadO
Ponto no 2 4o total de 3 pontos apreeenta'dora

Seção III)
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correspondeAte num dos referidos elementos de superffeier
Ponto u' à 1:do total de 4 pontos/apresentados.

FIGi.

1:;n1 11~1 FF. ,

if

Tu;

.' 2E= NA 198,204 de 25 de ma... de 1966
Requerente: AKTIEBOI.AGET KAMYR , WRWIA
.
. Privilégio de invençXo: '1
DISPOS/TIVO luA ESPALuAn.13WIDO

Anne

CIPIENTE PARA MATERIAL SELUZOSICO *
RE/VIRDICWDES

.\\
aERMO Na 173.875 do 8 de outubro de 1965
Requerente, METALLGESELLSCHAPT AETIENGESSELLSCHAFT A4EMÁNHÃ
YriVilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO Em raccEsso DE PRODUZIR FÉRRO-AP
EMA^
osTVIsDICAOSSS

1 Aperfeiçoamento em procede° de produziíferro-esponjageompreeA
donde o endurecimento de pelotas de nineries de ferre, 9ela redução pal
'Ciai 'ou Completa no forno girat6rio por meio de carvão eálideiJabeixe *
da temperatura de fusão, caracterizado pelo fate- do, que at -peletas w iriZ
• .

'ro des", mão-cozidas, são introduzidas na zona do fornn giratórie;.ji carre g ado com.redutor sólida, contendo carbono, e.eyentualmehte com aditi,
'Vos retentores de enx8fre, onde a . carga do forno 14 tem uma temperatura
dó, polo menos, 7000l, preferivelmente, de' 900 5de Mais.'
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade dó correspendentt

'pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha lia 9 de eustu.
.bro de 1964, sob n g PI 62 709 VIah8a.
Ponto 01 1 do total da 10 p ontos apresentados.

1 •.. Recip'iente cilíndrico vertical deetinactO
RO HOW
. mento axial de mater441
celuldsico, um dispositivo para emepallma:lamif
.0 ti
quido fornecido, de preferencia liquido de lavagem, eObre
a asogiÁi,
tra nsversal do reci p iente, constituido
por tua o9 meie braçom fulaaamm
res ou andlogos que estão montados de modo a dealocaram-ae
1
erat8=0,
do eixo do recipiente e cão dotadoo de orifícios de
soída ligado* li
conduta* de fornecimento de liquido caracter3zado pele fato' do
Orli*
'ficios de saída do liquido ou os seus grupos, dispoatos 4e

. 1441d0 41441

deslocarem-se a
distâncias radiais do eixo do reCipiente sultUalsertel
diferentes, estarem ligados a condutas in de p
endentes dó fernmodateirktí
do liquido e pelo- fato de pelo menos parte das referidam
condutos abij
fornecimento do líquido serem dotados de meios
do reguingo ao .aildj
to ajustdveis indepen
dentemente, podendo aaeim c.lignido fornédido /4
ser re gulado a medida que é distribuido entre
superficiee
114114
a seu eixo.
Reivindica-se priori.dade do.correspodent,
pediNdOpl
gaitado naZepartioZo de pateniee ' da Suécia, em
25 de mar g o 11,
1965, soh na 3847/65

Perto no'i de 12 pontos apreeentadON.

Sd

5ct:j636

s

i5,

a:40 N a 175.044 de 22 de novembro de 1965
15:ignorante: JOSÉ DE A4UJ0 RASTOS e JOSÉ ROBERTO RIBEIRO BASTOS-GUANA$
Prixilegio de Invenco

"APERFEIÇOAWSNTOS EM

vo RELATIVOS A cota/uso

minnicAzas
-1- Apsrf:Içca=entos em ou relativos a colchUs, do genero de supex
/leia rígida e quo cempreendem um corlio Oco formado por dois -elementos-

de superfície,'dispostos paralelos e substancialmente inflexível entre - .
si , sendo prevista una pluralidade dd
• membros de apoio intercalados
sados.entre as faces defrontantes dos referidos elementos do superficie
caracterizadás pelo fato de que cada um dos refcridos membros de ap oie6 amarrado ou prOso individualmente entre os referidos elementee de nuperficie por meio de membros de stijdlção, tendo cada um de taig,membres
de sujeiçãO a forma de um,;b3toque alongado provido de um /lenge anularnuma das e xtremidades e de meios de engate na parto mediana de seu.-cor
p0, dispostos de modo tal que permitem fixar o referido batoque num doe
ledoe do rgeridO membro de qpoio aprender o mesmo contra a face inter,

aM0 -no 178.362 de' 31 de março
i 966
Requerente: OTELIO FINARDI e FEWARPO CIVIERI -

SX0

Privil4gio de-Invenção " APEUFEI ÇOAMENTOE EM BORA

PAULO

1:01.4QUil VIBRAWIW

MAR O OFIC I AL
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te, Caracterizado pelo fato de que uma fita continua, eenstituÉde por
REIVIIIDICAC08/
1 P Jperreiçoamerms em bomba d'água vibrátil, do tipo que inclui-

Obia . carcaça coa trós câmaras s. uperpasta g , separadas hez:méticamente por-

una fólha de material sint4tieo termoplástico, e levada, juntamente com
uma fita contLnue de cartão ou material semelhante, para um dispositivo
de estiramento profundo, e reunida, durante o proceeso de estiramento

•lementos elíaticos, caracterizados pelo fato do nécleo fixo e as

bobi...

com e fita.de cartão mediante compressão sob calor.
e mes serem fixadas it cámara-nácelo por isolante eiátrico próprio.
'inalmente, a depositante reivindica a prioridade do corresponden.
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados.
te pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 30 de a.
.bril ia 1965, , 20 de avisto de 1965, 20 do avisto de 1965. e 12 de a •
bril de 1966, sob os n Q s. H 55 938 VlIb/81a, R 56 936 VIIb/cm 11 56 937
VIIb/81n, respedavamente.
P onto W? 1 do total da 24 pontos apreentados.

TERMO Nd 179.178 de 2 de maio de 1966
Requerente: BORO-WARNER CORPORATION - E.U.A.
dão,*

Privilágio de Invenção "SINCRONIZADOR"
sceIVINDICAÇOE4
- Um mecanismo de sineronizador caracterizado pelo fato que ele.

:T2nm0 na 179.114 de 28 de abril de 1966

tem ida cubo de transmissão de torque, um anel de sincronizador acionadA
Requerentel. MORRÁINE ESCAUT ET FRENCH SOCIETE AZIONYME- FRANÇA.
mente associado com o mesmo e deslocável axialmente para estabelecer u.

Yrivilágio

de

invençãPt " PROCESSO E INSTALAM) PARA O TRATAMENTO
TÉRMICO DE TRILHOS DE FERRO 4-

ser sincronizada com o mesmo, um casquilho de embreagem circundando ditt

REIVINDICAOES
. Processo para tratamento tirmico destinado a me
lhorar as proriedades doe trilhos, caracterizado pelo fato de que
'Coneiste em imergir o trilho ainda quente, sizddo do laminador, dan

:ire de um meio refrigerante conservado a uma temperatura oonetante,

et modo qUe o aço

k80.4 submetido a uma completa traneformação leo -

't4raliaa t Perl itica

Reivindica-se prioridade do oorreapondente pedido

2.965,

e

11 d.

Marto de

de patentee da ?rança em 28 de abril de

1966 sob

Os,

cubo e acionadamente ligado com o mesmo e deslocável axialmente para es.
tabelecer uma conexão positiva de acionamento entre dito cubo e a dita .
engrenagem, meios estabelecendo uma relação de transmissão de empuxo ao.
tre dito casquilho e dito anel, um tambor de embreagem acionadamente
gado com dia engrenagem e axialmente delotável em relação a dita embrea.
sem e tendo um par de superf/eies de embreagem com substâncialmente o .

ou de preferóncia

* Ilapoeitado na Repartiçie

mol conexão friciOnal de acionamento entre dito cubo e uma engrenagem
e.

14.981 e 53.062 respectivanen

mesmo diâmetro no mesmo, uma das ditas superfícies de embreagem no dito.
tambor ficando fricionalmente engat- ável pêlo dito anel, meios na dits.em
grenagem contatáveis com a outra- superfície de embreagem ncrdito tambor.
para estabelecer uma conexão fricional de acionamento entre dita engrena

*e.

gem e dito tambor, pela que, quando dito casquilho de embreagem axial-

tonto me 1 de 11 ponto* apresentades.
és1

mente deslocado, dito tambor de embreagem será fricionalMente contatado

.Zr

pero dito anel e ?dita engrenagem para sincronizar dita engrenagem e di-

‘2

to cubo antes de estabelecimento de dita conexão positiva de acionamento
lé

11

requerente reivindica a prioridade do correspcndente pedido depo,

sitado na Repartição de P atentes norte-americana em 3 de maio de 1965..
eob'o na 452654.
Ponto ri p 1 dn total de 12 montas apresentadas.
YO

•
S.

"

f/

;P
fr+

IMMO Ne 179.15, de
Reverente: BOM

29 de abril de 1966
4'0

WRPACON06MUCHINEff OmbR.- ALEMANHA

Priellggio de ItivengZe "PROCESSO EDISPOSITIVO PARA PARRIcAR
eNTE PARA E4BALAG80 5 man como o RECIPIENTE ASSIM OBTIDO,'

UM RECI.''-

RELVINDICACMA
.

Prema° para

rabricar recipientes de embalagem, feitos por .s

kl de ama . ftlha de Material sintético termOplástico profundamente estie providoe sem um refOrco de oartio, Papelios eu material semelhe

n1/4(‘-44
1,1
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Seção III)

Março

de

. ,13

~1

2¥46: Hí i79. 2 55- de 5'd. siOde' 196e; e
;• ;
s
.
Requerentet AEERICAN CAN COMPANY .
%

e

• t

/ha, up

,

Privilégio de e inVenção j4 TDBO áfiCADDR
: 1' ' 1 '
'azisezrdiek.84
Dot; p625ubulsoi flexívelleminado, tendo bma acostara longitudina/
lateral 0uma cabeça termoplástico fundida em Unla de sua g extremidadea:
c araoterizede por cooreendart uma camada de fÉlha Metálica
impormeka
• ume primeira camada termoplástica firmemente aderente
§ ligada â dita Da
máda stetálicaa e ursa segunda camada t e r moplástica de material eapa
g de
aderir bem ao.material da cabeça, sendo esta segunda camada tersopigetk
ca ligada a camada de fOlha Metálica '
pela primeira camada termoplifatiCe
ligadal Camada, de fkillia ,eastálica pela primeira camada termoplfitiode
A requerente reivindica ts prioridade do c orrespondente pedido doa
Matado na Repartição de Patentes dos g stsdos unuos do A , ,er¡eg. ,nd ar .
d e a84to de 1945
Oonto n e 1 do total de 19 P antas apresentado-s.

54,
FIGA
!rumo 9 179.312 de 6 de maio de 1•36b,
0

Requerentes BERTIN &CIE. - ?RANÇA
Privilégio da invenção: " APERfEIÇOANIENTO EM SAIAS DEPORMATEIS QUE

-og

IMITAM UMA ALMOFADA DE FLUIDO"

issfeiõr fixada 4 ' 8ito corpo', 'um par de Pálatii. de tete-

apostos Os

is inolinam 0, direçãó um'no *litro si atibrepOdm 4 parte .

" attperior do 00ip0 4 Um par de painéia .,14 fecho terainal -triangular o.
posto)), dobradas para deltro catre ditos painéis de teto, 'a part3r
dei extremidade& *poetai' ata empena formadas pelei Ultimes, coa acue it
' picam loottlizadoa na área central da .empena, primeiro e Segundo Pana

de painke dobradiços triangulares, catando ligado aos ladoe'opostoe.
de umrespentivo painel dos ditoa painéis), de fecho terminal hZiangu.
larea, ao longo de linhad de dobra que estão em p roximidade com dito
painéis) de teto, oendo ditos painéia dobradiço e d o b rados 'eontra o la.
. do inferior de ditos painéia de teto, um painel de oriata que monta,
cada um doa ditok p ainéis ' de teto, um painel de exista que monta cada
um ,doe dito a painéia dobradiçoa, sendo que toada par de painéle de .
crista monta um par de painéis dobradiços que estão conjuntamente ar..
ticulados no ápice do painel, da fecho terminal dontigus é estão (12.
brados em terno de tal união articulada em relação faoe a ftsoe, entro
painéle de cri
crista
:ta que montam ditos painéis) de teto, oaracterizado.
peRe tato de qus as diate linhas raiaátass tem uma largura que 'se ea.ep
de acima de uma linha transversal que separa A parte superior do real
Piente'que oontem os painéis da parte inferior do mesmo em direção a0
- dentro do painel contíguo, de modo que o comprimento de cada um
aos .
ditos painéis de cridta que se sobrep3p a eo)da um doa ditos pairada.
dobradiços tem melo de uma metade do comprimento doe painéis de cria.
ta que se aobreidem aos ditos painéis de teto, nSo atingindo. entre..
tanto, o comprimento total dos meamos.
, R eivindicaa,se a prioridade doo pedidos correaponaeates depoente.
des p e Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
Amárita, em 14,wiR
maio de 195 sob n 2 455.777, em 9 de agasto de 1965. stot
U2 482.993.
4 em . 10 de janeiro de 1966, sob n
2 519.143.
Ponto n e 1 do total de 17 pontoo apresentados
4:.

REIY/NDICACOES

1 - Saia fiexivel, delimitando sob um veiculo , uma -almofado ou co
xis do euntentaçao-e fluido, caracterizada por catar eónatituide por

duas folhae impermeáveis presas pela Parta inferior segundo uma linha
ou menos p aralela ao bordo livre da saia, eelidériaa com a
cetra
tura do veículo na parte etiPerior e igualmente salidárias no plano 41
termediário, estando previstos meios que podem aer regulados durante,.
o funcionamento do veículo para encher o intervalo que separa as
&sue
olhae com um fluido a uma pre g ais. ° conveniente.
A requerente reivindica a prioridade do oorreepondente pedido.de
positado na repartição de patentes da frança
em 7 de maio de 1965,aeb
n e 16281.
mais

Ponto o g 1 do total de
.9

4

pontoe apresentado,

9.

V4C2t:,"),„W

N~~

7 ----eNa

26

t.":5,".
'

F19.: 1

I— 5
I

VII I

ferw.o uP

5

À:

PIO. /
tERMO A2 179.4 .63 de 12 de maio de. 196a
Keeuerentes MAY MEIE • RIO DE JANEIRD GB..
frivildgio de invenção! aaousso D? PREPÁRAOne DE MATAORIGATO DA
MAMA

fr

umvINDIcAc uss

179.435 de 12 de maio de 1966.

Requerente: PHILLIPS PETROLEUM COMPAUY . E.U.A. Privil,Sgio de InvençãO: °APERFEIÇOAIWTOS RELATIVOS A RECIPiENYES 00M
FU:TE boCEEIOF EM FORMA DE -22.312ENA''
REIVIDDICAQUS
-

Recipiente com parte superior em forma dm empena, de materd-'
al em Itilnu, que , cus,preele um corpo tubular com quatro paredes lateraia de largAisa
1 formadas por linhas ratadas lateralmente espoo
dee que se estendem vo rticalments do boro,

' 'erior

superior de fo-

3 1o Proae avo de PreParaçao de metraorilato de meti.

ha, montimera, caracterizado pelo tato de compreender. em desajunto.
. a suo gasão doa Seguintes eatdgios operatdrioa ou reaoionaiat
a) reação de acetona e doido cianídrica rara formar
acetona cíanidrina, d temperatura de refluxotaeo
parada com p roduta de muda por subsequente me
tifioaçdne
111 reacde de Isaidrataciir da anetnae a4a tidrins ems

.9 r

ténk4eire

. 01

16

doido egtdr1coApno-Lidmte,:ymyormacio.de na
produto iite;mbit;Otrio sultui•add :tettri, po't 1441•61.1
r:so submatqametea„ controlada, Peide H, SO. ikert /
e
. .•
comperte.en mata'ãCilamidat,
.1")Xelaéia'd• hardlise doida. do matacrilamada, em
pree•nr. 'c égua •deUlosulDdri co, coimmrtandtra
em dei'do anatecrilieo;
esterificaolo ao acido Me-acrílico com
a) ~ode ee
fotano1 met condições de tetwarrabara elevada
metl
sendo a ',2swic completada por destilagio do
crileto a. satile shonamero.
Vont* rø 1 de 9 pontoe apresentados.

179.484 de 16 de mait de 1966
, IR quereatit_ER ZIN RADS RECUE - S.PAULO
"APERPEIÇONdwoms Ey mo nr,LATIvms g pAmAm Rm.„
11R• iviléado de InvesN
tAtivAs.
REIVINDICACWT

Iperfeigoamentoe em ou reIttivoe a facas rotativas, curacteri

• lei

pelo fato de consistirem de fava oircular fixada a eixo giretéri

O portador, pela emtredidade oposta, de polia acionada por oorreia de
eixo abeiamem& ligada a uma segunda polia, esta diposta dobre
vreasmee.aa maneais de rolamento'', fixado" em braço metálico, em os
extremidade encontram-se os rolamentoe atravessados pelo eixo . da ia
meneio que ¡ela extremidade oposta do braço encontra-de contra-peso
utint4 gue pelo centro de gXevidade de tal oonjanto, o toemo fixe.
a ,um,eix0 motorizado devidamente disposto sobre mancnie apropriados
:Ponto m e

1

do tótal de 2 pontos apresentados.

)••*4
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•,

•

e .•

•

"
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Ç :"•,*

1

.•

;a:

•

I
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dIrmo 1(2 179.586 de 18 de raie de 1966.
Requerente: WIDLAWD-ROSS OORPORATION .E.U,A.
Privilégio de InvencSo: "TRUCUE DE VEICULO P

411
SOVE:U*10o

dEIVInDICACCIES

' 1

10 O

'de 1971 •

:

• • •

-

Truque páPa veiculo ferroviário conpreencenacá nua mame"

de pedestal com uma travessa superior e colunas vertiocie detkainclO
ma abertura de pedestal . ' possuindo ume sede demola v'irade peva bete
xol um selim de munbto tendo sedes de mola viradas para oirene ema ou,
riba de atrito atuando cbnifo da srmaçío de padeci:dl e nela calma 64
ngto faxe'tío porte do selim da iti;.nhão, oaractericado: Por uma pede de
abla virada para baixo:esti:tente na cunha em ooncord8noie yeridoed. *,
com uma dos . sedas de mola viradas parti eimn no selim de •unkb é POP
um dispositivo separado eléetico ou de mola entre cada Dar de eedei 4
de-moa em concordánoia vertical.
Peivindica-se a prioridade do ~no cOrrespondente depositaft0 er•
na Repwrtição de Patentes doe Estados Unidos da Aaérioe, em 24 de Mao
is de 1965, sob n2 458.005.
. Ponto n 2 1 do total de 12 pontos apresentado".

'1: 5

1-e/
-

at
TERMO 10 179.869 de 25 de maio de 191)6.
Requerente: REPRICXRACIM ATHEZAS LTDA. - s:pAuLo
Prixildsto de IsivencZol "NOVO E ORIGINAL CIRCULADOR DE AR"
REIVIRDICACISES

El

S'42

1 7 Novo e oginal circulador de ar, que seceereeterise oeselaNh'
a/mente por der oonstituido por duas calotas ossfirican (1) no intetim'
02 de qual se encaixa um anél (2) montado com as earzetesisticam 4n .•
um rotos e no centro do conjunto, apoindo em maneais de roi:mente:3
MOMO se •
(3) há um ollindro (4) com ca;aoteristicas de tu:Jati:4r C
fAxa um eixo (6) vertical • provido do re .teritor (7).
Ponto A R do total de 3 r'atott apresentados. ' .

WERM0 Te 179.5,13 ,de 1-7 dt -saio de 1966.
' ete: CATEEPILIAR TRACTOR CO. . E.U.A. .
dftoque r
ivÏl4gio. de Ininoão: "SIsIERIA PARA O CONTROLE DA ARÉAGEN E MO SAL-

I

TITAMENTO PAS COMBINAÇOES DR T1IATOR,2 REMO 'e..
CM'

mix.papAchns

1 . Sistema para controlar as vibraçOes entre componentes de veículo ligados artioniadomente, caracterizado por oompreendere pelo aj.
Idos dnas_ligacZes cada qual ligada, de maneira pivotante • independen
'emente, tem uma extremidade a um coMPonente e na Outra extremidade ao
mutre , 00mponente, em posiolem que permitem am . movinento verti6a1 11mi
todo relativo em resposta a tais vibramtesi e . um itligeraitívn eldatiao
Vende entre ditos °imponentes, a dia: de absorver dito moVimentOe
.•
Reivindita-ne . a prioridade do correspondente pe61d0 ; deposite- Co. as Repart1 0
. (ade latente, doe Matados Dh1doe da AMériee, em MI de
guabo. de 1965, Sob :1 2 461.887.
Jeato 0.1/ 1 do total 'de e pontoe eprepenteoc;e.

!Nal° P11 179.9 23 de' 25 de maio de 1966.
Requerente; WITED CLASS LíNITEP INCIATERR
Privilleio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO p ai. APLICAR VMA umwes&
PL . DE VEDA00 ER IN,RMOIPIEd:U"

_

REIVIADICACDES
,
_

Terça-feira. 16-

OFICIAL

N.01902 ?ara apLiour Vam membrana me ssesagei&

Seção 110

Março

1911

ratalleklik

ea, atute Abje.00 metn'! a mooinroos,e Teolpientté ou oolloo, forásteSte
• co.do por,compreender o• 7atágioe do colocar .02 preesW.0 A
~troam 41,
bem e Anal ( ou bá jo) Y=1 04e cipi,entS, b oqueoer. o metal. do membrwie. a
OU da W$cia sí ' '''aOir.2:eU'à_tmc meia de corrente dtrd o .
.Crequaitola 411,
gu iada atk ilmWoLe uno temperatura sufigiente para
amolem 4mataria,
termoplietioo aplicado ou proa-ente no material. da atesibrantis ou.
opli4
AO ebbre . e mataria). do blies do recipiente,
polO que . A oeahvand *iOR a
davida ao reoipiaate, Podendo e:r removido po stirlocat4PAI eia eftPOffit
ta.
Itanko n f 1 do total de 1,3 pontoe apreientadoa.
•

_ Et ti k) 0.

oda °f
l',_ w
4
.„0.»..x.(nre -~jstkrii\UO
wtbemie
NUWAFO

..,4,,Z----40

d
remeli
"LL~'
7,2im
-i.ár
'. 5:-/;49,..
cp .j .1\11
;k.:' \‘ \\\
'\'
et
tP,
.

a

42)(0.

orno xe 180.124 de 2 de ¡unho de 1968.

Reauirentet OZONE . MORMO. - 2.1.IrtAG
itivilág to de Invenção, "COMETO . DE EIXO'
REIVINRIcACUES,

uonjunto de lixo,. cara otarixadopele
fató de imalnir 4 mal
nagSto que *em preende* Ua
m primeira aeogio , da
eixo Envide as ume 00,11
tura amal nela formada! uma emunda senão da
lixa proVAda de ama np
tango Social que 4 recebido dentre da abertura. axiais
de medo qua aff
duas tteco.8es de eixo tièam em r
4eçao de enolatof e seios que AÃO1114%
ma alsabmp de ~emito, assoolad• soa a a
b ertura agi/ G a extearb 404
ml, si fim de Impedir a sepulta° axial dia secoleo de •izec
nmelmente, a dep ositante reivindica, a
priOridade de earre44440
'dente pedido, dep ositado na Ra p
artige de Indentai 400 Peitada Int 8,
dê% da América do Porto, on 20 da
**timbro de l9" Nb a* 480.76d•
/l enta A t 1 do total do la spentos
ap resentados. .

Meto Ai 1150,007 df 30 da maio de 1266.
Requtheintat XIYOTOTAGASAKI sawId
hivt1409 de I4ven0o: * APERFEIÇOAMENTOS EM NtYMIS

Da 0:weV

aluvinDxCAOW

4 . Aparteiooamento em níveie oen racterieadoe P
4J.0 1'444
de o ueúal bloco ou oai xa p riemética, provido tambim de um onmaiê deo
babituatla con4unio* de nível-Valha, Minuto* em orientaptio lonoituow
'4inal, tranovereal, A 45 0 u oUtrd Angulo qualquer, OU
datado inter%
.mer;ta, a da preferánoia em nível mediano de
nua extando loneitudinali
de um aiojamento oilindrico t ransversal, na interior do qual
4 previ&
to vai eixo central ratilinao, ai montado' com p
Oasibilidadem de are 1.1
vre em terno de ei mesmo •
eixo éste dotado de uma curta haste latiral.
radial, a éle solidária, • portadora, em sue extremidaia
livre i,. da 2MB
peso *aprumo, com a ponta cônico voltado para uma oanolsto onelop
dg
cavado no próprio alojamentO.
Ponto /1 0 1 do *atol de 3 ponto* apresentado.,

2

/
á ig

TERMO' Co180.095

de. 1 de junha de 1966_
Requerentee, RETIFICA MEIN LUA, --GUANABAR'
Pn'isllégio de Invenciio: °REDUTOR DE VELOCIDADE HIDRÁULICO.'
REIVINDICAOES

•

1 Redutor de velocidade hidráulico, caracterizado por consistir
de tun , redutor de engrenaaem composta de oorbe-p inhao
001! AltUre YArLd.
sal e-por po p ouir doia orificioo correepondenteo a entrado • &nide
AO

fluido, ou vim:veres;
Ponto m e 1 do total de 3 pontos alviseentados•

•

Requarentat THE AMERICAN raimad d0aPow/01 . 3,114.1.

Trivn4gio de TATOA9E01 liÉTODO P DX8p03ZZyG PARÁ
A.002~ MEI
Tos E EXCALAGEM REEftaANTN*
REIYIEDICACOES

3•

•

mrio nd 180.194 de 6 de Junho de 1966.

1 . Método e diep oaitivo para acondicionar
~Moa e ~San.
renitente, do tipo tendoruma p elícula :Unirei a sk
palellh-do nspan
te *bondo no mínimo uma abertura adaptada para reg idtró man
*EU*
moldada no mínimo p aroialmente oontbracuado a
configuraas 44 alego e
eer embalado, caracterizado Por 00oProondoras íamos
do deldiff xdItt
parte da p elícula, aatendendo..dita polícia&
para torie2.me . halee PIS%
nionado a nona aquecida contra a su perfície de Nade,
ésgstanala
lícu/a para fixé-la na posiob eaticada maatendo.itt entra
3 moleMMUMi
a do Ione, colar a polictila na parte posterior
de 3tpelle # estriemak
pelíoula e a l eartollaa da molda permitindolge
# belas Ne arobafte ya4
oialmeate, reeaticar e bolso forgand~
a assanho pila MeidetOpeíate
mente o contárne do artigo atter embalado, intrahaiN 44e. ~ti mogí
' olalsente atravís da abertura no pap
eias wdiolóadori bade o
e, a seguir, fechar a parte p oleterfor da abarbara
íara raator e se*:
go dentro do bolso.
Ponto eR
Ro
total
ae-4, mtee• egreetutekelrf

t

.•"'T a c .

R) ()iC,IpL

9 ,6 Têrça-feira 16
r't1M=i4
,a.

!

a..

t

Mrkrp.te.11,i.

114)

7

_

t, .! .4

c, I ..0,

O

i ,, •L: G" ,, 4 t.

.

4%10 4 44h. ge l P!Oht. lapa 1

.

1 rtg..."te Mi e r`'Élii ,f. °,n T341411?_.4`"
tlys, 10_,.n.,2?.02.N 15 441 iimb,p P." $.9 . 5. • ,,,'
. Ponto 1:0 1 dá tolal,de .A ponto. spresentaèoe.. ..
. ..

titadn .3
-

.

22 •
•

n -•

°

..r.

dk •
ê'b

„1-.,;11 •

•

r

TRRMO Nt 180.262 de 8 de jmho de 1966.
Maq.:crente' CRAR7,ES OOLSTOS LIMITED INOWTERRA.
l'rivilá'gie de ItiVenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MÁQUINAS
,

•

DE W:A.R*
REIVTEDICAOOES

1 - Aperfeiçoamentos relativos a máquina de lavar, para lavar prato*, caraoterizeode por compreender, em conjunto, uma °amara de
lavar; ao dispositivo da pavarização dentro da camora; uma bombaime
Noa para levar o liquido da °amara para a entrada da bomba; um cielA
We separador provado de entrada, um tubo formador de vertem e uma paio
magem de descarga; um tanque de sedimentação; meios para levar a ma lorParte do líquido descarregado sob presa* pela bomba até o dispa,
altivo de pulverização; ;mies para levar uma parte menoe ' do líquido
descarregado pela. bomba para a entrada do ciclone separador meiosgara

levar líquido relativesionte isento de onljeira do tubo foreader..

ao vertem para • penara de lavar; • meio* para levar a parti do 11
vido relativamente cheia de sujeira da paasagew de descarga la aspa

_
_rador para o tanque de eedirmeatação.
pontoe
apresentados.
1
do
total
de
9
:Tonto n o

•
.

TERMO E t 1130.2Si de 10 de junho de 1966.
Requerente; INTERNATIONAL IdAnvEsTER COMPANI -E.V.A.
l'rivilÁgio de Invenção; CONJUNTO PERMUTUOR PARA'VEICULOSie
REIVINDICACCES
1 - Conjunto ,permutador para veículos, provido.; ale ma chamai e O
VO Ventilador de esfriamento destinado a forçar ar num trajO40 de Me
t ilação, caracterizado pelo fato diveoopreendere' primeir0 e gama
peroutadores de Calor relacionados ' operantemehte face com face, ta °MD
" o outro e subetanoialmente coextensives straVée ,4 nM tralet0 de ar de
referido ventilador, em comum aos permuteldorne,.aendo O primeiro Dormia
tador suportado por uma armação rigida coneotada eo_cheeeil tendo O
referido primeiro peroutador primeira. emnezãee ligada', à ar" aagao, nue
lado do permutador, segurando girlivelmente o segundo peroutadd a leal
tendo 'o referido primeiro permutodor ' oegundes cones..KM 14W/ode
1 armação,no.lado oposto do peroutador, 'segurando dectikohvelmente o ki
gundo permutador a si nesse lado; e cone -zOas de :fluido para treegUndO•
peroutador de caler, que compreendem torneie aspaçadoe ao longa de MG
lado do primeiro peroutsdor, compreendendo onda tornel partes que 'ao
giráveis relativamente em tBrno de um eixo geométrioo e arranjadas de
Rodo que oe eixos de tornel poincidami. compreendendo as referida, yd..
;seiras ConezZee iigadas armação do'6;ndiçaa mechnicas espaçada. na
inani., do primeiros permutador, , no-longo ' do referido lado do Primei.
ro permuttder, funcionando as dobradiças para livrar as referidas coxia
ides de fluido da modo que he acamas fiquem estruturalmente livrem m
Me cargas transmissores quando os peroutodores giram relativamente, G
. substancialmente couilais
arranjadas de modo que em dobradiças fres =
com oe tórnete durante tese giro.
Finaleente,:a depositante reivindica, aprioridade ao corresponde
te pedido , depositado na Repartição de Patente, doe Estados Ilaftdoe da
as4rtoa do Norte, em 11 de junho de 1965, sob 0.463,204.
Ponto nt 1 do total de 13 pontos apresentados.

105,
22e46 NO 180,272 de 10 de junho de 1966.
Mequerentat SOCIETE INDUSTRIELLE DE BREVETS rr E , ETRDES S.T.R,E. -FRAN
ÇA.
YriViligio de Invenção; "APEEPEIÇOAMENTOS RELATIVOS AOS DISPOSITIVOS
CUBTORES ME ComBusrIVW
REIVISEa0ACOÉS

•

1

'

1 - Aperfeiçoamentos relativos aos dispositivos injetores de cole,
IniatiVel,, para motores de combustão interna, do tipo que injetam na
tOulaçã ro de edrdselle e'fla meteres,' 1.1 qualquer condição de marcha,
hambustivel (ou . oistura . primária ar-combustível) principal, e, ursa' te os. períodos de aceleração, ooebt;i!hível sug-iMentar M2 "combuetivul
de *coloração", caracterizados polo fato que o (ou cada) orificiO (28a) que condas o oombuativel de aceleração ã tubUlação de aspiração
( i ) 4 colocado s jusante be OL orifício que conduz o coMbustível ou
'Wis 'turet Primárikprincipal l de forma que o jato proveniente ateste 61aceleração.
time oifíci . "Itribua para pulverizar o combustível de
svoinwip..$
-

71
09;

.

52

t.t.;

///0

/1.

4

TC41-4;:à4-eira.'1•5
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Seção III)

Março de 1971 911 .

umes Ni J$Q.52 s o de junho du 1966
3e querea4egiNe. g0PN

ilAO1INSH2 LIMITED isotAmORRA

.TERMO PA 180.872

›rivil4gio de :nsingâo: '* PROCESSO APARELHO MRTRCTOR D8 TRINA *

'

REIVIRDICACCES

4. ?recesso de detectar e relapio angular entre os
/emento. transversais e longitudinais de um tecidoque ves-p*reorne4

30 de junho de /461
Requerente: M.I0MATIO - INAI3T2IA, COMERCIO, 22/
3°17410 I WORMOM
ME APARELHOS OI ENTWOOS ZTDA - RIO a.MO SUD
Privildgid de i nvençâo: *
INJETOR-SERINGA JIMMIATICO
RIRA UWO

VRIERIHARIA

do eob tenoâo longitudinal, que compreende aplicar uma terça ao telL
do ao longo de seu percurso . para produzir um pedr go de dietorge
sal nos elementos de dito tecido e detectar se dia-torce:is em 5it0S
elementoscomo medida na relapso aiâo . deYormada entre ditos elementog
do tecido,. caracterizado
'
pelo fato,de o padrâo de distorçâo local

I

ser produeldo pressionando um membro em uma regiio do tecido normal/
k sua muperfloie, sendo as distoroSes detectadas por dito membrc -44
Aludo 4 direao de percureo'doi elementos longitudinais do tecido
dontaotedo por á:Ui membro relattvaments a direcâo longitudinal. d*

YINDIOAç
1 - Injetorseringe outorg
tie° pata uso em veterin4
rie, c aracterizada por um conjunto tubo
- embolo em lua a extremidade
externa do embolo iMp
ulsionada pelo cabo traseiro do. oonjUnto, de
encontro a uma mola, dito tubo sendo provido de vd1vu1a de.retenOís
C escape.
25Znto 11,0 1 de 5 pontos apresentadoe.

percurso do tecido.
Reivindica-se prioridade da correspondente pedido,de,
positedo ns Reide:recai) de patentes doe Estadoo Unidos Si Am4rioa em
porte, as. 29 de jUnho'de 1965. sob
*68.08.3.
Pento ae 1 de 10 pontos apresentados.

sr.:5.›¡W

6311140- Mo 180.908 de 1 de julho de 1966
Requerente: BEETS & COMPANY LIMXTED ÁINGLATERRA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMNTOS .EM BISNAGAS OU WBOS 00MIIIES4
vnipg
REIVINDIOACOE4
- APerfeicoamentos . em bisnagas ou tubos comp ressfvele, da espbv4-

especificado, caracterizados pelo fato de Compreenderem um tubo com e

mamo Ne 180.754 de 27 de junho de 1966

presstvel ou bisnaga, em que as superricies inter-ajustantee do bico C

Requerente: ALCIDES PO SOUZA LEITE Sk0 PAULO
Priviagle de InvençU "DISPosITIVo PARA PLZER VINCOS SM.PSÇAS .00 Vnan
AMO
J.V.VINDICAME4

•

Disp og itivo . para fazer vincos em pev%s de'
yesWario, caract04
tado pro compreender duae placas retangulares, su perp ostas, de qualqUeg
Material refratário 4 revestidas ha faca interna de alugnio ou ontrea
.

metal, placas estas que sRo p rovidas em um de teus lados: de prolonga as
mentos camela cana, sendo oe revestimentos metílicos igualmente Prol%
gades,..cat trechos em meie cana, porem Aestacactos doe p rolongementes dag
placas, este sp rolongadd-se Rindo por uma de suas extrem
idades, CA haet65
inver tido,,con , romos livres voltados para o lado neste, rowdow

da luva sao formadas Para definir regiees circunferenciais, espaçadas 52
-paradamente, de contato -substancialmente em linha, entro as sUperfUlea
Inter-ajustantes, sendo que as superfícies confrontantes da luva e do e
bico, entre as regiões do contato em linha, são Mentidas em relaW oge
Medas
dl requerente reivindica, dprioridado do correspondente pende depl •
eitado na RePartição de-Patentes na Inglaterra em 6.7.65,sob o 028512/
6,.
Preito n 0 l'do total da e pontos apresentados,.
_E

i

h
•
I

empunbadoreeo
5 00to n, ao totd. Ae 3 p ontos apresentados.

#..

.

8.• ••••• 1.• ema

..I

8

I ti
12
*Lb.

ZIAMO Na 1180.92 da 0 d6 julho da 1966
Requerente: 3QUIPAHHHTSS VANGUARDA LIDA, . StO
hivilegio de Invonçtlo "APERFPIgOANEN108 EM OU RELACIOMADOS COH &MU*
83GUROÇA OU PRO174g0"
tRIVINDICACtS4

3, -.Aperfeiçoamentos em ou relacionados com Uulos de,segurafna 01(
prote0o‘ motademente os teLtom de herracám em platioo l jaitelaleog omm

•

▪

••••

.
.18.1- re.r
1.9
e.

"FIC,IP I

. 16

ecFo
-•

Março de .1971
„

_.

T

*- 4

4-

• !,

!

•

‘i&c r
GM thh g n*e~da's &rtiía1,:eMteporlel c s ci .!'éc
É
d
O'rbjeçOes
146ntai.,
.
Oro te-:urbW Q,or'erok e/VOO:Ia...As

o' Os NA. 4.

4.

4.

•

-

• •

R : • , 4, ...

.. ,

:borJos tra-e,os'oa
POr;Krksi -1' imenkoa ná rac6 i f , ontal'k rb .
scb ou atrsz dos Ocu
o
;Profundidade, que per'miten
Oua largura
toe de protesW ou segurança, de Oculos normais ot. comuns de correção •

ea vista.
Ponto O 1 do total de 4 pontos apresentadOs.

A '2xo 0

Is

'7. FiRM° Va 181.020 ca 5 da ,ju:i.o de 1)55
COMPAGNIE PROÇAISE THOMSOM

EGINNN_Hc:. xxIss 12142.3110u

'7rivilá'zio de ínv...nçao "AeERFEIÇOAMWTOS

fig.3

A
33
de
5
de
julho
de
1966
(!
181à
ilin
N2
e
Mequerentet MUSSEY-ID ERGusdN (AUsTRAZTA) IDAITED n AUSTRALIA
Wriviligi'g de ,Anvengo: MAQUINA munam PARA CULTURAS ALTA,'

•

n

rma'mziouina oolhedeira para oulturas a1tas,0an

'esenta na forma de uma coe.
TI/eterizada por um oonjunto qUe se
tipotinel g :: estendendo no sentido longitudinal da mdquina •
Itscldo uma pante superior, uma parede inferior e paredee Ia:arab
Wor6m, aberto oas nuas extremidades,dianteira e traseira, dispo
VOS cortador,s de base da cultura montados na extremidade

teira do alojaento, um par de tambores rotativos 000perantes Zoa
t odos nO inter i.or do ilojamento por trds doe dítOs dispositivo!, R
tedores e dispisitivos para alimentar a colheita cortadl, pelos Aâ
•

itoticoi

$lirr.1JIP."

3. .?, D ISpOSI t ivo rermu . .N2cr, de c.ior co, cc d.. ..10 . 1.Me reuno dó
pormutagâo de calor., mullida do tur.a ifiesipaderae, ene

JMYINDID402$
1 .

pE

dispositiv n s cortadores aos ditos tambores eecoimadorpo.

I )ivindica-se prioridade do correepondente pedia%
eenoeitado na 2,epartio5o de patentes da Auebrdlia, au 4 de =tu 4
'bre de 1903, ecb sP 36.103 e no 3raei3. eu 5 de oututr0 d ê 19%
/sob n(2 163,173, por ger tete tua deedobramento do Pedido depoo~
Io eób ni/ 163.173,
r2onto no a de 5 pontoe aproaentadoo.
4,46

invOlucró forLando con a pLrede !e per-ralçà e c_142 um fervedat CO*
finando um lignido na vizinhança da rofc*a p ,ircde de P el' eattÇ ão Ord.*
o em que a pressão o a t..-nrf'..ura do liaIdo cIo-..ntidds a velore0 ta
to que o lfquide torva à cuperfrole da pz.rce 7,:zmuccOo ttrnica, es
Voado que o 'vapor produzido se condensa no 1..r-ar Cc liczaido ooatido
• Zervodor, caracZ'orisado pclo tato de uma pc.rção do iLterice do Sem
Cor 43) sor ocupada por p,lo monos um corpo (11,1i,) e,e volume eiriettoom

monto expandirei.
A requorente reivindica a r?lor ;.d a do do oor=c. Pv4eciAe tala() MG
Citado na Upartigo de Petentes dh Franga, e-1 7 dc ,:ulhc do 255, adt.
o ne. 117a3s3a.
Domini na 2, 40 total Fle 12 pontos apresentados.

Ad•

nnt
Cem se 101414 ao e de tx.uao ao Z956
4? #

geRY0 NA 251. 124 h 5 de áulho do'iged
224101MON (dOE:2=4) latTMIc- suassxmle.
trivil4 E io de inrenaot rlotani C0MIk3IRA 25/0/1 CVLItIMAO 24/0
munD)lonen

24FOratt1 *amua ODERMOUTE.21=9=s0Ha p2 422444
rrival4a40 se torantro: e pOsso mz ermA, mana J. smmugo MOIO)

zanzem:imo

teouerelites 14ASCW

3. -Mdlutna mutuara parl. outi=o ando, COMPUL
sondo diepdoltiv , .0 cortadoree oltuadda para a troto da equina pa*
!ra outa0 a ounsra ma eua Iam% oaraetertrada pdo fato doo atto
Clopoottivoa ooradoreo oompreenderewomar do dieo pa =Cano /
tIl comute% SUO atado tneltnadon Dera toiro rearr000elomto a 1Z
moco &Imolo e Anoltnadoo para tairo °Jaza frente da ceottna a .
. Mono Use%
Rdvindioa-ao Exiorld.ade do eornereddetute reirldeon
Imitado ta llopa11,0 de yatentee da Auetnnear ea 4 de Matem 0
(Man ) cot at 163.3.73, wor eete wa deedobreaonto do pano, dePordiel
ktO Nb at %Gola!,
. WAtosPit Ot 8 t94100 eztoorttatwe.

•

IA
aMEELM
3. ., 16zno de cata, prdPrto rara a redugh dizotl0
Ctnerto fie. erro e cluipado com= trztalageot dinpeta VOU
4024rior eternos para a rcrogeo do:abr.-tal, toamo occapela
Co zara a Cr:14h da clo, oewnotozioado selo fato 40 00414
talag40 punia rerogn do rateia = plata em, peto nom00, Mem
• do Odoozmente, cot:atado da Otrovatortaola interna CO tato",
trOldseDerturd (te -d o provido oomitraurzertadmaotatzeltabelk

ecto prbafto «0~1=0 fouil
fitiviadierne soluidade do onveopendente gettiedgi
delooltado na Sm:Algo do patentes da .12tnalata 0 de ~O 01.
MI 400 1108 713 Via/16a
ZOI 1 de b ludu 1434/0,1402.
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2140Véto, fio& atustada,00atra uma sede provtato mã fardo 4A . txuSio
realtsagdo'a obtoruto do oanal estatuto mo ref•ta," o60 g,41/1.6 c*
taravis do qual, o ao acamara ooMpreaato das paredes do roam G doa
me o rotrooesoo da vdivu/a, %a lugar uma adligado Ws§ de ar, Ctola
de limitado o ratrooesao ou queda da VíZvula pela parto su
p er!~ da
tubelia do pulverizador, montada no interior do tonto
1%, Junta
.Aat o gari:alo do frasco flexfvol.'

1

Reivindica -se prióridade do oorrespondents pedido,dg.
poettado ta Repartigo de pats'*a e etanba, em
2 de tulDo de1969
aob nfit 115321,

ron.ro

me

4.0

3 pontôo apresentados,

He 01. 0 3 de 19 de julho' de 1966.
Requerentes UL TREE-CHEMIE GmbH. - ALWANHA
Pri.vil4gio de venç g
o: " PROCESSO D DISPOSITIVO PARA REGENERAM

in

CONTINUA 22 11E83:DUOS DE BORRACHA moiNIZADOS E 'RE-COMINUTÁDOS

MONO No 181.742 de 2

REIVIUDICACORG

Uquerente.

1 - Processo para termo -regeneraçáo Oontnua 'de r&
eiduon de borracha pr d-cominutados, segundo o qual
g sses roa/duos
* eu d etritOs prd -cominutados e go
I ntimamente misturados oca certo/
aditivos como plastific antee t -reagentes químicos ou similares
expostos ao ()Reit° desses a ditivou, cara
cterizado pelo. fato de 1
que a g particulas t. são submetidas', sob a
influ g ncia das £6rOas
trffugas aplicadas, ao efeito de fórças p
ulsativas de friogEotpi.ougam, oisalhamento e moagem ou esmagamento, cuja,atuação
limL
toda a uma tração de segunde, ou a poucos segundos.
Reivindica. se . prioridade do corresponoente pedido;
eep osleadÓ na Repartição de patentes da
Alemanha, em 20 do julho
de 3965, sob no U 11 897 1/39a6
ronto no 1 de 14 pontos apresentas,
1 2 4
V

5

do ag3sto de 196
bU STINGHOUSE AIR MIAU cOmPAN1 3.114t

Privilhio de Invenção upraoncaTIVO WENTOR
Da P2E340

dimmos LIE FREIO"

vaarLut PARA.

REIVIRDICACOs

Disp ositivo de vál.vula retentora de p
ressão, que compreende UM
4.0 1amento com um orifício de entrada conectável a
uma fonte
.

de pressYM
fluida, caracterizado por dispositivo de válvula
de retengãó deslocado%
da seda em resposta 1, 11, presg ao fluida suprida ao orifício de
entrada
passando pela qual-o fluido sob pressão pode fluir
para a atmosfera, 114
Wiu10 UM dis p ositivo de válvula com uma posição
na qual le abre uma qa
munica9Zo em derivação de dito dispositivo de válvula
de retengo, pela
qual o fluido sob pressão suprido ao orifício
de entrada pode aer exau.,
rido para a atmosfera e tendo una segunda posição na qual fecha
, dita Qa
municaçh de derivação para limitar assim o escap
amento de fluido sob g
pressRO, do orifício de entrada no aloj amentopaxa
de atraente por dito dis p ositivo de válvilla - de

.zt atmosfera, passou

retenOto, e por disposit4
po Manualmente operado para produzir a op
•
eraçãO de dito dispositivo ds
mtivula para q ualquer uma de suas ditas primeira
e segunda Fos51,1195.
Reivindicaras a p rioridade do correspondente
p edido depositado na.

$2112

Repartigh de P atentes dos Estados Unidos da Amárica em 18 de agÉsto
da
1965 sob n o 480.666 e em 16 de setembro de 1965, sob
n g 487.746e
Ponto no 1 do 'Lote de 12 Imtes a:kesentadoSe

11

16

1010' 20 19 15

12HMO No 181.52D de 22 de. julho de 1966
Requerente; INDITSTRIAs CERVEL1,0 s/A. - ESPANEI
Privil4gio de invonO:o: " MEXO PULVERIZAEOR, COM VÁLVULA DE ADMIS
SãO DE AR, APLICLVEL A PRAsC08 FLEXIVEIO
REIVZDICAORG

1 - Tampa() pulverizador, com vd1vula de admiss go
da/
ar, aplicdael a frascos ' flexíveis, c a racterizado pelo
• fato de na pa¥
te Interna, do casquilho que constitui o corpo do tampo e colocada
ente C! fundo do Mesmo e a tubeira r
ulv erivadàra, catar alojada uma
vd1vu1n reguladora de ad:bd.r, 4-4)Oe ar,
• .nIlvnla esta que tem uma Confl
guração tal que, dwantai ' a faSe de compweogÃo do irascode parodie
/:

4

TERMO MT 10.158 d g 5 de abril de 188
Requerente: LAZARO , DE mninEuna maio pxo
PAUt
Privilegio do Invenção "ROVO MODELO DE ARMÁRIO PARA COPA

Re OU COZI?'

REIVIND,ICACEj

1 • Novo modelo de °mexi° para copa e/ og. cozinha
l Ompreendenao
corpo p rismático reta ..1 .ri;ar t
pro-ado em uma de suas faces matosos -a from
tal,de porta, que .tIng 's qaase tOda a extensão da área da
'dita face, com
o megb de IMA faixa tranaveraal inferior,
C araaterimádO geie
•

:

1.•

Cote 4Q a

--n
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èita faixa inferiOr 60 referido cfrpo ne2 aplicada uma placa metálica,
iàda prizada no aentido l4ngitudinal cni provida de qualquer outra decoro
ção, e sendo aplicado, a . ,,uira do raxador, um perfilado em t, em tada
e exte nsão da borda infeiior da dita porta, perfilado este que recobre .
parcialmente a placa metáiica acima mencionada; tudo substancialmente c2
4
Jno 'descrito a j:cmrado tos 'Oeser g ,os anexos.
'Chie° ponto apresentudo.

~mio

Sal prevista entre a gaveta e a porta, ser aplicada uma placa metailiolle
provida de frisos ou saliencies configurtride desenhos decorativos, o MI
coisa de ;,]aador na borda fror*.al e inferior da gavota
e a lateral superior da porta i perfilados em 1. de comprimento igual
largura das Mesmas, perfilados estes cujo ramo livre de uma está Volta.
do para o outro e recobrindo parcialm.nte a referlda placa m e táliCa; til
sendo aplicado

à

1.

do substancialmente como descrito e ilustado hos desenhos anexos.
tnico p onto aaresentado.

Vmno 5 2 119.570 de al9 de maio ai 1960.'
Reverente: CHEM1SC1%E SEREI Whz AKTIENSESELLSCHAFT , - ALEMANHA
Privilégio de Inv./leão: "PROCESSO PARA A ELABORAÇXO DE DISPERSOW
lequerentes LAURO DE HEIEELLES OSORIO SIO PA110
Privilegio de Invenção "NOVO MODELO DE PRATELEIRA"
REIVIIMICAÇOES

POLIOLEFINAS OBTIDAS ME BAIXA PRE8W2
. UllyINDIctr:OEu
1 - Processo paru a elaboração de dispersoes de polietilendm

1 - Novo modelo de prateleira, caracterizada por ser formada por .

obtdo sob baixa pressão, pela decomposição dos reeiduoe de cata.

401e Montantes verticais laterais, no formato de placas ou chapas retan

lisadoree mistos por maio de pequenas quantidades de compostos 02

Vaiares interligados Por parede de fundo e aproximadamente i altura da

gànicos líquidos, contendo oxigênio, nos quais tala, as valência.

.terga parte do conjuro, por uma placa ou chapa retangular, esta sendo-

do oxigénio estejam ligadne p carbono, e lavagem Integral com ága

lprovida em sua borda anterior de uma tomada de força e interruptor frog

a, caracterizado pelo fato de se extraírem as dispersem de poli&

'tais, dispostas preximas 4 uma de suas extremidades, e em sua face infe
710r, de um foco de luz para iluminaçZn do conjunto i tudo substancial •

lefina obtida sob baixe preesão, depois do adição dos compostos m

Rente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

nas aquosas de poli-álcoet y efou mano-escaridfae, de 4e separar •

Ponto xinicc apresentado.

orgânidoe líquidos) contendo oxigênio, por meia de soluçãezp,aleell
em seguida, a poliolefinn da fase lIquide. e de se lavbr, por fia
Cora 6gua de modo a remover o álcali.
Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do éorrat
pendente pedido, depositado na Repartição de latente* da Alemanhas,
em :1 de outubro de 1959, sob o n2 C 19.943 Ivb19 e.
Ponto n 2 1 do total de 5. pontos apresentadas
TERMO 52 100.871 de 10 de março de 1958. .
Requerentes CABOT CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção* "COMPOSIÇXO cURAVEL, SUBZTA=AUSENTE
ME ENXOFRE E PROCESSO PAEA CBTENÇXO . DE FROM
70 ELASTOMÉRICO VULCANIZADO"
ItgivINDXcAo0E3
"
1 . Oomposio'g c oardvel, substancialmente livre te ca.
%%eterizada por compreendes um copolimero de'diverrere ono-eiefinala

'RIRMO N a 198.140 de 5 do abril de 1968
Asquerente. NUM) 113 Watas4,--ss OsORIO 8,t0 PAULO
Yillile#io de Invene g o ''NOVO MODELO DE JABINNT8"
JWVINDICAC041
.3.. Nevo modelo de gabinete, compreendendo Um corpo no foragtO
laásletico retangular provido em uma de suas feicesLmalorks • frOntea,do

Ina gaveta superior, cuja limara atinge t6da a extensa° da largara dolio corpo, e a 'altura correspondente afroximadamente A quinta Parta da
alkAra do mesmo, sujo restante da Xrea frontal e quase toda fechada PI
ia porta, cem excegRo de uma faixa. traneveroal, prevista entre ag rafe-

add)s gaveta e poria, cassobsrisado glo fato de o conjunto estar alaga
413 144 3'0gPig vels 4e rogo retangular a a reto/Ida Salsa ~per .

de atí 6 &tomos de carbono e, pela menos, 0,5% em peso ,boopolímfras
aia na pordxide orglinioo mieofvel, o qual é estável eZ temperatura. sa
ierioree e oro de 93 0 0 e o qual decomoor-ee-a a tem peratura de MI
auperidres a *broa de 1350C.
-Ylnalmente, a depositante reivindica a prioridade do correepell
dente pedido, depositado na Reparticao de Patentes doe Eetados
dos de Amirica ao Nbrte, as 29 de abril do 1957, sob n a 655.543.
Tonto nit 1 ao total de 9 pontos apresentados.
TÉRHO Na 131,780 de 18 de . agosto de 1961
•Requerentes IALLE AKTUNGSSELLSCHAFT . ALBKANN
'Priviltgio del lavando: "'VERNIZ PARA camas Da IKPRESSX0w

Balvispientss
1 • a Taxais para chapas Impressoras, caucterisado

Ra

1
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o teto de ser composto de, pelo menos, um solvente orgánle, ta IU•OpOr00
ga 75 a 97%, peloonenos um polimerizedo misto ou copol/mero de cloreto
lioo contendo grupos carboxila numa proporção na escala de 3 a 2qg e um ou,
Vírios corantes numa proporção na oscala de 0,1 a 1% e$ eventualmeutei UM oU
'Vários agentís emolientes.
Reivindica-se a.prioridade do correspondente pedido de:
positado na. Alemanha em 20 de agosto de 1960 sob n o 41.516 IVa/57 d.

/
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TÈRHO NO 137,909 de 10 de ~1 de
Requerentes RALCON /NTERNATIONAL INC m

2961

Privilegio de InvençãO: "UM PROCESSO PARA PRODUÇXO DR ACIDO ADIPICO é RATITIa
DE UM SUBSTRATO CONTENDO 0ICL0HEXAN0NAo
pEIVINDICACOES

1 . rm processo pura piudugão de Acido

salpico

der às etapas de pár dil'b substrato em contato cem oxigenio em urna

Vnico ponto apresentado.
TERMO 111 135.13Z de, 19 de ,dezembro de 1961
. Requerente: IMPERIAL CHEM1CAL INDUSTRIES LIMITED

a parle

de uns substrato contendo oiclohexanOna, caracterizado pelo tatO de edegeeliej
zona de

xidação, na presença de um catalisador escolhido no grupo Consistindo eckte4:
g anes e manganes mais cobro, u e'N'artomperatura da ordens .de 65 a 10010 A $0),
uma pressão parcial de oxigenioda ordem de 0,07 a 2,1 kg/ein (1 a 30 Pe1)1

INGLATERRA
Privilegio de Invenção: o PROCESSO'APERFEIÇOADO PARA PREPAR4110 DE REVEST/MEN
TOS DE SUPERE/CIE0

separar do mesmo o ecio adlpico, a taxa pico mínima de oxigenio de r0A420 À

BEIVINDICACOES

sendo pelo menos 0,002 . g. mo//100 g. de substrato/Minuto.

-•
1 , Processo. aperfmiçOado para a preparação de revestitentos de su p ertfoie, a partir de pol i-isocianates ' orgenicos e compostos con
tendo doiN ou mais Wtomosole hidrogenia. reativos , com isocianato, caracteriza

do porqUe os ditos poli-lsoCianatos e- os ditos compostos são reagidos, em um
$01Vente, , na presença de signa em quantidade não menor que 0,5% da quantidade .
Ao composto que cont4m dois ou mais átomos de hidrogenio reativoS com isooia
natO.

Reivindica-se a prioridade do corhspondente pedtd0 de.,
positado nos Estados Unidos da Am4elea em 11 de Abril do 1961 nob n o 120M04
Ponto n* / do total de 6 pontos apresentados,
TERMO No 138.082 de 13 de abril de 1962
Requerente: J. R. GEIGY S/A = 51744
Pr ivilegio,de /nvenção: °PM PROr.ESSO DE ESTABILIZAR MATERIAL ORGÂNICO
ELAG14

comPosiçbEs EsTAtIL2UDAS PELO MESMO PROCESSO

1 . Um processo de estabilizar material orgenie0 ZI6rN14
mente sujeito a deterioração oxidativa, que compreende incorporar 80 ieelson
ma quantidade estabilizadora de um estabilizador da fOrmula I

Ponto' nO 1 do total de 15 pontos apresentados.
"R". N2 136. 535 de 20 de fevereiro de 102
Requerente, CIBA SOCIETE ANONYME = SU4A

B3

Privilegio de Invenção: *PROCESSO 'PARA A FABRICAÇÃO DE CORANTES DE ANTRAQUI,

o
-CH(CIT2)n-i-R

RO

NONA HismiNsol&EIsR
RnIviNDIcutá .
•
1 Processo para a fabricação de corantes de antroqui-,
Mona h idro-thsoNveis, caracterizado pelo'fato de se tratar uni corante da /
fOrmula geral:

4

REIVINDICACDES

Reivindica-se a prioridade do cOrrespondente pedido de.
positado na Inglaterra em 19 de dezembro de 1960 sob h l: 43564 O completo
24 de novembro de 1961.

•

onde R é hidr oxil,alkilfonoxi, alkoxi, fenoxi alkiltio ou fenil;
3/1 0,14
fenoxi,.elkoxi, fenoxi ou alkiltio; R 2 e E3 são cada qual
independelitillitettee,
um grupo alkil; R4 4 nidroge'nio ou alkil mais baixo; n 4
O, 1, 2 coa 31.4
Reivindica-se a prioridade do correspondente peada ok
positado nos Estados Unidos da Amqrica . em
de. abril de 1961 sob no 10249ce
Ponto n O 1 do total de 7 pontos apresentados.
TÉRMO No 138.487 de 26 de abril de 1962
Requerente: J. R. GEIGY ' S/A„ = S1O/ÇA
o..ivilegio de Wlvenção: o PROCBWO PARA A FADEIGAÇXO DE CRIMINAS "34Mit170,

,..PIRÁZ0LILICA3*

na qual um X representa um grupo hidroxila e o outro Xrepresenta um grupo
minà, uM. A representa um grupo alcolla, o qual pode estar substitüldo por um

REIVINDICACORS

1 - Processo para,a . obtenção de derivados de onmaDidn4-

radical arilo ou heteroc/clico e onde o outro A representa um átomo de hidrn
gen'io ou um grupo a/cofla, o qual. pode estar substituído por um radical ari-

SOrmule geral I:

lo ou heteroc/clico, com um agente halogenante.

a prioridade do correspondente pedido depositado na Suíça em 21 de fevereiro de 1961 sob n5 2043/61.
Ponto n o 1 do total de 10- pontos apresentados.
TERMO Na 136.922 de 12 de março de .1961
Reivindica-se

(I)

Requerente: METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT ALEMANHA
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇ ÃO DE REVESTIMENTOS DE OXALA_

To EM. ÇAMADAS DE ESPESSURA ELEVADA, SOBRE METAIS E/
SOLUÇÃO APERFEIÇOADA' PARA ESTE FIM*
REIVINDIcACEEs
1 -' Processo para a brodução de revestimentos de exalato em camadas de espesoora aumentadí, sêtre metais, por- meio de soluções con

tendo ácido oxálico, um ou mais agentes aceleradores oxidantes, um sal de ln
corporação, eventualmente aturadores, fosfatos e./ou acetatos, caracterizado/

onde.
Ri ,

R

z

.e

E3 representam , cada um, h idrogenia ou
um radical alifático,•auddi
co . sralifítieo ou ,emer,,tleo
alt hidrogênio 0u
um radical alcoila de baixo peso molecUlor A
R um grupo fenila eventuaiMente eubstitu/do
5

caracterizado pelo fato de se reagir
ama 3- oeolo.:7_hidrazinocumarina belfa;

mula geral

polo fato de se empregarem soluOes as quais contêm, adicionalmente, ácido /
p oli-vinil-fosfOnico 8/ouum copolimero nidrossoltivel de um ácido alcano-fu
•

fOnicci . com um componto orgnico mono-ou poli-insaturado:
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido defoaltadO na Alemanha em 7 de março de 1961 sob n o F 33.357 VI/1.8d.

Ponto n o 1 do total de 4 pontoo apresentados.

fi

(14

N - RR

k.
onde
a 4 e E5 possuem os ve/oros
&Cita citados ou Mb
um composto da £Ormula geral III:

cola ou

moa Udraaidao ane
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emmea~a~~1~prelew
,•

J.2,041=GaGCLIMIGN•

o

rn

ar•-,

AuvirminCang
1 . Aperfeiçoamento num •amitaJor, edmpraaudindo, eM dej4
binaeXo, um' par da alojamentos fixos, distanciados, para receber, alternativ;
mente, um primeiro e um segundo arranjo de rolos, dito primeiro arranjo de é'

podem.04-/
iffide R1 e 113 possuem os valores acima citados 0 os símbolo e Y
ados por uma ligação simples (X---Y), por dupla ligaçào (nrat2')/
''sar quer li g
.À1 ttip1; lig aslo (XX>,
X representa um grupo CH reepectivamente Off substitui

do, dito segundo arranjo de rolos consistindo de um mimo de rolos maior dO
que o ndmero de rolos do dito primeiro arranjo de rolos e tendo um di^ametror
agregado maior do que o diametro agregado do dito primeiro arranjo de rolos,
janelas nos ditos alojamentos dentro das quais são recebidos, alternativameg

do pelo radical .
R a acima citado ou um átomo de carbono e

te, dito primeiro e dito segundo arranjo de rolos, meios de ajustagem de ro..

¥ para o caso da relação (X,---Y) um grupo CMG1, UM gra.
po CHNE07 , onde R6 e 117 possuem um dos valores Cita.
dos para tt.,CrMidratsnd o o"anel pirazolinico 6rma,
do, em seguida, ou um grupo C • O, para o caso de /
X Y, um grupo CH, sendo o anel pirazollnico formado, em seguida, deshidratado ou um grupo C.O.R 8 , 'onde

•

rolos consistindo de um dado mimar° de rolos de um primeiro di:metro agregae

R8 possui um dos valores citados em R i e para o.easo/
da relação X=7. Y, um átomo de carbono e sul%nar, eVentualm ente a 7-pirazolil-(1')-3-fenilcu1arina assim,
obtida, e se desejado, andar ainda através de haloge
-neto de ácido sulfánico.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido de
iPositsdo na suiça em 27 de abril de 1961 sob n 2 4.938/61.
Ponto I)nico apresentado.
Mmo Na 139.177 de 18 de maio de 1962
Requerente/ ;. R,.GEIGY S/A . scSÇA
Privilégio' de Invencão) "PROCESSO LE FABRICAÇÃO DR C(RANTW DA

- loa nos ditos alojamentos, conjuntos de mancal-cunha montados nas ext'remida.
das dos ditos rolos, caracterizado pelo fato de que os ditos rolos do dito /
primeiro arranjo de rolos consistem de dois rolos para laminar peças de trabalho relativament e espessas e estreitas, tais como barras retangulares e bk
Pad , e os rolos do dito segundo arranjo de rolos consistem de quatro rolos /
para laminar peças de trabalho relativamente largas e delgadas, tais como
ras e chapas, empregando-se o dito primeiro arranjo de rolos com uma viga de
enchimento para compensar o diametro agregado menor do dito primeiro arranjo
de rolos, e em que os mancais dos ditos rolos do primeiro arranjo de roloá
estão fora do alinhamento co direção do centro do dito laminador em rolaçlo/
aoe ditos meios de ajostagem de rolos, e em sue os conjuntos de mencal-ounhe
de um Alo do dito primeiro arranjo de rolos servem para transmitir a carga/
de laminação aos ditos meios de ajustagem.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de.
.
positado na Inglaterra em 21 de dezembro de 1961 sob no 45.797.
Pino n o • do total de 15 pontos apresentados.

URU DA DIOXA

AsiviNpiça0g5
1 . Processo de fabricação de corantes da 'siris da dio.
!Resina, oaracterisado pelo fato de um dianil isento de grupos canónicos.
£6rmula _ (I)
CO - X
(I)
411

" CO'. X
(na qual Ar, e Ar 2 representam, cada um, um radical ardia

que contem, em posição orto em relação ao grupo 1111, um
Substituinte capas de ser substituído, ou hidrogénio • /
que pode ainda conter oUtros sabstituintes eccuns em co./
rentes e heterociclos a ele condensadoi X significa o
po amino primário, Secundário. ou terciário ou, ente°, o /
grupo -0R, sendo R um radical alif4tico, eteloalitítlem e
Wi/-alifótico ou Eiromático,)

IARK0 R2 143.4215 de loe outubro de 1962

leer condensado, phe métodos em si conhecidos, a um compoSto de rds4 . 1a X/
CO .
çg I)

CO - X
• Ari eopreautam radicais asilemos oors.
(na qual
respondentee a trl • Ara e X UM O Significado 4 g6rffla

costeado na
40

la I)
Rítelximdima-e. a prioridade do oorrompondenta pedido kk.
Nutqa em 19 de maio 'de 1.961 sob ne 5914/61 k 17 de abadl de 146á

mA 4684/61.

ORMO Z

eâquerentet

Ponto m e 1 do total de 11 pontoo apOmentadosé
1ed46 de, 31 de julho de 1962
UME maimpumn AN4 POUNDRY COMPANY m m

INIeLiku de Zwenglot witpaufsnomanoi 114 LAMINOWIS a MOMO DE EM .9
1044~*

Aequerentet O11g -ILLINOIO GLASS COMPANY - It.11.1ê
Privilegio de Inved00 "PROcE840 E APARELHO APERPHTCOADO$

PARA

MORMsa kg

TOON OGO3 PM VIDRO"
AtKIVINDICACUS
1 • Prooseso aperEeiçoado para formar um artigo 800, com uma oongi,
gualftoL gerolgente frusto. cenida por meio de moldagem centrífuga, cara*.
berieado por oompreender os estágios operativos do: introduzir uma carga
de Mataria/. termopládtloo, amolecida por calor, na reale° de ápioe infe.
:Lor de um moldo,rotatbrio, dotado de paredes laterais que divergem para
fora na'dimeglo da extremidade suPerior aberta do molde, e oujo moide apraeenta em suo extremidade superior uma seção transversal substancial .
:Pato retangular colocar um tmbolo prensados' e distribuidor em alinha
Mento,00-axia/ dOft O Molde; deslocar o'embolo axialmente.para dentro 40Molde, para moldagem compressiva de 'porções dt carga de vidro, transfeu:4(
Mando-ae em paredes lateral.; essencialmente rigidas, ddfinitivamente foi
moldevete,'temporáriamenta 000forma
Macei e* ¥49A5o integrais,

r
irfôrça,efeimmi4,6ka

ft

.4

a

DuRo OF1CFAL '('Seção'fil)'

*4

4

•.1 tl
4-e a 1 5,,,a,"•,..49 • • I a ivrât.o. de 197f .-

"N.

-02",

-

padr l o Sime lar rnaa.lrèsia'aii24ma.&mleake e
60as gel:parlares Waseen sesr, reopeetivemente, da.real .„ae.sépaare.40MoNeha
•
'
j
•
Velem
o meaearsploamote em : torno ap seu eixo vertl.cal,
cuyergenze,4
••,,
•
Emasse intevalt sindC . moldtívets; continuar a rotação do molde at$
To ,
_

*Mi

dIspeartail de¡Wilde

11111

sipargEsa da carga astejam essenCialmente a:tf/idas:1 eatOar

.a

rota *

Ia de M014,0e; e remover do mesmo.o artiço rigida); rac4i-formado.
PoratO nD

1

-

da total de 19 p3ontos apresentados.

FIG. 1

Fig. I

222E0 . 20 244.-681 d. 54
deT Zic;v0tnItipp
.1R62 —
3.1.0.sreate:1. .11. Ouldz d/A. a guigA."
. .
AWSedgdo.d. LIvenebi HP26022$0 D2 YABRICAÇA0 D2 D22i7.1002
. aRldsADOd DA
.
110XID1'na
151a/gAnign
Processo de 41)r/tração de composh3w.naftomidade09',
íliáadeet aak'aoteetsado peto fato' de s'e fazer reeadr, coco -compostos: le
Md* arcestsrieoe; oco:postos da f.e.roala 'geral

.

:25141 NR 2.14 -g.:553 de-. . B3 da Zaneiro de 1963,
Bakuerente.OIDA. 2001g2 . 002/22 92IÇA
Privilegia de Invenção 0 80;234 PIRA Á P.422I2420 DE CORANTES-I)2 412204
'CAINONA"
)
,
iirmic
—
ara
a
tabrUação'de
um
earante de anum44,mx:di da as'
p
- , irocvsza

.

caracterizado pelo ?na
•

0 . 4a

o r:
Ume reas1:44,etew4ift-ed-renatild.

CP,........ 71........Balo-lierslo

-4
. ".x..)- •

.

qu'odilt4la ainda iai
irócenio Subatitufvel ligado ao nalcleas oomioatas ¡abeis./
que podem sa;z• nae rozbatituldõs da sabafituidoS,n0 214189._ flatt4$21‘0 10/02 DD
iiiitmeni
'
C da Pasleão -.1.DDr5.do nalcledriartalgnlado'
f,
,
2alvindica-se a_priéridade do oca:De/apor:adente Pedàdd_de.
f
peitado na-2a10 eis 15 de novémbro de 196. sob n al 13>h4/61.
Ponto nw l do total de g pontoo apresentado.
212/27. 24- 145.602 de 20 de dezembro de 1962
Requerente: Tais.P9A0K-02120.22l7j4nnE022=202dar i-ADEML/0.,
Privilded'aie 4.venCão: W: I.226025:20 R DISPOSITIVO !An.& PROXIOX0 D.
Su1PET0a rs 'dgr=
12±vrilimudits

-.ProSessa para a produção : de nalfótee da pUtoro
a partir de 16aioro eamakre, à temparatura
elevada ertvaptual•
mente, ia presença de uma-atFosiera de gds.iaiarts, ma waa zona ...da
ranço eirogsdada par uma subetinciaftdequada à troea tirmioa a
que tem por finalidade a captação e o contraio do calor de:regção,
Oaracterizado pelorato de se circundar a zona derecção Com , Uma"
eorren-a gasiaem constituida, por exemplo, por-ar, 00à . DD nttrogii»
nio'gquaa.1 "apresenta a te' capai'-tura Meses/riria à refrageaução, reepe'etivamente.ao aqueelmeíto, 'sãespdo a_ Meiintet00 de urna temPerat4
ra sbaa do ponto de 0111ição e acima do ponto..de
ar mistura.' reacional. por meio de:eventual reirVgera00 OU %meei,
mento.
_
,
..11eivindica-ae prioridade :do corras pondanta. pedida *
2 ZdY0C,',;:5'e ta Repartigo de- patentes da alemánha, em 21 de
deamilao
- • ..
de WI L tob n
.02-4-Ve/12 4,
1,01-1to ne 1 de 21 pontos spreeentaaos.

, 11, 1
•
com una bideozi.difenila e nen ocate fé:ronda, R ie•prezenta .nm radi:cardN
£4nila limado aq Acme de oz1z8nio, 3ceiX ir- e,prenen• tem um
• gine
. /iidroxilan
.
._4s
ot1 Irr. :trapo animo e onde a cadeia A 2242.244a cotar substitu.tda,
linalmente a depositante reivindica a P riOdtec.le do oorreaPondeanil
pedido depositado na RepartioZo de Pateatpz da Mia. em 24 de Janeiro de
7,96E sob o na 893/68.
Pontstria Ida tolo. de ta pantoí oitresentadoe146.801, de 8 'de feveriro .de 290
-itstpjerentei AZIIMIDE itAZONAiE AFFIDE=A0EA. 8.p.d. IT/2.5
Nivilèglo de In.vengdo."PROCE0S0 PAU A PMPARAQI0 Ia UR 00AUCDI COEPIZO
METALIZADO"
s,
- parnalszdActta
•
•
1 ...Ihs processo para a preparaOcr jia_ corante complexo . Metalizada
araeterdzado ponque u nonrposto mo12oatOi2.0, ootspreeadido pela teanaila
.0E

ANNSOA

sOzlEta_

(ola ene /!, nr.t radicaz n/qalla que. tais tua ;17so moteettitte Ind40) .Zrídit
rente ateados- tratad9 O tae ardtra dld ama etXstitkee tAt
' e.tipatiti
de ' oroioad de adtalto,, tita quwatidade p
ratieartente elitequjoírtrIpa;
forrar comp/ens na R000ro gio de 1:2. urdia e etileno 2tiaoi ou 182 rant'
ter de eplieno
11,xeverente . raiyindiaa a pel,t(ètiadq dd..ço tOsPOniftnte re410.40/1
0.,ta4o utt•Ropartigh de Patentes -da itgu R ert9 de Ave:dito de 1968,
-•.Lot.,,f33;2,8.6o9:
i! '

Poito :ne I, ao 'tatu. *e 2 p oatoo -aPregèntaq 086 "

"Z"'

44X114

.

14,(a4§4 44 44 aarle , 4* %444

Itestama4n,419301 "PPM D2D. w

• Privilifie

lê

ai)

,0023£

bát TINTURA 0041989an5en 98114
,60848218 AO na02211

Taronglot o ramoso

7 - 11* orcem...

ra4

)1I

InvIND ICADOISS .
...(nalra de /latiria tiseels - som

ranhem dl tini • corantes ao enx3fre.;proceUso segundo o coal se

et%

tua a tintura em promana de produtos do P andoosagO nWita idoo . aí"'
drosoldvele 4 de peso nolaoalar elevado. qUe *watt* na sua noiteci*
itomoide azOto bía100e, grtipo. oarbonanidicoi 'aciono** • ~Uai,/
Orpniøoi OnmPortaudo no' mínimo 8 (temos. do carbtnio'nlo. ',panados/
por botero-dtemoe, nae deeprovidos 4r r141igale oleia *adoba ~bom.da.inintirruptiC
encerra saia do 8 dtomoe de carb8nio.
•
" . ateivindica -eu Prioridade do oorroepondouto godito,da
Roaltado na Repartição de Patentes fta 3u4a. em g . de marco do 1,44
sob ne 8.888/68.

Ponto de i de 5 vont°. aprooentadefe,
,
44 147.518 de 11 de março da 1963,
leque entes 38010LUI ILI0RAT01I£8. IDO R.U.A. 1'.11.1;11,1!1:94eInlimsnior•OOMPOSIÇIOANTI-00R808IVIe'reactesaolitill.
TLICAÇIO"
1111C.1)!A
! Composição meti -carrogym • premio? .de GO: isnot*, ao que.
a *CD:posição inibidora de aorrosão, roeultanterconpreoadant, ap
80.partso de um . aal a1oa1inomotílioe do 7.anraaptabanooMseem1 e ac
• 80 Parte* de In 11,8.dinetilaaido de on doido earboxillee do eme*,
ia aberta, 4 caracterizada pelo fato que dito. deidg.contim 1, Ate a
stoo de carbono e pelo meei., uma ligação dupla ae earbeno"a eagibade.
requarento a4lvindioa a prioridade' de. igual pe4144 44 paeaa
to depooltado na Repartipão de atontei doe lotados Valide 04 dallat
• eee *1. 210•840 eu 16 a. :alto de i9:8.
Tremo

:Ponto a* 1 do total do 19 pontos aVroo"&"
T2214) .81 147.601 de 14 de março de 1963
leequerentes imirmaL =MIOU INDU8TRI12) LI1/1W w 8801421011t4
VriViligio de invouctot " OOMPOSIÇIO D8 PI428820 1 1,1001280 14241

e* ditos eobpoatoe kohoasdioode sediado presente, ao ~Olmo Ade r4014434es
4 (12) e 29-24 (III); earaeterisado por eenpreondo*/
levo. do 90.0d),- 25-id
•• Safar reagir,. amasio Mo. aquoso, 'o produto :deLetalisagb egn cromo, /
na rehdaglie,1e1 de nonnanSima (I) oom una mistura da ganPusto g •ommetioe /
ver /
oomeodoOldo Por 3046 uolos ver conto do nonoes6iee (22) e 5(1/454 nolea .
000 44, eameadtee (XII).
lateicaças.sa a prioridade d* eorre gpondento Pul ide dei
nato
ena.Ittlia
. 18 de abril de 1462 sob n o 7440.
N
e
,
pus
reato n 4 1 do total de 3 pombos aPlerentedov.
241220 Na L48.,37 de 19 de abril do 1463.
Maquersnise 9219129.Ipall. PRODUCTS C0RPAN7 a.v
PipLrUdgLo do Invonotoi oPROCISCO Pad P200o2I2-114,4 00NPOSIÇ10 CondirrICe 1
•
PRIVIL2010 D2 IRVENC1Q
.
Um processo para preparaf'ema eareestqlo oataliti -/
ea, earaoteriaaio por compreender a misturacIo de um Inionlvi que 1 um brido
inovelnieo em forna de partioalaa, oon intimido de inpregnagRo liquido contop
de um emapononte esteie° eatalitipinento ativo, na prosonga de 0,14 a log,
20e sendo e. piso e bagoado mo piso do dito veiculo, de nm doido orgitnico *acolhido do grupo que ionaiste de doidos dib4sicos 4 adue derivados, tendo a
*minto Winsula ectrnturala
O
Q1
f.
OW
10 . C . (C)
I o,
It§
On gme ia 4 *acolhido de bidroginie, hidra/cita o sem.. alquila, R . 4 eseolhl
44 da htdeeakto, grupos alquila e earboxila. e a eet& na falta de O a 6. a
91044., adumam% da mistura*
naivirkalea - s• a prioridade de eorroepondonte podido da
poettado 404 "dado, Çaidoa da inkrio4 ma RO de abril de 196ah sob ni

-

189.101.

fonte nal do total

4. 14 Podbed sProodotedoo.

Figure i

PARRIOL- IA
1EITINDI0AD0R8

1 w Una oneposiolo ' do virosas., daractorgeada por ema
proander hua pigmento ordantoo incorporado fatillmankil• • ••• *mei
quantidade a. na derivado ao pigmente Orgilloo agateado Int impam
Má° aeounddrio ou tereidrio. o (tomo do nitroodie 44 át$C gpPip,
*atando ligado à pondo oromdfora da noldeula Orayla 4,0 pua
autiiienD.
neivinlica-** priVriesda 44 correspon44222 104t4441
de patente. da " air1a4lerra,
14: 14 ~99
PoOildoo
8962,-oob ae 9.80e • Completo Me ay da isver4128 MIO/.
Tonto nt 1 de 11 pOntOe apcmatitioci
ramo -10r, 148.426 de ls do abril de . 106,
Milepartig o

top' .*rutin Affsigià caca cázconÁzt APt311X, MN& Mais • RIM
4.raTiNiode Invenilet UK moaisiOltÉti Á MINAI:kl klefellie
:AM" CCII 10214LIDON IMO
•
~ZUM
Troam, pua a bei""à• Li sccalat adio M•1414
Mie
nado ana'benalinide auras eanebt.tni64 P n1•••44/41, um
sematit'm
a. Ocennatoinonoaillaos

ga 148421 da 8 ide ORLI de 1410
ntança
EffbanitiÀafie ICA5L24811191141 XOXIMMX
g
Ix00)44ao
haa
PRaPARaa
nOvos 'Manas aramos*
tkátkitiM3 bnrenatin •
earrinicaccag
~ativos.
da,
prontes
POdeemso para prgparar novo, a

~kis

'
I
X
e. qle 'K representa um 4tomo de balojnio, R
pada 434n1la oU bidiorlaiouila, D reorersamta um redz.n c.ruwiror.;,

Téret-teira- 46

136AR10,-"OFICIALC (Seo'ff

• In rePeeentm Um nkero inteirol--04aCterizede per,se , 00ndenearlint aeretot
501d0 di .ba1b geno-1,4.ftalaeine7 e'arboxflico.3'eu .6,com um emante amilea
0 ,da ddhula A...(NUR), claque . IYR e 2i tem o mesmo significado Oto aelMa.
'
Reivindica-se a Prioridade do correinondente p edido de.
PIAMO Da henga em 16 de abril de 1962 sob 21 2 894.5M
Ponto r a 1 do tOtal de 2 pontos apresentadas,
WRMO Ne 148.381 de 10 de abril de 1963

ammo NQ 150.685 dê 11 de julho'de 1563'
Requerentes 'VERNALTUNGSGEWIACWT der WERÉtieltAkil
etuciA •
^ á.).• - '{'
,
.•
•

Privilegie de /nveNão "DISPOSITIth

-

de 1971 4,29

l51*R antrr
••'

15E DA15N1:1 PARA TPARES ONDULATORICO

REIVINDICAOCES

.1 . Dispositivo •e ' batente para teares ondulatliries com UM grande.
rnimero de mecanismos acionadores de lançadeiras, substitufVeis o disposa
tos sucessivamente por toda a linha de tecedura, noa quais, 01 Cada qual

fitquerente: BANAM PATENTS LTD = = cANAlek

PrivileIgio de Invenção: m PROOEsSO DE FABRICA40 DE COMPLEXOS DE COBALTO M/S.
Tos"

d afixado um grupo de dentes de fOlha paia batente de fio de trama, SOA.
do que os dentes de VOU-ia de todos os grupos apresentaM por toda a linha

lepevINDICACOES

da tecedura uma divisão constante, caracterizado pelo fato da que os dl%
versos grupos de dentes de faha apresentam entre si diversos nlimer0 do
flentes-de

;/ . Processo de fabricação- de complexos de cobalto mis.
7
toe caracterizado pelo fato de se- tratar um carente mono-azáico de tbrdulç

I

•

Março

OH-

Ponto n 5 1 do total de 6,pontos apresentados.
tM.N1T
.

%

(I)

24

•1 6 . 2g 26

OR
ti02S02.-DH-CHrCH-05
ha qual Xrepresenta um átomo de hidrogenia um átomo de halogenea UM EruPe
aledlico. ou um grupo alcoxilica e o grupo AH2 está , eM posição v/
zelou ao grupo e um corante mono-aZálco da serie órto, or./
•

to r. di-hi droxi-benzeno-aZo-naftalenica, em sulaIncia ou na fibra/
Com up agente que cede ieeios de cobalto-de m
" aneira que se forme e
Dele eiistura . de corantes azOicos cobaltifera, na . qual mos de dois
Ãtonós de cobalto estão em combinação complexa coa duas mol‘culas/
do composto azOico.
•

'• P eivindica-se aprioridade do correspondente Pedido

d

e-

O p áltado na Sidça em 11 de abril. de 1962 sob n e 4.432/62.Ponto ne 1 do ' total de L p ontos apresentados(

ruHo Na 149.482 de 29 de maio de 1963
/Requerente: X. R. GEIGX s/À = = SUÍÇA
WvIlág10 de Invenção: n PROCESSO Dt 8'ABRICAeX0 DE CORANTES AEOICOS DIF1G/L.

IEREO NQ

e

/5
frirf

151,207 -de 29 de julho de 1963

MENTE SODIVEis EM AGUO

Requerente, GLASURIT . MER,ct M, WINXELMANg ARTIONGESSELLSCHAPT -ALEMANHA
JPrivilegio de Inverção "PROCESSO PARA A pREpARAÇÃO, POR ELECTROFORESE:Da

REIVIÊDICAÇOES

NtVESMENTOS, PINTURAS,. ENVERNYZADOS SÔBRE METAIS OU USES METALICAW

1 . Processo de fairicação de corantesazOicos-dificil-/
•
Unte soláveis em água, cal-acterizado pelo fato- de um composto de diazOnio./
da ierle'do benzeno, tendo na poSição acto e na posição para em relação ao 1
grupadiaza pelo menos um substituinte eletrofilica ser co pulado com um /
Com p osto de Iármula. .1
NO

10

RETVINDICAÇOES
% - Processo ;,-,ra a preparação, por electroforese, de revestimentOd

pinturas, euvu rnizad.Ds
'
sare metais ou bases' I netálicas, .daracterizado
IO fato de se sub-,3',.,er elecu. lilise uma solução aquosa de aOntes
de ra
fostimJnto diluAtels ou saliveis em Éguaj e sp e cialmente vernizes, conte

CO-NIT-alcoileno-o-R
•
(1)

0) um compw,. nte de resi-,a sinfAica de verniz cosi um rndice de a.
cidez superior 'a, 10, neztrAizada ou fracamente alcanizada 0013
amônia e / ou ani_az,di1nive1 ou solável em Sua,
b) conforme

?na qual n é um radical alcella, aril-alco//a, ou arila,
. tendo eventualmente outros substituintes e naloollenoni
Significa radical

a1coila infériori)

m um corante de e6r1Zu1a geral II
on

ee, usina sintetica em fere.: eletroforetica; ste rcAreJti=to, una vez,
finalizada a electroforese, 4 endurJcido por calor, como revestimentop.
pintura ou envernizado.

CO-NE-alcoileno-b-R

A-NeN

, (na. qual A significa radical fana do diazo componente
Lua tem em relação ao g rupo diazo pelo menos ma eubeti.
7uinte elétrofflico e R e "alcolleno n ttee o eigniUcado
oara . a fOrmula 1),
rondo os componentes selecionados de tal meado que O coruto ao contente
-jeos solubilizantes em água e que se dissociam
com caráter ácido em água,

(Kit

JR eivindica-se a prioridade do correspondente medido de.

Peoltado na Su S- se em 30 de maio de 19ó2 sob n Q 6.580/62. •

enate m e 1 d .5. total de ponto: apreseate40!*

O caso, uma p eClu e na4raç5o de solventes oresnLcos o
áeea como diluçnte e soIvente,e, em cujo decurso, deposita-se
sabre todos os lados dos objetos mstelices a revestir-se ou a 01
eernizar-se, conectados coe° Àdo, ler.es na selueão, um revestimento.

Vinaltente á depositantG ,Ivindica a p rioridade de correseondente
pedido depositado inc Repartião de Patentes da Alemanha, e 3 0 de julho.
te 3,962, sob os os. G 35 592 VIb/75e e G36 684 M/750. respectivamente
Ponto n 2 1 do total de 16 pontos apresentados.
CERN N2 152.581 de 6 de setembro de 1963.
Requerente: EEWA NI a CHZ • BAunua-sniman vm =BEBEI AUGSBURG ALEMÃ.
UNA
Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO PARA 28 0782 BODINAS EM MÁQUINAS DEI
COM ANSIS OU SEaLdANTES4

PIAgO,CONI. UUA

REIVI=CACO2S
2„ . D ispositivo para r=ver, r.:!cuiamehente
para remcger autoiliar

ticamente, bshirns (cops) em %-:,ui•ns Je fia , ;ão, m jquinás de torção e aet
Melhantes, numa um ou várdes (irgãos remevedores anulares que abrangem ente

•
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REIV/NDICAOOES

v1;orMerite ai MAM, feraeterisado pele late de que o 6re'Ro ~redor agesent& aia dametro Interno sensivelmente Maior do,que o diametro dg bo

3. - Proce.;do para e rObrIcaçàO de noVos 00rAnt06 rdãtiCOR na P.41.44
dia fórmula:

" Vna, o ainda, .pelo fato de que, para estabelecer um aperto . entre o dr

do de remoção e a bobina, o primeiro pode g er colocado em uma posição o,
b7...iqua para com o eixo principal da bobina, na posição em que o dito os'•

ajustado sabre a bobina.
se
Yinalmente, 0 depositante reivindica, a prioridade da correspondem

tt pedido depositado na Repartição se Patentes d
-a —OMS—a,
A C de fev.
Al
"
W reiro de 1963, sob n Q M 55 737 V113/76c.
Ponto n o 1 do total de :CO pontos apresentados.

na qual R representa o radical de um ácido nattálenotrisOulani c o, ./t1
"presenta um radical do benzeno ligado áogupo azo,, na posição-para, em .
relação ao grápo Á ,e X representa o radical de uma 4 -helógeno - 1..:315 -tria
, sina ligado, na posição-2, por uma ligação amino, o qual radical X con
tem o radical de uso tícido 1-amino-cnraquinono-2-sulanic0 ligado, ta pg,
aição-6, por um grupo armo, caracterizado pelo fato de sé condensar e+
correspondente amino-aminoazo-corante e o correspondente ácido 1 - aminva
traouinono-2-solfônico com uma tribolOgène-1:3:3-triazina
Finaimente a depositante reivindica a prioridade de correePondente
pedido depositado . ra Repartição de Patentes da Suiça, em 15 de novembro
de 1962, e 10 de setcmbro de 1163, 'sob os n e s. 13259/62 11131143, res.
oectivamente.
Ponto n 0 , 1 do total de 7, PontOs ,presentados.
TERMO 141 157.101 , de 26 de feveriro de 1964
Requerente: HEITOR WAETGE JUNIOR . SÃO PAULO
Privil4gio de Invvutção' n jOVO CONJUNTO DESARKVEL DE MESA COV dsiNtiWrAd
REIVINDICACOr:S
1 - t.tovo conjun.,e, desarmavel de mer com banquetas, caracterizado..
Par Compreender inicialmente a mesa, com tampo formado em duas partos rg
tangulares e iguais, providas de abas inferiores ao longo de dois lote .
cais opostos, pelas quais se articulem, casa uarte sendo ainda dotada,
sob o seu lateral mais externo, de dois raros centrais de pequenas ore .
lhas inferiores, nas quais se articulam dois braços paralelos e retillu&
'os, articulados tarbám pelas extremidades opostas, ao trecho central deum lado maior de novo quadro retangolar,,áste por sua vez recebendo supa
riormente duas plaaís extremas de assento, formando

Uma banquete dupla30
ainda, as dixas metades do tampo sendo equipadas com duas alças ou pegadg

1..an

RL5Vn0 NA 152.8o): de 17 de setsmbrO de 1963

laterais, a mais um dispositivo dd fecho.
Ponto n o i. do total de Li pontos apresentados.

ísquerente: STANDARD ELEcrRicA 3/A. - GUAApARA
Privil4giO de Invengão "nNVOLióRIO FAR A ArAREMO ou*suc0"
ASIVINDICAEOEQ

r Um envoltÉrió Caracterizado nes ste , por compreender una pimars

'lontra para montagem de equipamento el4tr5,co ou semelhante, uma ante/na fechando a dita dmara tendo dois selos emtk,Irie definindo .0 espaço .
entre O envóltorio e a antepara a um Cana l. par; ligar edito espaço ã
aia fonte da Is que i admitido na camara central atra-es de um aos selo.
antes do fechamento.
dinalmente, a depositante reitLndics a prioridade do correspondente
:pedido depositado na Repartição de atentes de inglete g ra sob o na 35.665

tille 19 de setembro de 3.96,
Ponte 31 a 3. da total de 5 pontos apresentados.
/

Fr I6. 1
tuulo o u 154478 de ?7 de novembro de 1963
•

Requerente: ALLIED CHEMICAL . CORPORATIC11 -

OnmesiOwd LIOUL0A3

Privilegio de Invenção "PROc3s80 PARA A PROWÇÃO
Re7IVEI3 DE DII800IAUATO.D5 TOLILENO"

5

REIVINDIOACns
1 Um

processo para e preparação'de composições liquides estáveis

do dilsocianato de toilleno, caracterizado porque

composições líquida, -

InedveLs de diisoxianato do tolileno não destilado, contendo material
que possui um mimo de absbrção de radiaçào infra-Vermelha twm.definido

nuas comprimento de onda 4e 7,37 microns, e_ que, quando em repouso ta tem

,.."xxx ire/ar

40592,480~0....

piratura ambiéntu, depositam material sendo, sâo aquecidas a uma tempeYatura ambiente) depooltam material sOliao, são aquecidas a uma temperatura entre 100e 8 O. SOU ponto de ebulição, e é adicionado fozgãnio coj

11

poso aquecida, 06 que

8 mistura, por remoção de solvente , acsr o i-

ficação. esteja substancialmente isenta de 'material que posrul am4x5mo
de absorção bem definido de radiação
7
AMIMO ai

194494

de , 12 de novembro de 196
Ilifiequersiate. CIDA S0CI g T5 ANONYNE str10.

! pieritAge

Inv.01Ke rameçaspe

URSA PARAIOAQAM WVOS AlffiaRGT/NUS

infra

-vermelha num comcrt , cnte O . -

onda de 7,37 therone.
Á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de-2
sitiado na Repartição de P atentes norte-soer'ea, e^: 8 de i,,lhn de
80,1? O n 0 295.280.
tal de
COMO 11 2 1 de

5 pontos aletelaadoe

Têrça-

'a

.
63
44-1.4

(rEilfe0

5.i9 'de, 6 da demeábrO Co 196,
•.
Requerente: GARNIU GONÇALVES S/A.'IMPORTADORk DE PENUGENS E tOUÇÃS-$X0
.RAULT

ál41410 de InV0ni g0

t/I

14

; TA TENSE09‘ ..
'REIVINDICACDO

ma bandeja para o carvão, em formato circular o outro, tendo pequena:.
altura, e provida externamente deusa alga ou puxeor latera1*? bem como.
notada internamente de um mancai central tubular, bandeja esta montadaihorizontalmente sabre um carrinho transotader, formado por tres pes in.
!ninados, interligados inferiormente por uma armaOão horizontal em V, os
OIS posteriores recebendo ainda um eixo t r ansversal, com rodes extremas
!aterias, e o anterior equipado com rodizio.
Ponto n o 3 do total de 4 pontos apresentados.
/7,
c^V.
p

9 7 ;£ 92,/

TERMO ,Na , 155.28g de dó
9
, dezembro de , 1965 te
Requerente: • MASOMINENFABRIK OERLIKM= . = SUÍÇA
d' • "• 1
!
Privilegio de'Invençãoz-J"I NSTALAW'SETIFICADOWDE'CORRE*TE ELETRICk MAR:

NOVA CHURRASQUEIRA"
•,
AB/VIND/CAORS

Nova chur rasqueiravearacterizada por compreender.iniclalmente

de 1

.0
r

1 - Instalação retlfickdora de corrente elétrica de Alm
t& tensão, na qual o agente frigorífico do transformador do retificador
também utilizado na refrigeração dos elementos retificadores, caractria*,
peia construção da ligação entre as fases retificadores e os enrolamentos /
dós transformadores (2) em forma de tubo (8,9),.o qual conduz o a gente triffl
riflo°, saindo do retificador, ao transformador..
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
oósitado na suíça em 24 de janeiro de 1963 sob n a 829/63,
•
'ente n a 1 do total de 6 pontos apresentaaos.'

22

TERMO N5

F
idamo Na

155.746 de 30 de dezerabro de 196.3
Requerente STRATEGIC PkTENTs LIMITED = = CANADÁ Privilgio de Invenção; ."APERPEIÇOAMENTOS EM PROCESSO PARA TRATAMENTO CONTL
WUC DE UMA CARGA METALCRGICA. EM UM . FORNO ROTATIVO',
RE1VI5DICACDES
( -

155.898 de 7 de Janeiro de 1984

Requerente: OTTO METZLER e LUDWIG STEGMULLER - São PAULO

1

Aperfeiçoamento em processo para tratamento contí-/

Ruo de uma carga metalUrgica em um forno rotativo, caracterizado pelo fató /
de. colocar e manter a referida carga em Uma atmosfera redutora e a visa
tampa
ratura elevada suficiente para efetuar a reduçãO de componentes da carga Sem
substancial fusão ou aglomeração térmica da mesma pelo menos dois terços do
comprimento do forno.
Re ivindica-se a prioridade do correspondente pedido dee
positado nos Estados Unidos da America em 31 de dezembro de 1962.so-b
248.219.

Ponto no.i do total de époontos apresentedoSe
TERMO Ne 155.770 de 30 de dezembro de 1965

Invenção "CAIXA PARA ACUMULADORES, ESFECIALMENTE PARA BATE
RIAS DE VEtCULOS E PROCESSOS DE SUA FABRICAGX0"
REIVINDICACCE4

1 . Caixa acumuladores, especialmente para baterias de veículos e
processo de sua fabricação , caracterizado por um recipiente de tre .e ca.
Madas,,cuja . parte interna consiste de uma caixa de polietileno, resistaa
te acidos, subdividido em 'celulas, com p aredes de aproximadamente
1',
5

mm de espessura, cujas arcas esturras estão providas de uía ca pa de asMi
ma de pelistirol de aproximadamente 2 mm de espessura, estando airda es.
te recipiente interno isolado por fora unido de forma indissoluve/ com
uma caixa esterna de policstireno reforçado cem fibra de vidro, ou mate.
riel semelhante', com paredes de aproximadamente I. 7 5mm le espessura, pare
ferMação de uma só unidade,
Os requerentes reivindicam e uricridade do corres ponder.te pedido
depositado na RepartIção de Patent• s da Alemanha aos 10 de janeiro de 1963.
Ponto n5 1 do teta.' da n p

Requerente: CL. DRUNDUM S/A INWSTRIA tRAS/LEIRA DE ABRASIVOS a a 810 PAULO
le-ivi/egio de Invenção: "DISCOS DE FIBRA E PROCESSO DE SUA FABRICAÇEO4
REIVINDICACDES

1 - Um disco da abrasivo revestido, 'para uso eft
nas de desbaste, .-terizado por ser constituído por grão abrasivo, Icei-!
nas e/ou colas, como 'isente dos grios abrasivos ao costado, O costado do t2
eido fabricado com qualquer tipo cie fio, como algodão, rayon, fibra de vidro

e ny/on, em qualquer

fiís0 de composição de . tecelagem ou titu/agem entre ureW
me e trama, bem.como tecidos do tipo feltro.

Ponto t a 1 do total de

6

pontoe apresentedoSé
FIG,1

,presentados.

dltm

,14;:arCA

*ÉREO . N2 195.691

de Z6 de desasibro de 1506i

Ãmeadoreniét 211AE COTINIXAO a •• aspam
do:IUrenolox nuiprosigio DWINTERCONEXIO NA PROPUL010 DE PÁS o* /
filLICOPTEMO S Dl NICLE0 OSCILANTE COM TRANSKUNIO HO

a •char,do — se

3.3ÉSita fiVidO, CM .3113,

poniçno.

Reivindica-se prioridad. do correepondent o ?adido ,
depoeitado na Repartição de patentee dm lleaanua, 9017 no 31.930 /
1

II1/4 0 e.

MCCINETICA"

20 de julho de 1963.
Ponto ne.1 de 4 pontos apres,,ute,is.

'Mamo No 156.517 de 30 de Janeiro de 1964

AMIVINDIQACDES

1
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DISPOSIÇIO DE INTFRCONEXIO Ni

(comua() oX sAs DE /

Requerente: CHAS. PFIZER & CO., 1NC - E.U.A.

4.st1od* e /

9rivi14gio de Invenção "PROCSS10 2A,AA PQ P"fl

N0CLIO OSCILANTE COM TRANSMISSIO HOMOCINETICA,

~Oram ba
meeao ;insolo do /
>lantim t g das aa ptt ott por grupo. tonogeneos n dola, com um
Wato
de
os ponto* da linpropulelo durante ~movimento, caraoterizado pelo
adao tornas& Paro tOdae ela. ou /
:oba onde elo articuladas as pá* li gam conjug
ledes/
para cada grupo os rirtic•e do um poligono regular completo do tantõe
coa
libar,
dita bucho toa concentricamente nontida
olgantal Pie •onáug ada s f a
intoorconerto paralola
dade 44 giro em rodopio 1 nos, bucha uma placa ti:
quantoi
vdrtices tem o cito
.
plano da bucha dotada do tantos pontos do onlace

polfgono regular e eoco tatu repartidos; cada pt conjugado apressem o: eog
to* /
to de interfone:Ao igualmente situado on t&dal as ÁS conjug adas, 4
que
nom
respectivo:menta
coo
liberdacerto aduro do bielas iguais entro si
ó
ponto
CCP
ise41.11,
de da odo1l.e4o o nítido ponto de Interoomto de cavo p:
:to dt enlace da Citada plaoa do intorconoxaoe
Beivindica-mo a prioridade do correasocce n to pedido MG,

o DE IciDO ,,2,-0xo-01-3uCef

MICO E CIDO MILICO"
RISIVINDICACO4S

1 - UM processo para a produção de ácido -,e'-oxo-di-àuccinloo e
.ido Málico caracterizado por colocar ácido Maleico em etintato com um111,

OrOxido metálico na presença de água, numa teri;eratura de c;roa de 5020.
ate cerca das temperaturas de refluxo, por cerca de 1 a cerca db 20 dum,
Reivindicam-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
departição de Patentos dos Estados Unida da Amertoa, em 31 da janeiro

1963 sob n o 255.167.
Ponto n çl 1 do tota,. de d pontos apresentados,

"erRmo 52 156.600 de 3 de fevereiro de 1964
Eaquerentet MARCEL WILLIEME - FRANÇA
Privildgio de invenck- o: " MOTOR DE DOIS TEMPOS OOM VAERIÇãO EQUICORRENTE, VÁLVULAS DE ADETSSIO E WIROM

poaltado Aa Reponha em iT do dozambro de 1963 sob n o 283.733.
Ponto t i 1 do toto.de 3 pontoe apr000ntados.

DE ESCAPAMENTO
EEIVR:12_IcAçu.

1 - Motor de dat:e tempee de varrição equicorrente

caracterizado pelo fato de possuir rdlvulas de adminsIo. furos /

de escapamento e varrição equiCOrrente bem como um certo" leven do dieo ,Áe 1ubrifica4O.

'4\

tonto no 1 de 2 pos t os apresentedo.t.

8.
mamoJ 155.991 da 10 do janeiro de 1964
1Requerentet ATABLIOSIUNTS EUELMAND • PSAUÇA

Irivtagie de InxenpRo "toi PROCUSO Dl T2ATAMMO.Dl

WaClated r2XM410'

Ausipuiuctlg
tom pro0ess0 de tratamento de mat4r1a6 Idatgat oaraoteritaoo
dom um banho conto
ao lato de consistir em tratar ditas mattrias thtela
do um ignftugo ominado derivado de um clorontroto de thforo e Usa digo
Wolt
pre go aquom,de pollet11en0 ciubecter a uma tratamento thotee ase
4•*

10.41e

*UM saibo trotadaae

tyaquerenta reivindida "r. prioridade do orreopondente pgdidõ depg
, o
*Irado mart,epartiao da Potentoo olo, ?rança dm 1 de março de l963, soll
." 9 og6.52/4#
%ia; ponto aprosentao.,
19o4
,:atamo mi 156.28.8 de 22 de janeiro de
1241~Ontes ~ALISOU MAL MUSTRI2 XX, RUIM A O. .
AZ2MiNkg
110cmsdo
1 oOO zr UM* tt atOox
15
icongot
rri v $1400 40
TU D3 ADURIA OldTWoo

2Xtoó000 simios de Mango do plawde5ecd0
terial sintttioo, oaraotorirado por se •nectnünr o vto da ohm. da

,plawmalsitha 'ratado, parda lado do local da,fixagof °Cele camas
tal forno laia
*a de espume porosa prererivelivnte pniuretana, do
introduzidoipáriamente no vdo, Só encontrem/
Os caio* a. rixaedo
oobertoe ou XelOMPO4 pargalmente

•

envol!idee zela:amo, as c-rn-,

S Ê 156.656 de 9 d.: fevereiro de 1964
pequerentet. TUE LUBRIZOL CORPORAT/ON
Wrbrildgio de invenção: " COMPOSIÇãO 61E0 SOLT/E1 ADKUADA PAHA
USO COMO DETERGENTE TENDO REDUZIDA TER
DtNCIA A WuLsI0YAN5H00 COM.AGUA

ssamo

REIVINDIOAOR'S

Composiçã6 dleo-soldvel adequada para uno comi.
detergente tendo reduzida tendencia a emulsionamento com dgua, com
preendendo um nal bdsico de metal alcalino- terro so carkonatado. de
Uma qubst1ncie cida escolhida da c14OQC que ooneiete em doido,

tu
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uma patilha ou lingueta de puxar fi-oilmeote ioa1izie1 ao% a sun'
remover afita do recipiente.
Reivindica-se prioridade do cerreeppedente pedido 'depositado na Repartição de . patentee doe Betadoe Unido.: da Amdrioa
do Norte. em 25 de fevereiro de 1963, cabo ndmero 260.594,
Ponto ta 1 de 5 pontos apresentados.

eulfhicee de: R hright sook" elnisturas de, pelo menos,. 'earea de
do
go% da pa deidoesulfónieo de "bright stock" e menos de °leoa
11,10Polorienoerogrea
de
12
Otomns
de
01~£14°
112.igo
"
da carbono / Ardo' o.eitado l oal métdlico caraotakieedo por ema ptg,
orço destletal de4 pelo menoe, orca de 3.
ReivindiÁ,-ae prioridade da correepondents pedido

fígji

depositado na Repartição de patentes doe Estados Unidos da Madrios

de fevereiro de 1963, eob na 257.862.
'Ponto ré I.de 9 pontoe apresentadoet
ISRMO Na ' 156.723 de 6 dé fevereiro de 1964
Maquerentei courop, RUBOR' CARBON ' MAUUFACTURING CO., rNt- E.U.A,
Cie/1141e de Invenção IJUMA POLHA DE TRANSPERENCIA TERMOGRÁFICA R MUI
00 TERMOGRLFICO PARA REP000Ug0 DE IMAGENS ABSORVEDORAS DE RÁDIAÇXO INPRÁ
vatem- 5MAE UMA FOLHA POR MEIO DA DITA PUHA pn lawspallawcia- •
do

R

I MA. WA

12

mivINDTcaccEs
4

Uma ;alba de tran g fer;ncift termográfice compreendidouwa te,ne

base translUcida tendo impressa &Obre sua .swerrfele uma camada de eompo.
oiço formadora de imgagens termo-transferivel caracterizada pela comi:ase..
00 formadora de Imagem ser de tal mododisn o sta abre a dita AlbeebaSee.
nua 4 cercada pot todos os lados por uma mar em incoloi da dite fOlha-bee
tivre da dita composição formadora de imagem termo-transferível.
requerente reivindiOa a prioridade do correspondente pedido dello,.
•itado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica em 8 de fe
vereiro do 1963, sob na 257.327.
Ponto n a 1 do to .éel de 12. pontos apresentados

TERMO' Ne 157.131 de 26 de fevereiro de 1964
Requerente: ORERRITT C:ORNAI MINES LIMITED = = CANADÁ
Privtldeio de DIVO/1,RO: H,PROCESSO PARA CONVERTER SULFETO DE CHUYII0 EM
TO DE CHUMBO POR OX/DACX0 EM MEIO AQUOSO.
REIVINDICACOES

1.e Um pepcesso para converter sulfeto da chumbo ee aut,
-fato de chumbo por oridação em meio aquoso, caracterizado por incluir as fe,
soa de: a) dispersão do material, contendo sulfeto de chumbo, nuamente div,t
dido, contendo ferro, amua meio aquoso para formar uma suspensão estando
ferro sob uma forma eolubilisível sob as . condiçãeareacionale infra b) e c)
datido ione 1.4rrico ou ferroso; b) proporoionamento de sulfato de emanto n*
dita suspensão / em quantidade equivalente a uma relação molar de leu amBnid
Para chumbo acima de 2,0; o) a reação da 'dita min:en gace a uma temperatura/40
acima de 8500, com um E:Xe contendo oxig gnio livre, sob uma preesão parcial ft
positiva de oxig gnio; . d) a c'ontinuação da dita reação para oxidar o dito sea
feto de chumbo e convert3-10 em sulfato de chumbo e, e) separação do reei.
duo e6lido contendo dito'sUlfato de chumbo, da 'solução aquosa.
Reivindica-se a prioridade do correspondente penuto dee
peeetado no uenaaã oem 26 de fevereiro de 1963 sob n e 869.591.
Ponto na .1 do total de 7 pontos apresentados.

fa 19o4
DIVISION
OP c/EmsON TffnUSTR/FS
Requerent es MIIIIEEN TETRA PAR.. 4
E2.
INC. ..
Wivi1,4mioa invenOTo: "REC/2 IENTE"
22ENO U P 157.074 de 25 de fevereiro

TERMO In 157,132 de 26 de fevereiro de 196'

rIvINDICACCES,

Requerente: THE SINGER COMPARE

1 - Um ,..ipiente tetraddral solado l contendo as
liquido, formado de um material laminado, a lAmina extrema ente
na do qUal d uma, canada continua termopldstioa !substancialmente /
Ampormedvel é inerte ao conteddo de' 'recipiente, cujo reoltiente
p e caracteriza por compreenaer,
(a) UMA abertura aé pAsedtiO J.ocalazaaa turnireadeast
te naquele pice da parede ao recipiente C*
i o extremo superior vende oreoiplente repoZ
ca eóbre a.parede do recipiente opeetal Parar
de portadora de abertura, a abertura Onde sem
leda por
(e) Uma fita recobrindo A a p ertura, a. superreole I'
da fita voltada para a parede do recipiente
asado formada dó =mataria/ tereopldetic000.
e.parede p ortadora da abertura ao reoipientai
pelo material termopldstico da , fita para 2rdiik
*tonar ume . vedação à prova da vasariontos 116bri
a abertura, e com pelo menos um canto da parti
extreme da fita que é a extrema superior COM
eespeito ao recipiente perpendicular pema=
eindo sam ser selado a parede de recipiente dr.
se estendendo para o exterior e se afastando f

dee paredes do reciPeente l . proporcienande amava

2B.LTC#

Privildg5o de invenção: " SUPORTE DE MÁQUINA DE COSTURA COM CALXL
DE INTERRUPTOR ELETRICO
RnIVINDICAOftS

Um auporte de mdquina de ceerura tendo uma ga
ralidade de abae, :suportando um trilho de tho formado com uma
ba superior e pelos menos um ilange rei:dente e tendo uma calma da
obaire eldtrioa tentada no euporte, caraotertzaeo ' pelo fato de que
a Caixa de °teve eldtrica d montada edbre e í parcialmente fecha.,
da por poreree do trilho da tOpo.
Zé/vindica-se prioridade do correspondente pedidos
eeposialtade na Zepartição de petentez doa Estados pnidoe de Amdei.
01. do 2OPtO3 MI 27 de fevereiro de 196, sob ne 261.2ee.
Ponto na 1 de 5 pontos apresentados
rt
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WaiX0 N. 157-313

ORM , !8 /37wW. de R7 do fevereiro de lOedi
ioquereOes posomA OORPQNTIOX m ilar,A. •

4

Privlgolo ide 1veng/o " pckatmOIXSauDiDOn • Drno0INAd
wrrafsiço,uxyút
COMO TM 1VCORPOPANDO
, •
PtliaNDICACCS9
. Mboanismo desnudador de bobieas aPerfelgoado incluindo UM ddap:

bitiVo de bObinas de um tipo conheoldo para í'remoço do rio residUel de.
bObinas esg otadas ou usadas, caracterizado pela combinação deste atino
coei um recept4culo para acomodar uma bobina usada ou es g otada; tua trans
portador, para remover a bobina do dito receptéculo; e um
melo receptor
para receber a bobina do dito transportador, e para condUzl-la at6 ao do.a
nudador.
Pinalmente a de p ositante reivindica e prioridade do correspondente
pedido de p ositixdo na Rep artição de P atentes dos
E stados Unidos da eM‘riCa
do Norte, em 7 de março de 1963, sob o n0 263.648.
Ponto nP 1 do total de 11 pontOs apresentado.

4 de março de 1964
!• /
tí
Requerentes bONIOP . RUBEEM COMPANY' LIMITO) s iNGLAIIMUL t
Privilégio de, /nven-eãO: mAPAR8LHO
P.PSTIAIR, À WEnS, doONI4NUAM8Mfi, WINO
IRA
Ct
!
TRECNO
MONOEILAMENTO aEMMOPLASTICO, FIBRA.
' ÇA OU COED6NEL4

t

1"li'M
.

REIVIEDICACtES

um aparelho para e stirar a quente comei:mame:mita
trecho ou comprimento oe monofilament0 termoplástico, tibra,
Maça eia cor4,0
mel caracteriza:do Por compreender um arcabouço, um reedplomt, para conter
1 _

lob

leito de partículas sólidas, diapositivos para litar o leito coo um flu(do
sob pressão para liqueiazer o leito, dis positivos para aquecer o leito, Útil.'
p ositivos de ap eio para Um trecho contínuo de
monotilaMentc, fibra, Maça
ou cordonel durante sua passag em atravia o leito, et ditos d isp
ositivos tentei
do partes periféricas separadas g ir4veis para suktentar o trecho de
Monofilt
mento, fLbp a, filaga ou cordonel, girtmeis i diferentes velocidade' perif•fr.
coa e pelo menos um membro guia para imersão no interior dp leito, o

1

nembrodiii

guia sendo diz:sinto em relação inter-espaçada das partes ~farias" Reparem'
das e tendo uma superfície periférica para sustentar
o dito trecho continuei,
que se •etende das ditas partes p eriféricas para o dito membro gala, o dito/
aparelho também compreendendo dispositivos para aplicarem tensão ao
trecho /1
de monofilamento, fibra, filaga ou eordonia para proatudreo *eu estiramento/

97 100

175
174

durante sua passagem zebre as partes periféricas dos dis positivos de asai°.
1
Aeípindioa_ae a prioridade do correspondente pedido dem
p ositado na Inglaterra em -6 de março de 1963 sob n
o 8849.
Ponto n0 1 do total de 31 pontos apresentados.
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Ramo no 157,833 de 24 ae marçe de 1964
•
rclusreste: IETEREAT/oNAL DIJuIU74 neurrEr
UCUORATION w.rue
Pp v.ilégie de invencaot rf
SISTEMA DE IcioNA7=s DE ALTA MOCIZA
PP "
ME/viu/CAÇOES

1 - Um sistema im pulsor de a a teIcidade
do toelerages e desceleraçees instantâneas, ca racterizad0 por /
inci Pe Oonetituidon ror roletas de atrito acL,nadon, por roletas
freludor'es e wo1ates i mrulsoree, os ditos meios sendo entajdvele,
lIxa om 0 outro por ouperfloies de atrito, e 'co. dos dit0a7A0103
ton,..o tua superfície J .,: atrito equipada oom um r
evestiMent0 Mettfv,
ticO at uni Ou moio los segtiintes metais co 116as catre 03 meemOM
ourc, p
l a tina, palldio, osmio, iridi0, zutenio, r6io,
oa Ser°,
rkeio a x tendo sua superfíoietde atrito computa de um =atada/ pela
marág) con 'end0 Srupos de nitrilo.
R e ivindica - se prioridade do corre:.-rmiagátipoas.ao,
Aels0 itado na Repartigo de p atentes doe Estados Unidos da
Asírim
sa de N orte, em 28 de mano de 1963, sob nç 268.774.

TERMO NO 158.029 de 31 de março de 1964
R equerente' OARLO MIEMO VALIZTE g g ITÁLIA
Privilégio de invençarn "MÁQUINA DISTRIBUIDORA AUTOMÁTICA DE CREME DE CAFÉ EM
X1CARAE, COM FUNcIetArENTO POR MEIO DE PIORA..

?onto r 1 de 4 pontos apresentRRe.

JETVWDICACIDES

M áquina distribuidora automátida de creme de café
em 'doaras, Com funcionamento por meio de fichas, caracterizado pelo fato de
oompreender, !Ure a parte fixa de um eleve/ puralelipipédlco retangular, rem
to, por sabre uma placa fixsdd, horizontalmente, a meia altura d .o respectiV0
3. -

centro, UM complexo para a pre paração de bebida e de um dos lkdos do referi.
do oomplexo O abre a mesma placa, uru fichário CO diapositivo de moeda, de /

per si conhecido, ao qual vai ter a ficha através de uma competente fenda /
previeta na face anterior abrIvel do móvel e„de outro lado, um distribuidor
de colherinhas misiuradoras de onde, de cada vez, uca co'terinha - atrsvés
J

de UMA 001ba TO1 ter

RO

rundo de uma caraleta accessívol atraves de uma a

1111Na-feirá

#4f&b621,10414ri4a kic4; earicterizadomao fato dé .aomarteadar, abal
Mitor com bomba; um reservatErio para água deparada
MO dl Meia& pla0aa
recipiente remoyfvel para a
• atm poca égua IMulmionada com illicone) e*4um
2' 3
f
:
0o14ta dos rodamos do Wel pelo fato de compreender, ma faca euacetivel, /
ta abarbo% diapop itivo distribuidor de pedrinhas,do nácar i outro ala.
teabsgps das adeamág de matorial.imP.armeável, ame ~alota de descarga, 4e/
sada fils, de paia xXer4 obra uma peqüena mesa que - ma . posiçdo de face anta
MOS fachada a Vem ga r situar por baixo de uma eanaleta de descarga da bebia&
fiCeesíved, pal.* lado de fora, atraváo de umaajanela.Previeta na referida fa.
te • eventualmente, fechával, pela parte de fora, ooM auenp4rculo am
Uma, e pólo fato de compreender o referido Compiexo um cubo suacetiVol da /
eiteal, num determinado sentido, , por ataria, 1 razeó de 90 s de cada voa * po£
ta406 de qUatro braaora em n gula reto una com os antros, sendo cada um :teca/
fee bra901 provado de ma filtro atuseetfvel de conter uma dose do 1)6 de-eaf4;
pí/0 fito de que, Coarl'almente, com 'trete dos referidoa bragos ou *abaetes da
tÁltr0 46 oncontresaareepectivamente, na parto suparior, a btoa .de driscarga /
.40 eate moido dosador (eatageo 1); a cuba distribuidora da ígua de laudo
em lir eaWo Com o rocioilatta de 4gua quente sob pressão atra44 de Utia rélvd.;
.EIÃ1

Eaha

-

Màrço ci .1971

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

1

• narmalmente, , fechada •estação /I); : em coareaponde'naia com 4 filtro aia
tuado . na estação III, os bocais de lavagem do filtro; e pelo fato, ainda, ae
compreender um circuita hidráulico fechado . controlado por uma bomba aciona
422, pelo motor elétrico . para o comendo de todos os cilindros servo-motoro*/
bidrulicos, coordenados com os neaessários movimentara; um circuito hidráull
co alimentado com égua potével e comandado por uma segunda bomba. acionada CA10 referid o motor elátrico e destinada a fornecer Água, à pressão desejada
o reeipl e n t e contenedor de água quente de infusão o a água para a .lavagem
do filtro, agis a descarga dos resUu6s, através de uma válvula, normalmento
roubada; um grupo de vélVulas, S, intercalado mo circuito fechado da primei. •
ra bomba 4 uma alavanca que, sob a ação dê u'a mola de retárno,f. mant4m, nor,
Malmente., me válvulas na posição dm descarga nos referidos cilindros; um dia
positivo de movimentação dessa alavanca, contra a ação da referida mola Para
a poaição de fechamento de um interruptor de circuito elétrico do referido /

ehamauto aatanque do filtro conte:iodar do pôde oato4; pala; iatá da ciail 'a hagi
ta do aeforido ;colo . disparada pára fora do cilindro - 4 . suecetIva1 da
Yar a referida alavanca de contrOle do grupn,R de alavanca' 1 posiido Me coo^
peração, no Caso de existir pressão no cilindro servo-motor destinado a to.,
ohar, de modo estanque, o filtro na pooição Ir, de encontro à cuba; polo :44
to d4 que a haste de mbolo do primeiro cilindro . dinparada para tora do' /
do mesmo, é muscetivel, no decorrer do seu curso, de cooperar, sucesaivamene
te, oom uma espera . para a abertura da 4álvula para a lavagem do filtro na
posição com uma outra espera - para o desligamento da alavanca de coma,
traio do Primeiro grupo de válvula R . e com uma tarefara espera, para 0 dra
ligamento da alavanca da contrále do grupo de válvulas, S.
Eeivindica-se a prioridade do correepondenta migo aeo,
positado na Itália et 12 de abril de 1963 silo no A.33938,
, Ponto no 1 do total de 11 poptos anreaentadoaa
TERMO 144 157.762 de 20 de março de 1964
BE.INN
Requarentel COLUM81A1 .CARBON COMPANY
larivalakio de ievencgot- 0 APERFEIÇOAMENTO EM PROCESMO Z Amato
PARA PRODUÇXO DE NEGRO DE loCio e
ER;VINDICACOMM

1 -r Aperfeiçoamento MI processo para Próduç go de
negro fumo pela decompoe 4 go t4rmica de hidrocarbonetosapelo calo,
absorvido de ma mag oa giratdria de gases de oombuaiio . quantia
flua pasma ateavís de uma ofnara 'de fornalha cilíndrica, earaoroila.
'Sada pelo tato de Se induzir o movimento girattfrio noa ditos 8m404.
quentes mediante a iaarodugo, em uma extremidade da bámara . da 101
Manes, de uma corrente em espiar dis'aaalls.ao loop de sea purourffie
Oujo dam astd dirigido para interoeotar O eixo fonmitaldanal da 41.
sara Ai fornalha e o posiciohamento da traletdria • diria" de He
pimat de gases 'de modo que a ,diregtio do momento de ama parte 66
XN,nto Praaoming£4, do d 6e0 0 0 ne intramfica substancialMente dal
VA ladra do eixo da fornilha, provocando assimM rotagto d06 ideal
%unte@ 4U terno do dito eixo, dentro as °Lar& ao fóruns/
pedida
Iteivindioa-se prioridade do
deposetado ma Rapar-Uca:0.de patenteados latados Unid0o da AsideM,
de Porte f -ma 20 ao margo de 19f4 sob O 26e.747.
Ponto ns 1 da 14 pontos. apresentado.:

Motor anico e pera levar as válvulas à posição de trabalho dcs referidos cia
lindros servo-motores hidráulicos; e um grupo de válvulas R, tamb4m, lnterca.
ladas no referido circuito fechado da água para os servo-motores; com'uma ' asubMetida à ação de u'a mola de retOrno e que, normalmente, mantém
fechada a ' vál yula sabre a . desearga e aberta a válvula ligada ao retOrno; pe-

lavanca

lo fato de catar previsto um dispositivo de movimentacrw da referida alavan„,
ca, contra e. ação da referida sola, para a posioão de fechamento da válVnla/
de retOrno e de abertura da válvula ligada à descarga; um - cilindro hidráu/i.

V.PEPIO /is 158.052 de 2 de abril da 1964
Requerente: COEMUSARIAT Á Z I EEERGIE ATOMIQUE m PRANNi
Privilágio de invonçg o: "./200ESS0 DE IMAGE% E DIONSUIVOS reRa

co dentro dm qual trai9alha, de modo astanque um &abolo e em cujo cilindro u,

MUL AELiCAÇU 0

ma das c.:,.maras se acha em lioção com e descarga da bomba &traves do segundo
grupo de . v(avulas, 3, estando esSe f;'bolo e 0- correspondente cilindro em eca
se um competente/
de :11e4s
sue
binaç go .com um jutro embol?,

asiviniacrir-5

ollindro, cowera a ação de u'a :Gola de

sob a agÃo

<14

prorssão do fe

1 • froctala de aníli ge DMIt dittEMUME I tR

k

1932 nrça-feiçg 1C

D.ARIO OFICtAL
-

O"

' elementde peeadoe de lima amostritor.ketiznda p qual se excita
yor
'teia te' trradiaO g erama emitii0eek uh clemente rUdioati'io,
raia te ClUerescíncta dO rel'eridd t 'ettmeato e se rfede , a imten.
de dàsta , rein, 'elaracterizado pelo Ylto de que a dOeria da, frm=li
ação gama .1 vdriee vezes superior à 'enerla da rola E. do elem.nto

É

de 197191

,

1 .1.4-"PR/ 9-'8!CP77gY . ;

,dradtfe19,
hidretos de metába
Reivindica-soe a prioridailaidd Correspondente pedido da
em 30 de abril de 1963 Ws n o P39 624 Ilbila e.
Alemanha
y)sitedo DA
Ponto n ú 1 do total da á pontes apresentados.
TERMO Ne 159.800 de 5 de 'junho de 1964

,N- T"ÇetiF°t Pl ar t PrM ift.1,0tO

do pelo rate que

secado a eer analisado.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,

co

eliminam as impurezas

pela reaslo com

Requerente: IMPERIAL CREMICAL INDUSTRIES LIMITED z n IMCLATERRL

depositado na Repartição de patentes da rrança, em lç de -kbril /
de 1963, sob n e 930019.
?culto n O 1 de

Março

Privilegio de Invenção: "APLICADCR DE HEREICIDAS PARA ELIMINAW Dr más
NINHAS4

6 pontos apreeentadoe.

rd,

REIVIUDICACDFS

1-

para Cimitação de ervas
ninhas, destinado a aplicar um líquido no solo jUnto it base de una arvore,
caracterizado por - compreender um cabo qui tem numa das extremidades Um prOtía
Aplicador de herbicidas

tor com formato especial prOprid para envolver pelo 'senos ura parte da trvo.
.re, e um dispositivo de descarga para aplicar o líquido sabre aquela Parto 1
do solo :que fica adjacente

à

superfície do protetor afastado da árvore\

Reivindics-se a prioridade do correspondente pedido dea

pisatadO- na Inglaterra em 5 de junho de 1963 sob n e 223E1 e completo em 2.7
de maio de 1964,
,

Ponto n ú 1 do total de 14

pontos apresentsdOS.

2,2mo Na 158.490 de 16 de abril de 1964
P , querente: CALLAWAY MILLS COMPANY
E.O.A.
b l ivilegio de I nvença. o: "PROCESSO DE MANUFATURA DE TECIDOS DE TUFOS
E MÁQVIni.
DE AGLLHAS mr1LTIPLAS PARA A SUA REALIZAVOR

sErvInnic4mq
2 . PROCESSO DE MANUFI,TURA DE TECIDOS DE TUFOS E MAQU/.
NA DE AGULHAS MdLT1PLAS PARA A SUA REALIZAÇXO, cornfreendendo um
p rocesto
,
pa.
Xe f abricar um tecido floculado ou de tufos, tendo laçadas de pelo 0stendens
go, se de um fOrro, caracterizado for compreender um ciclo

itcluindo o estis./

/

de avançar o fOrro lon gitudinalmente inserindo e retirando do ftrr0
pce'ç"eo de ponta de uma pluralidade, de agulhas iicvs, Cada uma carregando ura

. FIG

tio de pelo, estendendo-se do tUro, atrav4s de uma passagem na agUlild e de/
VOta para

Um suprimento de fio; alimentar do supriMento de fio um comprimem

to lo contráfe de fio para cada agulha; e fazer fluir gs contInuamenteateg
eis; da dita passagem nas ditas agulhas . na dire4o da por2 g o de ponta
destes
tas do tal maneira que a taxa de fluxo diminua durante uma porgáto
do tempo /
titard0 O movimento relativo da agulha e do tcirro estiver em uma dire20
para
insirir a agulha atreves do tOrro o Mente durante mut
poro do tempo quag
RO LI movimento relativo dos agulbao o do
Orro estiver na diregRO °lauta.
Reivindica.se a prioridade do Correspondente p odido de.
0i
nos Estados Unidos da America ein 30 de abril do 1963 sob
nA 276406,
Ponto nA 1 do total de 12 pontos apresentados.

TÉ2M0 Na 10.774 do 10 de julho de 1964
Requerente: 1!4E1.-1N1tSTRIA EETiátRGIcA E ELETRoqUIMIOA :XDA a n $XØ PAULO
PIVilgio de lfivenoRo; 'NOVO PRPCESSO DE FABRICAÇA0 DE MOTOES*
REIV/NDIcAIMES

/ mo PROCESSO DE FARRTCAÇU DE Borors, cautelas.'

do es$011Cialment0 por uma base de plástico Ou similares com formato de um '
disco (1) que tem saliente da rerio central de ura de tuas suparticies una
protuberAncia (2) Conifor Me truncada, onde acho-se disposto um orifício (5),
8 Por uma cobertura metálica com tr-ato de caixa circular, fee/mde (3)1
do UM lado C l consequonteMente; resultando p.Arede lateral (4) el formo rale./
lar.
Pvnto n a 1 de total de 3 pontos apresentados.

2

u) dr :31P269 0 30 .0 abri/ do 1964
tOffintet tomon monsw AXTIENGUSEDWGZAPT vem, Nist:cr /ucius & Pru.
Netx 5

atu

e ALEMANHA

Itranica w aiçageo USA 4 Willnçam

•

Março de 101 933
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Têrça-feira 16

rMo id 161444 4. 4 de. agoate'.40,-1964
Mooftraatql1E069WRIAl DRÃS/WERAS weraorierszemass s/A á da Nino
wavaikas s. Inveneiot."BAMETA ;11 II0490fif WarREÇAO: ROA NATOW mcwoloí"
COSI'

ILUMPIWITA

DE AISAÇUS ELÃTE/CAS PAU xocam morreis%
'DAS, constituída por pises de material isOlente arável 1 Garoam de motor
alitrien monofásico, earacterisade pelo fato de ' ser atreve:miada por tr:s
ris 'de pinos, os quais pelo lado externo se ipresentam roaqueadoe • receptaa
ris de porcas, •nquantó que' as extremidades internas, voltadas para . o motor,
as apresentam terminada. em sapatas receptoras dos . terminaie dos condutores/
olitricos internos de motor, fixos preferivelmente à tale sapatas por. eOldas,
.sendo que externamente os pares ' mediano e o receptor da nOrrente da rede se/
apresentam entre si interligados por chapas metálicas dispostas paralelamente',
ou, então, em pneiçÃo Oniea transverea1,_sendo que r o par restante de pinos,/
por segmentos de sondutores se ligam aos demais, determinando o sentido de
rotao;fl d. AA.. A. motor.,
Poíto n d 1 do total de 2 pontos apresentados.
1 . miau

332

DEITSED104501)5%

la Tubo Mitidinrade0 para silos dO tis, de ediUleff on es%
(fujas paredes comUne o% divisórias, onduladae
*lautos
plissadas horizontalmente, convergem em direção de um ponto de geligke
Oomus, seádo essas paredes conetituidas, de maneira oonheoide pare
tal , por Pilhas de peças prí -fabricadas *a concreto, deitadas anst
/ade e repousando umas Obre as outras por um. de se= borde', OffilipOpw
tendo ditai peças em suas extremidades Placas transversais, igueleeea
te em concreto (arnado ou nãe) que constituem, pele'neDoe, Ina,Part@e,
de espaço para o eAchimento da oolUna :atuada em sue Intercemeão o
qual elas são presas, por armaçOes apropriadas, por exemplo, OnDAOWo
risado pelo fato de que a seção reta da dita coluna apresenta uma ft
%e livre, pelo menos, de preferência plana, 1: qual está apoiado Um isjil
Wo antidintmico vertical em concreto (armado ou não) por uma face dele
perfil oorreepondente, dito tubo se estendendo, de maneira conheoidd.
para tal, sêbre a maior parte da altura do silo e compittando em tbd,
ou parte de nua altura orifícios cuja!' dimenslies . eR0 -baia que permite*
a passagem da matdria eneilada,. sendo asse tubo, por outro lado, fraw
nionado ca poodaene prd-fabniteados e embutido:: uns sabre os outros por
ema. extremidade..
requerente reiVinaica, a ptloridade do correspondente pedi.:do depositado na Repartição.de Patentes da rranga em 29 de &Oito de
1P4 ' sob ne 945.982.
Ponto na 1 do total de 4 pontoe apresentados.

,

a ir

..

VIGA

21=0 -\N g 161.764 de 14 de'agoeto de, 1964.
Requerente: SAMUEL 'DORIS SKAIANSCEI - S. PAULO
Vrivilágio deluveaçãoi PROCESSO PARA PARRICAÇÃO DE BSPUMA Do PLAWA
CO, PARTICULARMENTE DE REFUGOS DE VINYL"
REIVINDICAOES

•

1. . Cm processo de fabricação de espuma de plastíco, compreendea
d .o mistura de uma resina, de um agente plaatifiaante, ou ,avente, de
um agente espumante ou'ar sob preseão, de um agente estabilizante E

TERMO N? 162,375 de

de outros ingredientes convencionalmente usados para este fim, medias
te o tratamento tãrmico dessa mistura para sua subsequente eapumàja
de
cão e plastificação, caraoterizado por se usarem como materiais

Requerente:
Privilégio de Invençãoi "PROCESSO DE PREPARAOhd DE RESINA TERMO-CURAVEn
E RESPECTIVA comp osign DE CORPO RESISTENTV

patidet. refugos de produtos industriais plasticos, compreendendo re.
sinas naturais ou sinteticas e agentes estabi1izaw6es, Contendo 'ou
não agentea plaetificantes, em quantidades tais, de acordo com a nata
reza deates refugos, que fique estabelecida na mistura a ser tratadauma proporção dentro da faiza de 50 a 150 partes dó agente plastifi
cante ou solvente para 100 partes de resina contida nos refugos, agen
tes estabilinantes'ne proporção de zero a 5 partes . para 100 da resina
independentemente do teor des "se agente eventualmente pre-existente
nos' refugoa, e agentes espumantes, _ou ar eob pressão, na proporção .
de 1 a 50 partes para 100 da resina, dependendo ' essas , relaçães da na.
tureMe dos ingredientes utilizados, do equipamento empregado e do ti.
po de produto desejado, submetendo-se os refugos previamente, quandonecessário,. a uma operação de tritua;ação e ou moagem, antes da incor..
poração dos demais ingredientes, realizando-se então , a operação de
mistura do refugo com os outros ingredientes acima citados, n frio ou
a quente, em equipamentos adequados, tais coisa batedeiras, extrusorae
moinhos de rolos, tambores rotativos cUi outros similares, seguindo_ee
as opere4Ose finais da 1:ormae 'áo da espuma e'plaw(tificação palmo metodos convencionais.
r051"b0 n g 1 do total de 9 pontos aprenentadoe .
T2RMO N# 162.156 , de 27 de agosto 3. igg,
23 T.:ArR.7 - ,éRANÇA
Privil4gio de invenção: "ro-J=0, =DIN1=0 SEMTPREPARADO PARA 5IL0bj:A CLJULAS OU COMPA-M'IMENTOS

3

de setembro de 1964.

OWENS-ILLINOIS CLASS 'COMPANY - E.U.A,

CALGR"
UEIVINDICAOLb

1 - UM processo de preparação de uma resina termo-curível baseada.
em um produto de oondensação do silozano, caracterizado por compreender

reapão,n uma temperatura elevada quer, a) pelo aquecimento de uma mo
mistura que compreende um precursor capaz de ser hidrolishdo em metilet
lanotriol, um precursor, capaz de ser hidrolieado em lezelleilanotriol e,
água, e ooncentrap'v,da 'resultante mistura reaolonai mediante remoção
de uma parte substancial, mas não /da totalidade_dos componentes voláto._
is; quer, b) pelo aquecimento, em separado, de uma mistura de um ¡perna
90C capas de ser hidroliaado em metilsilaaotriol e água, e de uma mist2
ra de um precursor capas de ser hidrolisado em fenilsilanotriol e 6gua5
a oonoentração de cada uma dessas resultantes misturas reaoionais medi.
ante remoção de uma parte substancial, mas não da totalidade dos respet
tivos oom'ponentes voltei,; mesclar as duas mis-turas reaolonais oonoeft.
-bradas para formar Una substancia resinosa; là-eur'ne mistIgn resino.'
sa, assim obtida, a uma temperatura superior ao posto de ebulição da
gua i pressão aplicada, mas não superior de 100 20 ao ponto de ebulição.
da agua 1 pressaaplioada e, Be desejado, triturar ou esmiuçar o proa& •
to resinoso, assim pré-curado, ate obter um 1. olAval em solvente
linalmente, a depoeitante reivindica, a priorieude do oorresponde&
te pedido, depositemo na nepartição de Potentes aos Estados 'Unidos da k
mdrien de' llOrte,,em . 9 de setembro de 1963, eoh:ne 3os.344,
Nato she 1 do total de 16 pontos apresentado*.
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162.432 de 8 de setembro 88 .19644
TEAR Nt i0.0.4 de 7 de outubro de 1964

equ . rente: EASAI( KODAK. COMPANY - E.U.A.

Priv i lêgio de

Invernias "PROCESSO PARA PRODUZIR DMA REPRODUÇXO 70TO.
GnAPICA DE CORES ECOMPOS Tmlõ

snrnmathfoIns 1>k

PA ESTE PDC.

Requerente: GENERAL ELETRIC COMPANY . . E.U.A.
PrivilUtio de Invensdo; 000MPOSIÇJES ANTISTÁT,ICAS CONSISTINDO In Int CIIMIN
DE ALTA RESISTIVIDADE ELÈTRICA E UM DERIVADO INIal
DE OXIDO DE POLIFENILENOu

1 --Processo para produzir uma reproducao robogréfica de

co

weeo processamento.de inverso, para produzir uma imagem de cBr emtm etemento fotogr5fico foto -expésto, elemento que leva atbre seU es

I

ERIVINDICACCE9

1 - OoMposiçãos antistátioas consistindo de eus suleetrael
to de alta resIstividade elétrica e um derivado ienico de &tido de pontona*

1

1)ortt diversas camadas de emule s de halogeneto ' de Prata. oonsívoie.
di 'rerentes regiOes do espectro visível, procedimento de inversão .

lents, Caracterizado por conpreonder um substrato de alta reelstividade 814.0:
trica em contato com um derivado i gnico de um éter poliferdieno tendo uma ri'

que inclui as fases de produzir uma imagem negativa de prata em, pele

sistividade de superfície menor do que a do substrato e consistdndo de unida
das repetidas OstrUturais da fOrmw i -

menci, uma das ditas camadaa do emulsees, pela revelaçãO em um reveki
Cor Totográf , co de imagens de branco e préto, seguida por, pelo me

"*.

mos, uma reexpoelçao de invereão do halogeneto de prata previamente .
não expUto, e revelando em um revelador fotográfico de c8r, na pra
menç ' s de um acoplador formador de cOr, caracterizado por cdmpreonder.
a eJetuaolio da dita reexposição de inversão por inibição do dito ele.

ren-0 fotográfico em ma solução aquosa que contêm um agente meiem
dor da um composto de boro e um agente revolador de 1,.4-diidroxi-bed
men., o qual leva uma cadeia lateral que cortem pelo menos, 4 átomON.
CA,f, sível pela dita cadeia lateral e assim sendo confinado substancie

em que o item° oxig gnio de uma Unidade O li g ado ao nácleo benzeno da unida-,
dh- adjaconte, n 6 um integrador positivo e pelo menos iguLl a 100, g 4 um /'

Den e camada/mais externa dna ditas camadamle emulsão Com Me;speit0

substitUinte monovalonte selecionado de hidrogenia radtcle h/drocarbonelbb

Mo , ito suporte, ó dito agente nuclear te de composto de boro,nuolean.

enfáticos livres de Um átoMo..torciário de carbono-

,arbono, o dito composto de 1,4-d1ldroxi-benseno Sendo '-ornado no

do :,ubstanciaimente todo o halogeneto de prata previar ,. ,ente não expoc.
to, e o dito composto de 1,4-diidroxi 7benceno revelando para prata ta
ca essencialmente s6 o halogeneto de prata prev 1.-ants ao UNS.
tO ';.n dita camada externa da emulsão.
A requerente reivindica a prioridade do correePondente podido
oupmstado na Repartição de Patentes dos Eadots Unidos da Amgrioa,em
14 le novembro de 1963, sob ni 323.5ob.
Ponto nt 1 do total de 19 pontos corceentaam
7 t5m0 N e 162.493 de 9 de setecbro de 1964
Req,erenre: MECANICA IrDUSTRIAL ESTAMPOTEC LIDA
SXO PAULO
Pr1 , 114i0 de Inyen ição: 0APERFEIÇOARE:10 FJ: CALOTAS PARA RODA Dr; VZ1CJJLOS"
12W-121.1.5.C.,r.Fg
t Aperfeiioarento C oalotcs para rodas de VedUlOgy.
pelo fato da calota se constituir de uri aro inteiD40 # eme/
que totalmente fechado, pernanecondo apenas uma abortara central de ddtatIO

, radicais halo/sidra
carbonetos allfdtioos livres de um átomo tercierio de c_rbono- , Q . • Ga
th ambos substituintes Monovalentes que são ambos subsCituinCes monovalenAt
tos que sgo‘ iguais a q e sala disso radicais hologenos, arIlhidrocarb000to89
radloals haloarilhidrocarbonetos, radicais hidrocarbonoxi tendo pelo rema 4?
dois átomos.de carbono e sendo livros de um radical a1lf5tico terciário cap.
bono.
0 radicais halotddrocarbonoxi tendo pelo menos dais ÉComos de cara
:tono e sendo livres de átomo -gira:tio° Corolário de carb g.no- ; o substl
tuinte i g nico sendo selecionado do grupo consistindo de ntro, eLino, dieser
mio, itrila, carboxila, amánio, quaternário, PE 2 , -AsX2 , na qual X á dm
log8,100 e
substituídos de cadeia lateral - SOA,. - 1V29 "4.°4
Asyi,
Reivindica-se a prioridade do corresponden ,:e pediu.
pOSitado noa ostados Unidos da América AM O Ao ,e.11,,b ” r de 1963 :el. n ít .

114,65(

.5.
Dto nz 1 do total de 17 pontos spresentados.

.redisido; pelo fato de dita abertura central, de diemetr0 reduzido esta ter
trí hm ressalto circular, e pelo fato de nesse ressalto Circular Se filar no
lia calotinha, como pega complementar da calota; sendo xale tfae cata anal",
Iam traz gravada a marca do carro 116 qual a posa destinada.

. Pontona 1 dn total de I p ontoe auresju tsals -

922.10 RN 163.311 de 9 de outubro de IQ 6//,
MeqUerente: 3. 11, GBIGY B/A = = SUÍÇA
Priviiggio de TnVOnegot 0PR0CESSO DE PARATUCU DE meus Cerr NDC MOMO
OU COBALTO,'

nrIVIIrickma
•
• ^r441.•

L Processa de fabricação de novos corantes contendo
cromo C% Cobalto o que contam- biclelicamonte ligados a um Átomo de cromo de/
cobalto* duas mol4oulas de diferentes corantes, caractoritÀo polo fato
de

polo manos UM composto azéico ou azonetifiico, fornecedor de cotpdoxos

.f

e/1003 de Cetaiti pesados, e pelo r.enos um composto forrz: gnico forl,.:dor do
oompluos Mobilou de,tetal pesado, serem tratdos como um acento doador
/
do MOIO ou cdbalto.
Reivindaca-se a prioridade do correspondente pedido de.

9004%0

de Outubro de 1963 sob n 0 1?.538/63.
Pente 112 1 do total de 7 pontos aprosentOos.
•••n

/,
,

Tira-feira

16,

DIAR10,0,1
.

t

;

Março do Mf .006
•

IMMO Nd 163.647 de .4 a# oatabre at 1964
Requerentet RAREIEM finam AETIENGZOBLISCHAPI YOril., g41042 %darei 6 ¡Mie
ming m AMUARE&
Privilágio de InVenção : "PROCESSO PAU A ODTENg0 DI CORANTMS MOROADOWOR
Sot0Tais 2K Duo
xximoick023.

1 Proceeao, para a obtenção de 0oraotec monOes61.01
anao14veía as gua àa drMUla geral (1) •
ft(

0;34.PR,
CR
CO,
NO,

(Seção iiI)

,

çt))

ar. CE
,L

gago. toi 1,64,201 c'è o de zoveritto de
Ob108212ise CIMA ORIARDRE muscusú ruma cf Oh\
patilfelo Invendães UPAREIRO IINALIZONIZIRZOIRMaiWagígi.
r.
Wt6CIAox •
PIVRDIOACtn

a Aparelho sinalleador diree ionar. slaacorSübuk Ao%
,
40 e acmstituir'nm complemento doi gingleadOna oegvénokozát~
amOrteg ou opcionais de velculoe.ia.00mposto t _come agoftest'de
o0U/unto de. fardikluminopos 01,006:tipos, diepeatoi men medag,"1014.
roa do vciouio, kado alAmeutaçío.de corrente . aletrioe, eareOterargè
do por consistir em um conjunto 6a quatroM .OR independente§ agt
Wemi, om cada Engulo, acendendo as weçãee a0e pares, uma de UM w
80loo1e anamlar dianteiro, eimultâneameate.com ouro dO oonilmoto
(emular traseiro do mesmo lado;
.
Ponto no 1 do, total de 6 pontos.ipreeentados,

Onde X representa 41 átomo de hidrogenia, cloro ou bromo,. um grupo na&
• .
la de baixo peso molecular, que pode estar substituído por grupos bidrozt,(
alcoxi ou maios). o Re= radical &cila eventualmente subetituídop.oara0tOrs,
gado por Os reunir com postos die g icoa de ominai; da fOrmule geral (E) .

*),
xoa

ao

onde X repreaonta um átomo da hidrogenia, clOro ou bromo, emano bido..a./
mios° ou orelnieo, com componentea adices da fármula geral (3)

(3)

onde R1 represouta um grupo alool/a de baixo p:so molecular, que pode ratar/
Substituído por grupos bidroxi, alcoxi ou aeiloki e Ramo radioal.acilg,evaQ
tUalmente eubstituído l ' a temperaturas entre. -10 2 n+60aC.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dg.
poSitado na AIonanba'em 25 de outubro de 1963 sob ne r 41 086 1lre/22a.
Ponto ne 1 do total de E pontos apresentados.
'llRMO MO 163.663 de 23 de outubro de /964•
Requerente¡ IMPSRIAL CURICA/ INDUSTRIES LIMITEI) - IMOLAM/Ra
Privilágio de Invemão "PRoCESSO . PARA A CXCLIZAÇIO'DE UM ICIDO CILAWA,
psTA.Anco, INSATURADO ETIMICAMENTE NA .LIG4/0 AIZA,BETA, ISENTO D5 a
GRUPOS ATOMICOS .DE CAI/TU BISICO, OU DE UM-DERIVADO MONO.N.SUBSTITUIDO.
DO MNsa0 ff
2RivIxoIcáce,22

1 . m prooesso para a eielizagie 'de uit doido cis alfa,beta-Imico
ifleeturodo atigniesMente. na ligação aifa, beta, isento do grupos at&ak
Com de eariter beLoo, ou de um derivadd mono N-substituido.do mesmo, .;
em que o eubstituinte de caráter não básido e está liggdo ao látome da
nitiogelnio atravás de um átomo de carbono, caracterizado porque-Sle
Osto em contato, numa temperatura de O- a 2004 com um oatabeador 4s
do sulfárico, doido oloro-sulfónico, ácidos polifosfáricos,
Rosario!, ácidds do fdeforo tendo as estruturas IMPO, HOP00 (R 0) 3P. , a
(110 3P0, Rp(OR)a, RPO(0R) 2., AJORe R2p0.0R, ácidos organesulfánicoll •
•
4oidos argánioos do £6eforo, a proporção .de catalieador -usado sendo de.,*
0,01% a.20% do pátio total du ácido Amic0 . empreghdo e a água formada pele
oeoção 4 reftovida por destilação da mistura nacional durante o prooeieS
de oiclização.
À requerente reivindica e prioridade do correSpondehtupedido deRII
eitado na-Repartigão de Patent'es.da Inglaterra, em 29 de outurn0 de 1563
eob noa. 42.231 a 42.23? 4) completo em.13 de 'outubro de 1564t
Ponto ne 1 do coto?: de 15 pontos.apres'entadosi

TERMO Ne . 167:689 de. 9 éte , março de" 1965'
Requerente; DON CCRNING.CORPORATIOW=
pehigág,. 0 de Invenção, ncomPosnoas DE xmormrnto Pxorrrox ooKPox202-0
CURÁVEL EMPREGADA. xo mamo*

4

RBIVINDICAORS

1...Composição de revestimento.protetor,'caraOterisadji
pelo . fato de compreender uma resina de epOxido na proporção 0'100 partos 02N
Dile e, como um agente de cura, numa proporção . de 0,1 a 15 partes em pIso,
um comPlexo escolhido do grupo, que Consiste de com plexos, tendTal forMUlliti
%erga/

1....\04
(14.

i

\

[..u;

ow.

/

.ol-si

"

ot pit
.1
t ...#

•
- 6 :, Si ..Y.'".
"
•..0 e 4 "-o w1 em• ,0
.1.,,e1„,
-- o""4. 'let.

(2)

2

á /snN
-9

a

41m

',miai misturas, onde-os átomos de cwigtAio O , estão ligados aos itomos,de,";
carbono de uma cadeiaÁromática, os. Quais sio oito em relação uns aos outror
os átomos de oxig:nio 0" estão ligados aos átomos de carbono de uma 'cadeia It.
romátioa, os quais aio oito em relação uns aos outrosi , os átomoi de oxig:nia
Ool eatão ligadoe aos átomo!! de carbono -de une.. cadeia aromática, os quais acg
orte em relação uns c.- amtros, Z 4 um radical monovelente ligado ao amo
de silício por meio de uma ligação silicio-carbono, g é um radical divalentgd
1184do a cada átomo de enfeio por meio de uma ligação silício-carbono, A dl
.um catien formado de uma amima, m, 4 um minero inteiro n. o maior do que a ode'
lande de A, E 4 uma omine não protonad% N 4 de zero a u., ímero inteiro e
a razão de anions par tJcione em (1) e (3) 6 de modo que lida um namoro 1 .
1
RUal de cargas positivas e negativas no complexo.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidold-‘1

i

936 Tèrça,feira 16

DIÁRIO 9. 19014 ,4S
, zão III)

'
Item

lepositados nos Estados Unidos da America em 9 de abril de 1964 e
'lembro de 1964 sob n ou 358.504
1

/

16 de

no./

412.57T, respectivamente.

Ponto n a 1 do total de 41 pontos apresentados.
:ERMO NO 166.118 de 8 de janeiro de 1965
:. n equerente: INDUSTRIA MACCHINE ELETRONICEE I.M.E,rivi/egio de InVenção "CIRCUITO PARA FUNCIONAR COM DADOS D1OITOS á EFET2
OPERAVJES ARITWTICAS (PARTI c U1ARMEN$E AM LICAÇXO COM APARELHAGEM Da •
:,,EITVRA DE RESULTADOS DE MEMÓRIAS MAGNÉTICAS EM INDICADORES DfOITOS Ditol
REIVINDICA:MN

y . C ircuito para introdução de dados dito S
ai aparelhos de lel.
lura'em mostradores ligados parvt memOriag magneticas de coincidencia 8
tiletronicas, caracterizadas por ' incluirem um quadro de comando de clfgi
los para a aentrada de dígitos a serem introduzidos nos apar.;lhos, uma .
g striz de conversão de ntimeros.de base decial em nUmeros
de base
g, uma primeira memOria auxiliar de leitura não d e strUtiva montagem para

le 191tzè

oRN0 Ne 169,27g cie 28 de abril de1963
Peclnamsbts. ERNESTO . FRANCISCO FARINA . FRANIA

Privilegio da InVenção "APARELHO DE DRAGAGEM 07 StM2ZIGN22"
PuivirDIoACIdnd

1 - Aparelho de dragagem ou semelhante, caracterizado pele Late do
compreender um tubo-provido na sua extremidade de IA cabeçote de draga
gere • que compreende, ortutimo ao referido cabeçote, maios permitindo
troduzir no mesmo, /de maneire contfnus, um
reator ou semelhante, cujo escapamento
referidos meios,

gía

tob prilasão, e um tUlltt

OU saída

6, ar está vinculado

en

0 requerente reivindica a prioridaie do correspondente pedida deeg
sitado da Repartição de P atentes da França em 30 de abril de 1964, acN
n o 973.147
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados:

g; qual sào memorizados nos dados digitos introduzidos, um circuito para.
efetuar um transporte de modo a criar lugar para os novos dados dígitos.:
g ourem introdundos, uma segunda meméria 'aUxiliar op
erativamente ligada'
rara dita priMeire memOria auxiliar, esta duas .lemO'rias estandO por sela
4do ligadas Ope racionalmente para a 10•2=2521a principal de fOrma a
obter
a entrada e ó transporte das dados dIgitos, pela ligação âlternada da
nrimeira . e da segunda mei/lerias 'auxiliares citadas e os circuitos assoo:.
010s de le itura e escrita, dos dados de dita memória auxiliar na memdria
p'incipal.
Ponto n O 1 do total de 50 pontos apresentados.
•

uP

•

Ma

FALI

• FAtS

2 FFA1.2 .Fr22.2 :2
—

TERMO N5 169.292 de 89 de abril de 1965
' Requerente: F. 1. SMIGTH & CO. A/S. - DINAMARCA

AND12

ti
AM.<

4 . FIM< !FAZ<

FFM.a

FFA2.I

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM TRITURADORES V3 imrpoler
REIvINGICACOES

111,

GA

1 . Aperfeiçoamentos em trituradores de impacto deatinados
t;neamente triturarem e secarem material molhado em UMR C011dh40 do g5Ce;

AZ

quente, compreendendo um ou mais membros rotativos de imputo montados

I-

r

42811.0 NO 168.814 de 8 de abril de 1965
.11fluerente: UNO CARLOS KELLERMANN - RIO GRANDE po SUL
/f2tvi1egio de Invenção "SISTEMA AUTOMÁTIc0 011 ACENDIMENTO Zi4rFaco DE OXS
.

'

to Par a a alimentação dp material a ser processado, e para a salda do 84.
e material j;co triturado arrastado, e uma abertura por !migo dos ~role

RIALYIRDICACGR$

t . Retoma autometico de acendimento elátrico de gás da funciona.
tift-0

com membros de impacto cooperantes. em um envoltório, tendo o envoitOrtos.
uma abertura disposta verticalmente Acima do membro ou membros de impao.1

tal como descritó, caracterizado por ser essencialmente ta/ como ..

ar
oacterizado
por sir essencialmente constituido por uma
táti.erioa e um dispositivo de. comando automático.
ip
Ponto n9 1 do total de h pontos apresentados.
CISOM
YO,

f

válva

de impacto para a introdução de ges quente, earacteriMados pelo lato da.
que os membroa de impacto ficam afastadosdo envolt grio para formaram tN;
tre as suas superfícies traseiras 0 o anvol(orio Mia passafplat ou tiCcUlh'
d&las para a circulação de 34 nos sentido do V6po do envolt82to.
rinalmente a depositante reivindioa à prioridade do correspfisdentO
pedido dep ositado na Re partiçãotde Patentes da Inglaterra em E9 da abra
te 2.964 sob nla 17813/64.
Pouto n9 1 do total de 7 pontos apresentados.
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UERMO No . 169.É66 de 14 de maio de IW
Requerente: D giVDRSAL 0It PRODUCITS COMPANY -.1.LA.

DOS"

•

WIVINDICAMES

1 - Um processo 5e aperfeiçoar ar; propriedades do resistenola

Is

condiçEes atmosféricas cie um substrato orgRnico sOlidói.oaraeterleade
por compreender a . incorporaçeo a ele de' um borato de uma 'aletnolemina

e

eg,

colhida do grupo que .consiste de N,X-41-sec-aloull-alcanol-amina e
A requerente reivindica a prioridade co corresponaente pedido depo
eitado na Repartição de Patentes dos Estados nides da America, em 15 de
tato de 1964, sob O n 5 367854.
Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados.
TERMO Ne 170.175 de 4 - de junho de 1965
Requerente: ZAHNliADFABRIK FR/EDRICUSHAFEN AKTIENGEEELLSCEAFT prALEMAMA
Privilegio delnvenção "FREIO DE MOTOR ER ESCAPE"
')

Rzivin0icAcd2s

1 - rreio de motor de escape', composto de uma cospe/eta . oe Trenagem
que, apresente. , um . furo continuo para abrigar O eixo da chapeleta, e de-uma
cCxa inteiriça que poSsul um espaço central em forma de esfera 'Rca com-.
. dois suportes de cjonexão cilindricos e coaxiais e deis furos doaXiais para alojarem as buchas de apoio para o eixo da chapeleta, sendo que, parapermitir a introduçào da chapeleta separada do seu eixo na caixa., a.pare,
de interne da caixa possui reentrancias a modo de ranhuras no plano for:.
Vedo pelo eixo de giração da chapeleta o )'eixo dos suportes de conexgoi.
e sendo, ainda, qUe'kehapeleta de frenagem apreSenta achatamentos nas ..
extremidades do seu furo que abriga o seu eixo, de giraçào, caracterizado
ate

Março de 1971

- • DUMWAS2,

Pri..vi tlegio.de Invenção "PROcEsSO.PARA APBErEIÇOAR AS FUMEI:SOU 313 Mo
WiSTUCIA AS CONDIÇOES ATMOsFallIOAS DE SUBSTEÁTOS SUIDOS OEGNICOS

pelo fato de que as buchas de apoio se prolon g a,

Seção III)

certo ponto ate laem

Coseu furo de contato na caixa, para dentro da 4mara da chapeleta, e, ia.
ioda, pelo fato de que, nas depressea.da,chapeleta dc frenagem,se achara?

• Ailechloatentoe em ooMutadores de etnalicaffilim 'expie% owr
retOtno automiitioc, oqmpreeridendo.uma base go material Isolante oaeroggi
do os uriná go oomutador de sinalização e a eitremidede da alavanO4 CO
comando, assiM opino os bornais convencio nals.de.log o Ouo.rosPoctivO
Canoa 0 .i:opina% caracterizados os ditos aperfeiçoamentba por eonrtalla
dereskuMe baú de xotaria,: isolante substancfalmente elfOlca, dotai% as
uma reentgnoio.peritrai para apliCação e ajustamento 1 opa da!barrs állew
diregode smtafoulo,.sendo essa berra de dio regio providà de Um rogas& .
!to, Comproendenqo . ainde.a d.tevbase, inferiormente, os bernes dos meny
dores , do sinalizage:o, com sua respectivA olavanca.de.cemondo articulado.,
num pino e tendo na sua extremidade achatada uma.saliencia aam4.....~041#
e. taposisrto opog-ta . .a essa saliencia, estendend. ose pargbaix9.91rogbata
wa tubular; de contacto com os borges de sioalizaçào de luz,,sendd alQUE
O dito comutador provido, pia , sua, parte de.doisJ?inos
que , Oba
tensão 4s.respectivas molas, seo . fixos em suas re s Rect lY A S li.nsu.9too 9
trovadoras, dispestas no . lado . oposto do comutador ., Ode uma alevanott"
eM terno' de uM pino central, apodo as ditas. linguetas deslocáveli
longitudinalmente, sob tenso daa dites . mOlas, e, axialmente, sob :ken"
de outras molas, em t O
' rno-do pinos, sendo ainda dispostas pontas reettiffik
4as e retentoras.de uma peça fixa na base do.comutador,.erkcorrezpondible
cia,de,eneaixe com a reetrÊncia das'ditas . linguetas trayâpraa, sendo 01.
pinos- axiais de ceda lingueta travadorkencaixedos, cada qual, no MO&
clo.de uma barra metálica em forma de I', cujo lado menor fiça apoiado:MI
pinos ' correspondentes dispostos pas . linguetas de retOrno,„gob tensão Mak
suas respectivas1So1asysendo ambas as linguetas de retorno i dentieoa
sua.constru0o, mas dispostas em relaçeo invertida uma í Outra, déjecdoill
que, nas suas , extremidades, os seus respeciúvos recurvamentos fieent MI
postos e suas arestas vivas justapostas.
Ponto on 1 do total.de 3 pontos apres2,
o
19 i6 (5

lares exialmente orientadas .que abrangem as buchas de apoio Jou se In-troduzen eérjt adequadas reentrRnelas das ditas buchas ou do caixa, çj us i s lu

14 I

\f

embutidos aneis intermediários, providos, com uma ou varias saltardes e:r-st

17

19

r.b"

e. rmediáríos essei,firmemente . njuetados'sObre o eixo da chapeleta.
Finalmente, a depoaitante reivindAca a'prioridade.do correspondente
15.e!d i o .d ep osiZado ra , Repartiçào . de Patentes da Alemanha; em 6 de junho de
1964, sob o 0 5 Z lp 839 IA/46111,
Ponto no 1 do total de 5'pontos apresentados.
TERMO NA 170.377 de 14 de junho de 1965
Requerente: UN1ROYAL, INC., .
Privilegio
4IDOn

cie

Invenção "ARTIGOS MOLDADOS, ZINOIVEIS COM CORANTES DO

TIPO

.

s
;RDIvINDICAÇOES
3. - Um artigo moldado que e tingivel com corantes dotipo cido,

racterizado por compreender um alto polimero de hidrocarbonetos entre 0,4
a 10 5 em peso de um.polfmero de atina altamente pelar, o dito pol(mero A
minado 'sendo um homopolimero ou copolimero de condensaçeo; no. qual o eu

i4

11

A

1 .21.

fiG,1

2, •
TERMO Q 171.119 de 9 de julho de lo6.4
Requerente: 3. )10 CBIAY e/a, . Sung,.
Privilegio de Invenção "PROCESSO DE MIOU= AZO COPASTES OIWIONTICOOP •
MZWIRDIOAcOgg

rrooesso oe,produilr azo' obrantes dationticos, oareeterizettOg

pelo fato de um 5-aminopirozol da !émula

po aminado e una parte integrante da caaela do poIlmero-ou um hoMepaima
ro ou copolimero de adiçào tendo grupos pendentes que consistem de grtt
pos aminadOs ou incluem grupos endoados ligados diretamente a átomos de

carboho alifeticcv, artigo este coe foi tratado com um reagente
..,.
de modo que o dito reagente se difunde nu artigo moldado, de modo n na.
gir pelo-menos parcialmente com o polfmero acamado, pare reagir pelo me -'
nos parcialmente com o polimero aminado, para prover pontos receoler(ie

a

.

1/

•

Ye

•

ser diazotado com ácido nitroe>soltás*ao Co eoldos de oRigenic, inordi
nius, concentrados, eu em eeldos carbodilsot, orsilnigopp5onoentralogsi
6 copulado com mma amina aremetiea, copuledora ne posição relativas
mente ao grupo omino, para !Omar um monoszo corante da tbracia II

de corante para corantes do tipo ecial.'
.A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depg
sitado na Repartição de Patentes Porte- Americana em , 15 de junho 'de 1961'
tob o n 5 375.328.
Ponto n Q 1 do total de 16 pontos apresentados.
TER;40 P5 170.977 de 2 de julho de 1965
Requere..-,e. AVUíN0 COTRIM - SÃO PAULO
Pri,i1.;:ic de Invenção "APERFEIÇOAP2NTOS EM COMUTADOR ISS.DE SINALIZAÇUOM

VLLçviOs"

1T o N=11'. ar
a

ffi
R4

611)

isndia est:0; poervo em reação som o sor reativo de Um O dona.Mgo dest291
tuia() ou não ionogenewaente snaWtittitS0 dons forte .ácido inoranfoo cu.gi
ganiee para fernar uM computo de 010106n/O da tOrkulla geral

:á
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

C

2f,e tf

. 7

(t9

z

fi/n,

qUala fdrmulaa Ri significa um rasto alquilo, .oicloalquil0 OU egiles
•
IMb dUbstittado_ou substituido, porem, livre de aram de dieseCiagão
' cuia na Éguas Bá UM resto alquilo, carbal'ebsi ou resto ca00aL1amdo N. .
,tionao-sutstituido ou N-sabstttuido; R3 'e R1 respectivamente, hideogánto ou
CIMA resto alquilo, cielealqui/o ou arilo não substitui40 OU substituido
•porÉm, livre do grupos de - dissociação ácida na 4goe, ou B3 G Po oonjua
temen te com o nitrogenio que os liga um hoterocic1o'nãoaromítio01
un
• resto p.arileno da serie beazOlies ou naftalenica, não substituldo t po
Item, livres , de dissocia0To ctda na acua, podendo um rpbstituiMte do Art
-ti, ;13 anNenlotpm apip
Iporventura existente na posição

lItz OU RÉ

um recto alquilo do substitl4,
0OnljUntanaent0 tim hetarociclo;
•
5
Co ou não ionogeneamenta substiturdo: • -- (-- riemlf n ca o anionte .14 UM fga
kse Acido org;nico ou inoig4nico.
21nalmeàé a,requerente reivindica a prioridade do coreespondesie.
fedido depositado na Re partição de 'atentes da Salça, em 10 de julho do
14964 sob n o 9.045/64.
Ponte' no 1 do total ç'e ou tua aor2,2nt2dos.
.011án14 171.005 de 5 de julho de 1965
thogerentet EMPAM QUINCY SWESTER - EE • UM.
Privilégio de inveno?.. * PROCESSO R APARÉLHO PARA puouuum A2TI:10t,

Março de 1971

.1 Âperteioeieento ca adveis t eludo partioularmente em gotteles
011 Xocas da enorithio s outorkearaoterleadoe p or oonPreendePon Ods
seuelaimeote tua travem ~tical:mente disputem lohgo deu01 doa
dê cada gayete, na' peoximidedee de sue parte frontal a internamente N..
Iscrivaninhe ou ao gairoteirotravespa eeas dotada do deslocamento mosso'
dente.e.deac!;ndents, 0 0 o comande de dienesitivcacenvenoionaia ligadoj.
al - /Sehadura,diepoists na parte frontal do 4e!Svel4 acionada Ã chave, seu
Ao ainda Provida , essa travessa de uma lingueta salionte.intsrnaments,.em.
Corr.espond;mcia com a parte inferior cIF um a ÇOProdiCe l .provide ao
da parte lateral de um.lado.dc . cada gavota, corrediça tuna dotada de abas.
que se. p stonden.pgra fora, em que se enciaxa a oorrediça de material.e-,*.
lestiCo l ,Por,sua ver encaixado . ,ne dita travessa vertical, porem deslocj.
velmente 4 permitindo o movimento ascendente e descendente da assma,.sendo
landa adite corrediçaproyida, em, sua parte infortor, do u me eeli;t104- a--.
de Aateriel elástieo, com corte rato suerpendiculer. d
' essa corrediça, em
pua extremidade frontal, e' coa corte inclinado : em sug,extensao,posterior,
em forma qe um trinco, ficando asse trinco em correspandenc!I
com a dita.
travessa vertical e
• Ponto n g 1 'do total de 2 pontos apresentado,.

DE QTAL COMPOSTOS
REIVINDICa022

,

UM pr00e3so de fazer um a:rtigo do metal revestí
10, caraoterinado por oompweender as faser de: encher uma Oav(Wede

molde com mmtal de wev,,,stimento 'fundido; deixar o zetai de ',A
7e4timento fUndido solidificar parcialmente para formar uma cerca•ek externas deacarregar o metal de revestimento fundido =estante/
(cs carcaça., e assara do molde; encher a carcaça externa oom•materi
1!l diferente, enquanto se eiimina tôda a atmosféra otidante da osi
Oaça, entre a descarga e o enchimento: deixar o metal fundido di.4
Urente Solidificar e fundir com a carcaça, para formar um artigo
'CR040. e remover 0 artigo do molde.
Ikuito MÁ 1 de 17

pOW'os

014

IONDzr 171221 dP 13 de julho de 194
leWereótet UM" a/1. INUSZRIA DO MOBILIAI° - SX0 P404,0
PrtflfLQ 4, znyonoo npauguçoAmencs 2N MOR.144

auxuaus>

CP
2ÉRÍCO Me 172.097 de 13 de agosto de 1965.

Pequerentet 3R0WW laN1973E CO2VANT - E.B.Á.
Privil g gio de Invengão "CAMBIADOR DE CaL0a.
REIVINDIOACGS9

•

1 . Oambiador de oalbr. tendo um tubo externo e una pluralidade

de tubos internos entendendo-se dentro do tubo externo por UAG por
oão substancial de seu comprimento e ligado o um tubo do ligaoão,uma
união pra ligar os tubos internos ao tubo externo, ao tubo de liga(A3, caracterizado, pelo fato de compreender una porção terminal em
dito tubo externo, e um ajuste terminal aumentado ao qual ditos *U,bos internos são ligados em relação è prova de vazamento, sendo dito
ajuste menor o bastante em seção transvereal para permitir ons, peja
Passado atre.vés do dito tubo externo e fora de sua dite porção terml,
mal, sendo dito ajuste de comprimento subetanoial e•tendo uno porção
terminal interna deemontavelmente ligada em relação 1 prova de Tas&
;sento a dita porção terminal do dito tubo externo e tendo uma porção
terminal externa projetando-ss para fora de dito tubo externo por Um
ma dista/ui& substancial • lijada em relaoão à Prova de vanamento
'desmont'avoimente com dito tubo de ligaoão, incluindo di to aj uste UM*
VOrPRO de fhlha da tubo fechando a acção trons irersal de dito ajuste..
• estendendo-ao pubstancdalmento para a extremidade externa de dito
ajusta e tendo aberturas ali comunioando-se com o interior doe tubos
interno, coitados e oom o interior de dito tubo de ligação na extrata'.
dada externa de dito ajuste, por meio de que, abeento a porção terminal externo de dito ajusta fica exposta 1 pressão de fluido dentro do ditoe taboe interno.,
Ponto no 3. do total de 8 pontoo apresentados.

kíjj:.'k

ey •
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),

,

P- )17'4984:1 40 -9-0AgePt0„ 40,4, 6, ,

,
.. lko',.../4.; • ,
- entojgeg POUSEI MOVO INC.
kaoris
Privg4giodGInvengão 934 PRIMADO, q133 31.11;13), O .-pplpoppn
WO9 . coonsano V030~13 PEIO P0,12

mmuzgepla
brinciaado qac utillza o prinopio de girdicepic, ochooldo
comente peio note de nioi.60., do tipo que emprbando doilhoorpos don
Irolugão cid-trino, =idos jt.urrtz izo abre a sza4.8 %Notado um fio. a
Caraotarizado pelo* fato Oo cada R. dos "oorpos de.revolugão 8 ZeitO•de
teria% plistioo o apresenta una porgo principal em forma, de atopo.ouo
define uma face, cubata-cão/mente Piana.vogada p ara.O cs.xer.. ItUrrIa 8
Deriforia • Clo dito dias° 124,1;0o:do enfiem de aro ,vo3.t§do pea fora, ou
depino..00is u 41soo, uma arcuar,a, apresentando a •poroN central' doira •
ecoado dispo Ra porção de bucha que nasce na Iam Auluotencialmente p2o=
o penetra na ,oinera a buçha,f1efinidoimaloãmento . enjmao de t8po
Va.6 d'exp e apresentando qparametro interno da,pprfuragIo que lefino,„0
iteha uma,p'Atold.dado de -rosSalitpa pm.f,orma_de omia porkeePsos qUe.nan
Cem gunto da nadb e_ettia.= compriment5) ..Menor 440.quo &Imola, apreste:UI
VA pelo ataca tug doa dia eixos .ou,face,substanciolmont) p3apa.rOpursall•
que aumentam o eak•gioiente'de atrito Para cOln o fial .eatrigto„az dÀ9
Dos aul/ctenqicatOlte Planas. sePrZiadas W22 P g deptt101149 maOa o quo
.0Ome.dq dúsS re*S.0 £40 e n1,492 .4C, cluo a Esaa * 0;02 ,0á ges do "90
tOndt a.dg5 1100t0 041040.
ko:Pa. dq : d 4.0 9 A4 41re4.0PRo1408
algos do szo o mo dePitplaoqm NtV,atizo. gp...stine,I.AtiV1913 .4ormandO oro '
tef,eridoo rus ga:hm ¡tontice ~adoras :To pfkso e uma, capa aubsjsanol.al+
!pite abobadada que Aulal. um rebordo circular alojaiono canal anulo e.,

•
eme feehe a dita aemaraa
Ponto n o Ido total 40 1£ aSntos aPregeritadosw
9$

,

gioAuerentor 74131431113) ROZOBST AKTiorMsELtscHAPT 41884 rzr4‘ IODA
iittnaNCI 122K132,1
- Privilegio de Invenção npRocEss9 PARA 0* Act.i.u2Nd0 &HO

cimos!'
AavilamÁctms

a Pirocas/10 para aciaramento 6v.co da haterialOr4'os i s9
moter3200 por ee,trotor 09.150criais t;xteig oo2 solugtr2

c000'cloo acatite um ai caia compostos. do daitaê'idrakold

OU 0000.14:p

t"'"'

CM'

•••

Pnitekb4 isearea.d.
""44 71"Re..mt*•.w. M1 9 4 onN.87904411:743 c-A-w
4ento ta radieplftertila. 9 4 do prefor gncia k 12:3 rtdier2, tratacC422.3Cp
dom). da togai° ait:eratedra,d0.11 /..um ro4iOn3~10,, G2.d3;t3,•dtt
.1tee6 Pd o os 5adioiak It.Pa. .th84 ,P74 McM t8h9J7SKt; MAI tlkçi
8.11294444,.8rilrgo1eci lOPIn ea t'A gotil:1248410 .3I444r80
. Watt2:íu'd.
Carborila.es.toriÇieadPro gtegb.04,1i.dit.no7.1410te.

r47.,!14,40. o..4op otie4to rçdla.u8lOo.p Pan"..13
4ot,.....-mao na Repart:çId te l'atchtte
One 4:nn,

•
Wo

te 2' Ais o; rui.N
tctA0 ne á* total, dt 6 PAtá MooOntate2)

179397 de 3 de maio. ao 1988
nootorentet . ikan'Initilt11,233 230214P3 INC t a 3i3sili
Privilegio de Invado' o r2043930 PAU NIMBO ox ooRANCD ANIIIMEZZIK%
=2/21§
• o praceado OU Pr oPdralatt , er=t8 Chirdrid~
caracterizado por fazer reagir uma i.g4ino.14-awlect10-agratainonaion C.
adora° alcano.sulfonllico de ragu/a 42130j, na QUI
Ui.%dic
raal
contendo 1a 4 itccoa. de carbono para testai= ompoatb do, tersalla

!aboca

-

ma ça's2 R tem a significaeão su pra-citada, e'31 ali são gtomoe 40 I4drogeni0
ou de biclogenosi ou radicaia de tis; alcoll inferior, alooxi ~dors
ou hidrozi.alcoll inforior.
Ror:Indica-se prioridadcdo corrosponaonte pediddleik
peitado nos listados:lb:lidos da America. em 18 de junho de 1963 sob no
465.141.

Ponto go 1-do total-4e 4 reata apresentado..
IMO iço igo.eao de 10 de junho ao 196d.
aglalleALS, 1110.
- Reverente: AIR 1,1i0PucTS
YrivilidiO de rnvengIlos "PROCESSO E ARAREM) PARA O 00aTmWanOTO uk,
TRIvYdRIMO DE PRODUTOS ALIME1ÇTIoX03"
MIUNDICW5ES

Processo para o.congelameno ultra-rép3,do'íCi produtos 101
mentícios, pelo aual & diminUido o crescimento de cristais dó 101O
C O dano resultante 10 células do produ'o f caracterizado uno T:ruto
de inoluir os éstÃglos de mover contSnuamente o dito produto a oer
Congelado atravis de um tunel isolado, ao longo de um cirouii0 Prk,
determinado, ptr em contato contInuamente o dito ¡nauta com um 1/4
vido eriostnico 2io t4ne1 para congelar o produto enquanto 4 isporl

343)417 de 24 de. setembro de 1965

relityller"4

. ZERMO Na

-

3
amo g*
• „.•
v•

Março de 19*

',(8eção111)Ç

••zaço o aav—
aa9 oriaStna c o , Para formar um ges frio, recolher conti.
nuamente o ges i'ria• resultante aa dita vaporização em uma parte do
taned, reoiroular contInuamente a maior parte de da reoólhido atra
v88 de um circuito subetanoialconte tachado, rola menu a metade de
cujo circuita faohadd 8 paralela, e coicidento com o dito circuito.
alongado em-sua extensão substancial, adicionar cmithuamente.c de
frio resultaiite do lferaido criodnico recontemente vaporizado ao
Circuito de rocirculação, remover emthitomente Parte do 8). 3 ree3.ro.
oulado ao dito circuito fecliado zuma quantidade que seja sulatanci.
adricurte iggia h quantidade h da trio coffinuanente adioionada ati
Circuito da reolroulaglio, e conter a velocidade do de reciriulado.
ao alto circuito fechado crafloiente para Causar floro turbulento Ui
• o elà contato oca o dito produto alimentfolo.
3PinalsiOnte, a dopozitan:to reivindica, a pr£oridade do.Porreer
aolizito paia% depOPI'iado n Itepart100 de Patentes dos Estado •?
Caba da antrioa dp ratos c3 il do . dvao do 196% 'oob aid46349;
Ponto I do total do 10 Pontos apresentados.
e. r
ige"
,

iimegwea-~i~
tal=1~42
dtt

piZOt CD" d A dteão d 3e61.

peogntos Mr13113E3 CeMarg =Tm • MU"
IC10~ lan7.30 RIME37.902=08

ns

ou Iliziazvos A ago

moral 00~9 Au

WIONLIZO034

f"
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DIÀRi0 OFICIAL

Seçáo iii)

Março de 1971
-

./ou * infer1or doo compartimento* oompreme8r00
fora
mdas por eata eobortara fixa, poria beligini, .‘caraotarisaas
peio tato da oztenaio de diimetro da cobertura . * qual tomar,di4k4mOlip 040-Pori?r

. In apartuto para moldar uma *opa pare astèmettLeo, de *maORattoao *ninaria,' para eondiçlo toroidal ~motorizada pof
liaapreotedor me par de lemearoe-eztromoe axialmento rotríts;ia, aa
treSna MOdelador da pneuedtioe •lAetleo **tendendo entre te fixa.
tke ao, ~rolo •imo*, a dota ~roa de mustent*Mão de *alas la
40.0alom radialmente, para o axter:;.or de diafragma
Á ~arauto raiwindioa a Prioridade do oorompondooto pedido
41~0.$aago na 8ikddrti4X0 ele l'';entee dalFromsaa, e* 14 a4 junke de
$03, Co; o 20978.
Toato ma 1 do total dm 18 boato* avrementedoa

. retamento, limita0o 'superior do compartimento coioremeor, ses
puxada, eocalonada e anularmente, liara dentro do oomando de pi's
ratdriae,
keivinaira-ee prioridade ao cortoot,Unte podido
leipoeitado." Repartaoiode ?Atente. da llemanha, ona (I de Julho dle
1965, eob
:L .52..roo Ta/6-0.
fonte ne 1 de 2 pontoa auroseniado*,
79 ?I ,13
20
73.

I /

23

n0,11
ltd 181.730 de 2 d* adoto do 1566
tit AÂLes surenit
ou Jiwow
do ideanogo; 5 'CM ' TITd 13 . 2.201P112erd 00* AdaPa DÁCRiv,
Da 2 MI !XCIL AURTUed

2414 26

atIVINDICÁÇUel
10: . 28 27

1

• 1 ' dane tipo de rooipiento dom tampa lacrada 4 de.
•
abetumo Oaraotorisado . pelo fato de o mipient. poaouir
*Mapa %Orada provida do lua vinco pelo qual a roirisitneitt ¡enate.
8L4l:£144 eenalvolMente rsdunipao permitindo • ramgamonto manual !
e PO* 4P 24 *dant um. rebita obtido por r apaxamento'd0 man thltee,
diadí
Grtar fixada'aa tampa, por meio de rebite, Zum ponto
de e r8i5nm•nte OU abirtura prosea,eer iniciado, um p144401; é por
pedirte.tagya, iM ~manga de V edaçdoo eer'formada par dentro/
aelea 034ea de e2.tw.LU* Ipaio fato de '
a tampa cor fixada de fona
dorkokkrei Per k.ren-riso3 moia, tel 005o roonavaeldf seavuode!goil
dagee OesWiroes
Ponto AP 2. A# 3 pootos aprèseatadose

t.
O81er0 WA 183,,133 de 3 da aglato de 1966
1201aerentít Xaddeá PACIVEOCMÁL2UNOS datiaot, MUNAINX
ertelà,44. de ~Ode' I! MANDO :dile drd&COM1
111~122/1
%mando de Imre oratkriaw coo um ehioádgenta pám
,015 25»remarp. 5 parte primdria e *mansa yorteldedueddria ente'
da obre o eixo motris °num prolongamento fiht4 ', MIO ft compra
~toe Oempreadras formados por meio,de gd. airatkaalummog &
1804 RhOUndíria . e ror batente. Presos RO alotagemAde e reale
s.
I

.29

Cbgeo We 151.812 de S de agósto.de 196O
Requerentet fliÁN CORPORÁTIOR
ES.U1r,.
..PrÁvt/46 p de im4140, % APE8YSIÇOA1ENTO4 2¥

Dffl klt

REIVIADICANES

1 Ap erfeiçoamentos em filtro de ar, 6omproen1e4
AO UM filtro de ar para eerviço. pe g ados.* do trãe •etagioe, pRra
filtrar o ar eupride J. tomada do uR motor de oonbustKo intorea•
Caraotartrados por compreenderem um , ricipleate tendo uma abertura
de antrada, uma abertura de desoarga e uni oriMara cilíndrica ia e
'Orna; um cartucho de papel pregoe/ido oilindrico, oompreendendol
e terceiro eate(gio do dito diltroo montado na dita etmarao OON O
NOW interior em comunicaçko com a dita abertura de,440o5rgol
naterial,Abroao (batt) filtrante cilíndrico, oujo diametro int%
mékeeja maior do que o diametro externo dó dito dartuohó re que MA
ia de uma esppeaura-de pelo ~Pep 042 ou. disposto ao redor de
dito oartuoho wdlie espaçado e'que oonpreende o aegindieetigiol
ao dito filtro! ouptortes Deparadou dentro do dito.reoilPteaáa,
portando a dittk oarfuoho e,o dito m'aterial fibroeo, condo pelo ma
Ma. o suporte para o dito material fibroio'removivel dó dito roo&
planta, independentamonto do outro suporte; para paermitir a'reaut
Qko Independenta e a substitubaa do material fibrobt um oapunf
aiiiddrioo montado dentro da dita admira acamado do dito mate.*
r0,1 farpe° quê circunda paroialment., • definido oom uma partt
Ao dito,reoipiente uma °amurai. redmiesa p. ma oomuniondo com coa
a dita abertdia'de admiesao; definindo a parto rwanenoente de
dito material fibroso uma- pateara de ciólone, 0 (=Preendeudo o'Priffl
miro ftetigie do dito filtro; tendo a dita saataa de admiesao u*
ra parede provida de aberturas an gulares.de desoargs pua descaro
pa, do fluxo de ar para dentro dá dita Cdmana de p iolonto tuim doar,
ololdeloa giratdriat tendo o dito recipiente uma °Mara, °acura
por baixo ame tres estágios, definida pelo menos em porte por
roma,opbertura removível para 'receber e reco :A/ar as partfculaa rew
movida/ pela dita ao ciolsinics; eendo a dita camara cinlaniea/
OOnatruide e disposta de godo a regovet mal Xaixa de partiovado".

;figui=~252~322....
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9
prítel14gio .d5e ,i22:énçur

P44 pon,cteuçiio fibruca pamg .densidade, de,uodo g remover uma faixa_
pspticulas de -massa menor da ar pex.xente, ineluindo uma mai-.
or.,parte de pAr-7,i'ca1as,de um tama= bo que prematuremente entupiriam os pores dc dito cartucho; e sendo fraalmentç o dito cartucho'

=

160tprsie-Rose gnoytdi ittnI,R41212',tARA inioDu
cla 7at-st...cds
"

3. -Váquina roscadora-perfuratris para produçao

0o42nido e Csic .utc de modo g rtneíer as per f iles de massas/
:interaeálaelas iS faixas anteriorr:en:e acima mencionadas.

serie,

do ggnero qiie compreende uma coluna de suporte

para Um alm.

Xe porta-ferramentas acoplado a um elementd motor por uma tramara

Icn•Jo ne 1 de 3 portss eireseetalcz.

táo a polias e colocado ymticalmente por cima de Uma mesa .porta em
peças que 80 acha suportada na coluna por um braço de altura leam

A'

fr-

1..711,221k

Requerente: MADEX tlEGENUM ãO0IEDAD AMONINA INDrOTR1AL mesma

51, Pálor ' 110 14:r Penetrante: . ,t end e-e'ditO Material fibroso u

1I

'

Mvel, caracterizada pelo fato de .que o eixo poz-ba-ferramentaLtaos
-

tad° com um'pequeho deslocament axial, tem

r

dele discos de ecorg.an

menta independente com correspondentes polias do sistema de tratam
=Lissa. ° kue,35:0 concentr4cLa comese ., .£:,y0 e de que a mesa porta-pa
cás tem Uma plataforma mOvel que está montada sabre um eixo coaxim.
al com oanterior que inclui um t gpo de. limtagão, ascoci4da a um ala
positivo el.àador de acionamento a pedal.
Ponto nu 1 de 11 pontos apresentado..

!
, ;,,, ro
,i___.= • •
.'"7.,----, _.—.---------------L,
- ,/ i

?se
^r

'67

F I e4.

3r1ffir ' fil2 181.932 de 3,da'ag6sto de 196F
ITÁLIA
Reuerente: COSTRUIONI laCCANICPM FRATELLT-POSIO
ILJETOR DE CoffeUsT/VEL PARA MOTORES ¡E
P
i- i3A10 de invencãe; u
EXPLOSO COM IGNIQX0 POR COMPRE88X0 w

"

REIV:INMICAÇOES

1 - Injetor • de - combustfvel para motores de eaplc4o;
com tgrião por conpreens go, da éenero mencionado, Caracterizado /
entre
ta':o de que um receSso intermediário acha-se , situado
•
de válvula e.furos de atomização;. de que, os referidos fu
L-e
abrem
para dentro do referido recesso, quei conligurado dé
oret
o 2, e ocupado completamente por-um.membro de vOeula e uma pon
3
um. .5cEe

TERMO Ee 181031 de 3 de agasto de 1966
Requerente: METALACRO-METALIRGICR. AGE/COLA ITEA... -Sn InIO.
crivildgio le lnvençá"0: w puNIZ PARA CORTAR ZWAZAGENS 17,4TICa 151
CLFOS LUBRIFICANTES ii,

do mesmo, quando um pino, que porta o referido membro e sua pon

RIMVITTDICAÇOES

te. 2e encontra na rua posição de fechamento de válvUla, Climinan•-•
dc Car , a ccup,qão total qualquer armasenamen0 de resíduo de óleo
(are o mcabro de v41vnla e os furos de atoai-maçai). •
' Reivindica-se prioridade do correspondente pedido 9
-(,, itado na RepartiOo de patentes da Stdlia : ma 3
,ot nu 17972/65.
•
Ponto n 2 1 de 4 pontos apreeen'tadoge
G

de

esteta de

7unll p'a-ra cortar embalagens pldstioas de d/Cda
lubrifiCantes, Caracterizado por se constituir de ul funil ~tette'
do O bl'Oe cumprido e tendo lu-ternamente, entre O cume O o bico',
mma tela de fria ci1/narics, para impedir a entrada de Impuro:Mi
1
possuindo ainda, pelo lado interno, um pouco adma da tela, no ol.11
porte 'fixo it lateral, de forma trapezoidal., comua °releio MA opa
Co, 'onde se fixa por meio de parafuso e porca, uma tesouro.
Tonto it2 1. ite wontu .0,izeirtaaose,
1 -

4
fígd
10;
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10
imememe)

nç3ot4 de 1#40

' nommen(

MO= FAMSCi =Ws SM áliAta
?MEM
lertM,Me 1.0.43wito ~uno ,ra =Ma= ta
PAZI? *MOA* MOUS

a ~um

e

nainZággia

X ai AperfoLpacti;ntba *a 2.-ttbk~matrealte 3,30fiéRtI
Ons4 buchas e outras Moo*, oaraoterdeadás por ua Yinensageird0 1.3
emaço, eu'outroa lubrificantes, cilíndrico ou'nowkoTerfil
# •g ohe
4o Interior trabalha ua dmbolo reíboo,notonada per Wkrat4 ~04
- 184U na do parrogamanto ou vi gor, A. moas que a varlta artenmwea
2aP0 duaa tam*guia do neu corpo! entre ectg WeiSt-ggEs • o #04
lea l Atua UMA M O 1A'00:oontra-pileo; noutra éstremande 44 Noa corst
estt( afixado termamai de s 'alda do lubrificante, án derma te nnt4e)
Iroacadai. nipla ou outro, com p asaaêealonéituditÁs atile41 #astlaandl
de oLdm 3 tambim ua canal tranoYeréal, nesh iff numa 4* rM44
taa *geftfuota ug ragulador da 0004'0 da passagam de medi Ao ~O
tirou", eg Posas de paraueo da ponta almantiip oirkwatkp ott owtgri
gé tàgewa ertromidnde de dito canal soá ajuctada una
011eaSeadednete
epaggit OX parte minerar do lubrifinador rem0v(mas
Pouto se 2. de 2 pontoe rmreseatadois

-r

mo,

rr"Elm9"7":"
.

ir;:uinkb,
.t.W.
TÉRUO Ne 142439 de lo de Mate
Requerentes Dna DCARTÉ BERTONI ?.? MAM)
'x'ivileatti de TrIvenoRos o Ug CONJUNTO AUTONATIO0 PARA SeRVIR CAPO de
OuTROR UQUIDOS, mmene 20325 MALQUa
aTZEP.X
1.00.39.
1 . Dts conjunta nutomdtioo para servir ottf4 a gatos 1121d4Off
montado nobre baia°, caraoterizah'ior un obnjulte montado @Orce
baldio, sobra a qual acha-os disPostaumc pluraluadvdo recipiental
em forma de pires fixottp . dotados de ralo na parte inferior 'era aso
00amento ,da água qus resfria a ohioars do oati OU dentro 62gi10 age
transborda da ohioar4 que nestes pires e oolcoada para reesbar
!gel por meio de uma torneira ouja bica te caida esta disposta era
'bre 0 dito recipiente; nendo previsto no centro do- oonjualla 6 *atra
a pluralidade de pires um ralo deatinado a reoeber ma cope para gén
lar,agua gelada a qual 4 cervid* por um bicadapoato obbre o dito&
ralo sendo que, em pocipao fronteiriga a cada conjunto de pires 12
torneira é previsto um pequeno Paine l in aloa dor do ltlUi de a s er e
~vido, receptor de ficha, e dotado de botKo ou alavanca ? atum e 1
do; do mecanismo automático pelo qual d,serva* o aia ssull ou ou
tro líquido?
Pato n # 1 do total de 9 pontos aprenenudol

•

Ma . 182.11.4 dt 16: . dt evbeto de 1066

Meogeoegeol COMMR , I~LIAis 1,Lie
âmiiffilAtio de Zuvoalbe "Moi DM ObRiOK

jemIDIO4dad
"

ulmo,

aeorinfrorkol.r.roteede i hnevati4a61 grete:todo 4..

gamtegiejo gokodaeota di tik.ole meado pare aantwarate #1~,

430.66%. ogft poros oompeoendee voe yorelit Ao oro Wid* Ine otosíMbio
latiram meada t ota e gpertiois do ap oicirego gortak MIMA /ao
(itt dibaborotio At ~e t eartoterieada sele ate da daff *IMA 4* teforg4 pegle do oito* *ar log monte umallorole toaél%o gi'leol tomo,
da a Uma maporr(ots moam e ealmaido-so tetée . ratete adfteiftkow )aw
brade ama NIOMONdtolt limpadora etteadendo.eo 04 Alongo mime iffir
fflas Ag Imoto tAltogito,te

dite ~ah" a Met ta4O dunas" mm

emoli adoto .04 a gooth adleenti da dtet.amoseliele it4erior loo0A
Ca e tleatag4 ta dirooMo do torlosato da dite muna MA* Itot ser.
ileop ondette to dota poreoetato da me g% de onde oeepoo
•adue toros
~IAM de eteeemiatto ~lede do dt lro 28"40,4 te , oer epoen toet poettdae
. • ffolgorenta MitladioO 5 ri•idade do p orwoutadoneo h•dide *
IbileoLtado AR Repactiob 4, late:teu doe Motedoo WoLdoo 4e ioaexot, on
$â 41 as5*0 aq. 1946 - nee a. 40.169*
EMske Ma AC Mal As $ roAtO *rmimfiroMbe

-°
ÉÉRÉO me 182.10 de 17 de agosto de 1966. Aciureatoi JOSÉ mos), MAS .. ESPANHA
Patvi1.égi0 de Invenção: "APERFEIpAMINTOS PIM IN eoúlzio INW,INADO,
RRIVINDICÀOES

1 . Aperfeiçoamentoe em um rodízio inclinado, incluindo; um

poete, constituindo uma es itruture de poço . pr6pria pare ser afixado a
uma:peça de tnobilidrio em poliçSo vertical, bem como um estojo citam
lar com abertura voltada para bal.:to, tendo ur cimo geométrico dispoa

te sob um ângulo de g g em relaçSo h dita emtamtura de poço, meiospara afixar a estrutura de poço a uma peça de mobiliArio, • um role,.
te, montado para rotação dentro do dito emtojo, justapos;o ea Trole ção a dose <atino, • tendo uma parede radial 'com uma aiperfície peri
Pórica destinada a rolar sare uma superfície da piso, caracteri?n doe por ooMpreedder an Plange no dito rola i .te, proeando-ee para
/ore na zona de juntapsição, conntt . :: :17. um icotn,or plrn inpedlr
PeAlt ,m4O, no dito e2tojc. da coor

Ponto tà 0 1 do toal de

11 ,o ,u1;,1

,

• i 5 " e tena-g feir a 16

Marçis

!Z.

'

Lay .reetve qoptendo,t,
fy: 4

4

ç(

t

. t

" (i)uma .fraçãp maior te resiga ligstnte

-S

.- •

),

ientlae441MmadOWMOr
,

do pelímula,ftendp, pelo peRoes a miliOT parte a* Mreflek ger
sina ume resina sintético te. ácido coI4-0exebexil4ees e NOW
2 • ..; I Vi..Z
tendo, facultativementel

2)mae Tree-Zn menor de reelna.adimvante ae tormaeld deIA1
lícule, em forma te partículas, eseenàaleente nito-iOnticajqqUe 4 fusível cor a citada resina llgante, nen temperaevamW/
de cozimento ,de tinta comunas;
'
( o ) suficiente queatidade de composto ti po amlus aloro..awaTidi
para maneer a vetada resina de Acido po1i-earboxi1ie0;
fora de disperso de poli-cletr6lito anibntioo,
t restabelecer o conteiSdo de sélidoe da odiado banho, .1 mosaioa 4:01
se executa o processe por adiça° de man composicEn .de restabeleci

meato do bagDt primitivo, cuja cemposicip de reetebelecimento
Flete de u'a mistura íntima de;
(a) égua
(b) uma aispersao de reatem: contento',
(1) ume freçSo maior de resina . ligante

Flà.
ERMO Pd 182. 181 de 17 de: agasto de 1966
GRAL MOTORS CORPORATION
Requerente;
ztvi14g10 de Invv.arZ - . vOK CONJUITO DE BATERIg"

ra da películn sendo, pele mente,

e

forma

maior parte ao citadoe

ligante de reales sintética de ácido poli-carboxilico;
(2) uma fraço menor, de resina adjuvante de formação da
película, em forma de partículae, essencialmente não ituntã

RAIVINDICACDES

1 Em conjunto de bateria, caracterizado mor mina cobertura,

ca, que é fusível com a citada resina ligante, nee'tempergy:

Mina plUmaliciade de cápsulas de enchimento ventiladas em dita caber

taras de cozimento de tintas comum; e

tura, um par de .trilhos especados estendendo-ee atravée de dita co-,
tertura em cada leda das cápsules de enchimento, um membro de bar -

c) cerca de 0,1 a cerca de 10%,

cie

peso, de composto tipo emli

hidro-sclével, com base no pe go de resina ligante,

leira de fiado alongado localizado zebre ditos cApaulas de enchimeg

ntriii

.to, compreendendo dito membro paredes laterais estendendo-se aproxl

do a proporção do citado composto tipo omina insufloiente.

tfadamente paralelo a ditos trilhos, sendo cada uma de ditas peredes

para provocar a diepersio aquosa estável da Citada

agteraie disposta entre um de ditos trilhos e as cápsulas de enchi-.

de ácido poli-carboxílico, em forma de poli-eletrtito Wojk
entice em égua.
Ponto n2 1 do total de di pontos apreseataam.,

e dito membro Compreende UM porção de temo unida a ditas Pa
redes laterais para definir um espaço colbtor de Acido adentado para recolher va p ores de ácido que emanam das cá poulaa de enchimento,
A requerente reivindica a prioridade do-correspondente pedi-

reeitj

•

do depositado na Repartição de Patentes doe Eatadcz tinidos da Amért
co, em 13 de setembro de 1965 0 sob n2 486.737.
ponto n2 1 do total de 6 pontos apresentados.
1Z
44 33
4-3r-

„

TERMO Re 182.185 de 18 de agosto de 1966
Pequerente: MORD MOTOR. OOMPANY - E.U.A.
Wrivilég io de Invenção; "PROCESSO DE REVESTIMENTO..
MEIVINDICACOES

\, 1 - UM processo de rz,eatimento que consiste em mergulhar uma
tkrie de objetos, eletricamente condutores, num banho de reveetlmea
to,11quido, tendo, nele disperso, um material de revestimento ore,mico; e um primeiro eletrodo, em ligeoão elétrica com ele e afastado dos citados objeaoe; aplicar um fluxo de energia elétrica de can
rente contlnua'através de Citado banho e entre o primeiró eletrodocitado e um objett dg série de objetos mergulhados no ci tado banho'
e provocar, assim,' eletricamente a deposição do citado materlal
revestimento sabre o citado objeto, e formar, com ele, uma Película
zebre o citado objeto; remover o objeto, assim revestido, da citado
banho, e curar g citada película, caracterizada por inioiar C citado processo de revestimento cem o ci t ado banho formado de u'a minta
re intima e fluida tendo:
(o) égua

TERMO N 2 182.186 de 18 de agosto de . 1966,
Requerentet . FORD MOTOR COMPANY . .. E.U,A.
Privilégio de invenção; *PROCESSO DE PEVZSTIMEN%'9
MEIVINDICACTJES

/ - um Êroceeso ao revestimento que cunefete eis mergulbar uma mi
rie de objetos, eletricamente, oondutores, nuril banX0 de reYoétimentOel
' liquido tendo, nele disperso, um material de re veetiment'o ' OrOni ool O%
um primeiro eletrodo. em liga'Oão e3.4irica O= 41e, • 40Pe Ç odo do i orlo!
-.1.1o0 obetoe aplicar um fltune de energia elétrica de oorrente (tont
nua, através do citado banho, .entre 41..wlmeiro eletrodo eitado e -tom lw
bjeto da cit g da série, 'mergulhado no citado bânho, de modo .a provoaa01
eletricamente, a depoeioSo do Citado material de .rollitiment0. ',Abril
o oftado objeto, e forca?, com . ble, Uta p eifoula Itbre 0 .Oltod0 Oito.
tove remover o objeto, assim revestido, 'do Weedo benhos.Oaracteri

nai

do por iniciar o citado proceado de revestimento, tende O Ditado beal,
nho u'a mistura íntima e fluida de;
- (a) água;
(b) pigmen,c,

yve

uunem, pelo moN,s, suor pilmento con¡onente;

(c) resina iontizada, formador* de película, 2,gente para ploml
-

Têrça-feira 16
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r

te, Rendo, pelo menoe, a m",ior parte da citada 14;4' liga
te Uma resituéeíntétioa dé,ácido p oliroarboxtliool a'
•Utioiente quantidade dø composto emino hi4re..: eolám4, para
Manter a citada resina de ácido p olicarbogilioo em lorwe da'
diepersão de eletrólito anibleico, no citado banho,
Medda proporcao, ep pbeo,'da citada resina ligante para pigmento,no
oitalte banho, do, pelo menos, cerca dé 2t1, e controlar a alteração -

3rnpOrOtse4de releiaa ligante para pigmento componente, no citado preme* de eletro,depoeição, pelo restabeleoinento do conteúdo de má
,•
lidos dO citado banho, 1 medida que, a continua a executar • clima° "rom p o. ' por adição de uma compoeição de rewtabaleoimonto do banho _
que consiste-de 1.0a iieiura intima do,
(a) pigmento que'oontew, p elo:menoe, um pigmento ammponentes
(b) resina iontizável, formadora de película ligante, sendo,
pelo menos, e maior parte dele de una resino eint6tios de
doido poli-oerboxilico,
leand0 . i prOpOrpad da oitécla resina para pigmento, na
citada OomPO4.
9ão de r es tabelecimento do banho, em relação ao pigmento,
de, peio
Canoa, Veda de 1,5t1, menor do que a propor9ão de resina „
Rara p igmento mantida no citado banho e, •ub
etancialmente, igual )
proporeb em peio de resina ligants para p igmento na citada
k.

ISecão 111)

Março de -1971

Majnugsal
1 -Lig as ã *as,, de cobr a -chumbo
atomisadas, que erau
. •
p reendem liga. aotálloo do c obra-chumbo, atomi
gadae, na forme dó um ~agi
saia, de partítudes ao tamanho não maior do
que.Ás que' p odem passar por uma
oone!ra de 100 malhas por 2,51 . cm, ligas metálicas
Ilesas oonetitui40 por J
5% a 505 de chumbo, níquel em q uantidadas 41#
zero a 2%, •ptinho em quentida.
das de zero a 1S, zinco em quantidade* de zero c
6%, tOeforo em quantidado/
4, 0,55 e o r4orants
cobre, caracterizadas pelo feto que a inclua,' de mu./
'gã'nio nas ditas ligas no excede 0,5%.
Ponto no 1 do total de' 5 pontoe s preeontados,
TIMO No 195.491 de ia do dezembro de 1967,/
Requerentes TRE DONLOP COMPANY UNITED./ INGLAPIRRA./
Desenho la4uatriair - 20119 ~IRO UR BANIU DE RADAG104 PAU PNOUNÁWXQUZ

r

jsi

443:4442~
1 6owe desenho de banda de rodagem, pare p
aeumítioos, a-

colo rato de do longe de too* oiroularmente feriaria,' as

SOrreapOndento banda re01141 do pneumático serem p rovidos quatro
sul .
zu bst a nciklmente p eraleloa Roa
40 origem a tras consequentes p orção* de roo, internas •
doe oiteX.
aos, •soa olmo* resultantes porção,* ~ larica ,' de
fi o, do dita do...
manno . a, bando da rodagem mostrando Aterias
angulara. • eltaraadementa
diri g ida! dó !risos earaoteristicoe re p
etidos peritórioaments
4## sigas-magno antes a p rofundados •

requerente reivindica o p rioridade de oorreopondente~
di ga ~Ditado em RepartiO0 de Petardos d
g "deléterre, ma az 44 *4,
ta da 1967, gol no 59a.146./

2onto ma 1 do total do 22 pontos apresentados.

rant° as 1 dO total. de 5 ~tos iprepentadoa../

1 42023 41 182459 de 1# 'de setembro de 1966
i gOaderenteiÁRTUR ?ISMER
ALEMANHA
1

MiviI4giAi de imvenoRot * RODÁ DENTADA 004 coco 2 ORGIOR PARÁ
O
AC0PLAMENTO.D2 EU:MENTOS MOVEIS.*
2EyvINDIOÁGORS

Roda. dentada com cubo e 'freios para O acoplameg.
de ele;ientoa mfteie, caracterizada »Creme s a b re ad MOO de ISOU
)erpli discoldal compreende denteanos t. 24rfuraoaes
•
esPielea
(WOOLtd(10

Reivindica-a, prioridade do oorreep ondente pedido 0
na %artigo de patentes da Alemanba, em 6 4, setembro

rRamO ifs 101.747 4)
de Rem. do 1966
Isomarontot ARTUR moam e a AMANHA
Aviando* de Towenad# O

O 1965, sob da 2' 47 097 111/4714
tonto ne 1 de A pontos apréáontadowl

CArre PARÁ ZNPAOOTÁR PIOÇÁ4 MACROa rIMIA De cantei/

Fig. 1

04 C044/14424#

INZLE2,1~
A - Caixa para **pacato o saem
*UM • dhotraoSei e antro, *lamento*

*ache e Amo rus can.

4, encaixe, tais ame. rimo• outros"

wolo4 doveonazde para ditae peco de e
anetrm4o do brinquedo, caracteriza./

da pele rato'de eme pele mino moe p
POISP PIPO& do mootelm•

Ro lvindio.e. i pricridad. do eorrospondeate podido de.
~tad* na timmenbe as 9 de marte de 1965 sob no
r 46851 ro/77r.

10

Ponto n # 1 do total de O pontos sorogentodoe..

ouço 44 173410 de 14 de setembro de 1961
Owteilket FUN0420 INDUSTULD AUTO TdONICA

arte oponente da •me fida eidiebrelde

2
mglum DOé men2'06 /

2i

WARM(9, un VERGUEIRO MARTINS O ALIZANDRO VERCUURRAIARTING
340 PAULO

Fi g.?

. ep otwato da ZAWM1001 04I0A8 1 RASE AZ com-muno 4T04T2A0460
• ••••

NILNN•1n9n10.11.21n•n•n•••.,NN.
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!MIO IP 3.8I.761 da 2 , da agasta de 196$
tRequer•ntes P. B, NALLORT it CO. INC. mg
yUíjo ct, infigh,ch$ P CONUTADOR . NONOPOIM Açu antnssg,
psruNDIcAçus

Comutador .e16tric0 / caracterizade Pok' empreender R/
lk

faia tareie& premi et. dispositivo rotativo, um cimeiro e um segundo terei. •
sais o ta elemento de contacto colocados dentro da carcaça; tendo o elemento
de est:440tõ uma prime2A-y emitremidade presa no primeiro' terminal e uma extra.
Idade livra ece;oan•primeira e. una sogonda posiçães de contacto pr'Itiamente
Raterninadas, ficandO a extremidade livre mantida na 'primeira posição 'Contra
diapositivo de retenglo pela prepria natureza iliistica do elemento da coa
QtWZO. o diapositivo r ~UNO levardé a extremidade. livre pira a segunda Pog
.4112i0 Sabre O :s•gundo.terminal, caspletando a ligacao entrica entra e primej
'go e e segundo terminaisko fisneionand0 tent& MC... positivo rotativo para ta-(tornara extremidade livre para' o diapositivo de retenção e .intorromper o /
siOntacte'elftrice-santre os refaridoe primoiro • sag/onde terminaia.
ikeivindiea-se•a prioridade do correepondente podido dá.
pintado nos gstados Unidos da Aberrem on 6 de agosto de 1965 "Ob n o 477
zinto a4 1 do total de 6 pontoa*apresontadoi.

'1.5e0

n
tw=

w.aa-ej

' Ete

fep

-LU-4 ,-XP4

pr.

itelp

FIG,Ia,

rimo
182.213 de 18 de agosto de 1966
Requerentes DENERU TINS CCardRATIox is Lly,a„
do Invonprot wt0( DISPOSITIVO'hg RBCULLOW
4PulyINDICACOga

1 . Um dispositivo de regulagam para operar peritellea4
sente roma veivulx para efetuar tua borrifo de airosa, caracterizado pela coa
binação de meios de regulagem, meio* de came . un-iformeminte acionados por . dia
to maio de regulagem,umcpar de alavancas ancaixstreis coa dito meio de casse
seio de articulação para ditas alavancas arranj ado em .r e 1 a9e0 sanada a
to meio de cama 'e adaptado para proporcionar gmt eixo comua para ditas 41~4
toas, na acoplamento elástico ' para ditaa alavancas, dito acoplamento renal*"
' ORNO Na 182.211 de . • 18 do agosto do 1966
Requerente: A000CIA/1D . XLEciarcat INDUSTRIES Ia:tato
:recuam/lá
e
SIsTPtia
DE
•
COMUTAOX0
AUTONLTICA
PARÁ TELBCORUN/O‘a
hfiVilkio de Invençãot
•• ;OBS*
aBIVINDICAC1538.

ditai alavancas em direção" rotativas opostas em terno de dito eixo comum, Cl
meio de contraio de alavanca Incluindo dito meio de cana • acoplamento para,
User rIpidamente com que ditas alavancas se articulem em terno de MO eia,:
Comum o operar dita yílvala para efetuar dito b -trito de aeroane •
Ponto- na. 1 do total de 16 pontos apreaentadola

'Riatema de comutaqZo antom‘tica para teleecananica/

oSei que tem uma rede de ecautação .,diapóstos numa ou mais Ordena 'de andares/
de cemutacío e capazes de funcionai " p ara efetuar a : ligacito entre 'os termi:,../
maio de linha num 1ado da rede e ' circuitos de união' no outro lado da rede. /
gOnjuntamente cem um equipamento de contraia comum para controlar o funciona
Isento dos referidos meios de, comutação . no estabelecimentO.de percursos de cp'.
iiunicação através da rede'de conutação entre ima dada linha ou. ehaeue.a um/
d-ada linha pedida ligadaa .a certos doa referidos terat in44 . 4elinhar o:11%0U
Irisado pelo fato de, no' siarem*, também eito ligados - a outros dos rareridoo
,terminais dispositivos g o' equipamento. auxiliar nue pOdf;:l .ser postes a araba.
lime para uma chateada. ..eme 6,qdando são'necessérios. o pelo fato de. mede!
Sintoma para . uma chamada entre a =da que charea -e a linha * pedida, o oqgos
~Ui de controlo Ocenva fitar disposto, para estabelecar podo menos 'dois por.
cursos do ccanuit
—cac.le *trava oa rede 0 . cm:int5,í° entre oi eus
de linha. prolopgando.ae cada parente° atroar, da. rede. de 'comittago ati
airculto de união lire"realitgro ateu& da rede de una°. o servindo, MIO MA•
ao, ara &Mo Isordirgdo, para,estabeleicet a ligatIo entre uM dos reto:ride,'
dispositivoi do eaninag ent0 auxiliar o oualcuer das Unias- informada) Mit
!gateada co qualquer: dispositivo oo equipamento
Reivindica-se a prioridade do corresp,ondente..PediãO'b.
poritado na Inglaterra em 18' d. agosto de 296 sob n* 35407/65 e OU J.O de.i
4,
•
]mteira de 1966 sob AO 1452/66,
t,
- X •"!:
Tentame], dei.total de 12 pontos apresentados.
'

Orno 11§ 181.880.

do 4 do agosto da 1966
.1
Requerentes caiam rançam TIMO ~1~8 DRAW ey ts gana
enviaste de Invenget 54.1282111~11:1203 203 Cucam De AL.1~0.92
WTIDO vata TUBO szoffigarcos munam ;OVAM
A

~ME

C,

Aperfeiçoamentos moa eironites de; aldisakette dl!
gatittWa taboa deotatondeos arrateeddos por vaporiza*, atz eartalta

1
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CIMO PO 188.518 do la C c.looto da 1.966
Rooterentet OntEtib)IO2(23 empalmai a a D.V.ra
1124,43464b do r0,44202 orcoco ri ter:4w, Tm C.7.?,21712 M=129 DD mo
t=t7.,
ems7=-2G...""7=Lison.
62=00

‘Ionthdo eM circuit0

reobado o empreendendo polo monos nn farveder # en MJ°
.intox.5.or o rinodo exterior do tato 4 banhado polo liquido a veporizar e gee /
hoapri)ende um descarregador suceOptive/ do limitar o dal do Itguido bahhaA
lio o riodo , um condensador, taa Condita do vapor ligatio*A Salda do ferve-/
'Sle . àentrada do condensador e Uma deedata do liquido 11=40 A s al da 40 dell
llevw?r ;.t entrada do fervedor, caratoritado polo feto de o Oondensador
MJ) )etar situado atm dvol nitiateceto raio elevado do 00 o do «escarro.
)do (8)do fervedor (1), e de a °meta de Va por () e0:5;2 0éRder Pe/ 0 moi
s 1.ura parte deseendento (14) AO ¡sentido do momento do vapor, e uma parte
ocen4ente (15) 1 estandOe goto deerrAtient0 (110 14gada ao Parador (1) d0/
pdo i reseber, al go do vapor* o latolido'im passa polo deedirrecador (8,), '
~Cudo g parte ascendente (10 Zact ração reta CUfieleute=Otto aguada PA
clj o *****11 00 4* vapor AtenPanbado de Ihnido co ereta* CO regime ano..
t 41 oraatamt0 dolfguld0 ao Iene da parede intata da conduta.
.4siviodiea.so a prioridade do ocarOdPOO4t2$0::0014*
Nasit4o na Amola eti nb da saato do 105 sob MA PI 29•Lp.
PectialM I do total do 14 ponto .07***nbefth

r--vonnn'OPNr1

1 o tra prezou, do COcne laaa przotatt000 "do 6~00
de pt.1,aoa .4a bateria ocepletzr.....?o
. er.."-Je:aday
kigadoo eatriez=bo G
oceitidoo Cztro tIOmu te.z4Z0 do oor,;='t /pontoo aoptera, xoe dentro 03
lo =toa =o cai= do batcao, c=cetcadrodo polo Obarda do manear a Cata
ta do Moia c viaor=a, Ge`.3 r.:42 ontizsato, 4;0 5 eswiteg tt)
ta 1C4C.4080 PC.74 dito 02 =to 12 4atir 40 ffid ta*O lidg do do bowde
do 44
oco= ira o cs ee nro=o cztlo 00 otzrztaontos dos conte:toa do r.aen (SI
botemlat retirando Cet"-a"
.--=ato cS Cnoo z2so# reetradóto do dito oorentel
o ao:atleta& eate prozeroo o ÇAO co gzeto do bateriactaar 48:10(
4
. 110~Atoardo 5oodda4o do earros pendeetet podido Cio
palitado noa r3Woée 142161t, do isirdea cnig 80 malte do 390
oob noa
1100 MT e PO AIO
Pre44 -41 Co total 14 janto opoomtedea,
a,
eme~tasatesser~i~mae

111111111~PD..-~11

Afts
Iteno re 101402 de 1 de caseio' de 1963
Regarentet 4401/44 Numa-aura 40414:3 AIHITED u a
Privildgio de Ivrea/40i *04.~
122P2=310,1

:=À u
/rOIATcrina

~CM
andral oP
/ Dáa *Aspa para =pron..% caracterizada por sfabolgp o
em robiãto *Uri uma doa Soeis da chapa para isorae4o, e •spaçadores paraodos
•

'aramar o espaçamento anime de um elemento impresso .; tat do opiióagsó ga
tinto: para a referida face decanto a /aprecia!**
. Ui:Indica-a a wiceidad• do correspandente pedido dee
poaltado na Inzlaterra em 19 de agoato de 2.961 eoh A* 35.535/65 • completo /
eu 6 de Junho de 1966.

Ponto no 1 do total de 52 pontos aPresentedolt

401

Iy
rEgi.

tete
do 419 do tgooto
Doegaereni,ót 24:01)1(0201 coma* anx„Áf
rfivii 4:1;1 0 de lutados 0DIWP02121o/00 PARb 00t7=10 bn =010

eif O

Ilt1 1%419

1

_

riMETAIO00,
2.

. Dispositivo do 00tI•firde 40 OBSTOU, Caracterizado I

çs tári eiSta de PO442 0 4444100, VI ea0d0 ta dita tona do reação abdica, u./
ea noa d ia reaglto *atedie% o tza dtodo :ta dita nona de reagGe eatOdiea,
grk aelhorina earbligego Unhem oemproeticodo na e1etr62.ito eilide colocado/
entre a ttta li reata* adote' , o dita tona de reata° eat6dlea, • coagia;
/indo watt °atontara ortetailaa j . dita enthtura Oensietindo easencialeento de
Uai alam `Wie o ealgtoto co ecabinaet(o nona rede cristalina ó eaileme nne`o,
pus toa 1, 4r' aglto a dita Ale cristalina, ooh a latidneia dó na campe .14tóleo.
Sato la ia 1 do tet 2. de 16 pontoe arrebentados.

44(

TERMO Ao 181.734 de 1 de ag osto d* 1944
Requerente: ELTON TALO & TCWEE /MC
Privildgio de Inveng101 • PERMOUDOU DE On142*
)1EIV
"IPDICACOn

1 . Da pormutador de calor earaoteriaado por uma *arca.
ga *longada contendo uma eultiplioldade de parodal de aparação irradiadas /
da linha axial longitudinal da ence pqa do partutador do calor e dividindo a/
carcaça eu passagem', etraréa da* quais um liquido pode mor circulado, sendo
uma miga* longitudinal, atrevas de qualquír parte da cer eaea do Peruutedor
de calor, difluída por linhas reelprocanente paralela..
Reizindioe-se a prioridade do correaponfente podido de.

;
ç4à

=

4.

positedo nos "lett:Coa Unido da-Ne4rica em 19 de agosto de 1959 sob n*
4E1,014,
de 9 Ionta

isprearstudos.
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Seção III)

Março de 197i 941

rspRectivaa diatazdas dadas oa variais dai
meraae to pelanca valoro tolerg
vau, e mantendo a espaçamento obtido por melo de
tingi° de carito retorto
,r,/. da mascara 'à Placa de taoca
Reivindica - se a trioridade do earreepondente
pIld0 COW
peitado nos estados Makes da Marica es: 7 ce 4aneiro
de 1966 sob me

519.3/5.

Vento :A 1 do total de 10 pontos apresentado.

41> .--rFm

.. .
6/

6 61
•

V'daL

.Ttamo N g 180.307 de 10 de junno

de 1966
Requerente: LIBBEr-OWENS-FORD CLASS COMPANY = = E.U.A.
Privilégio do Invencgo; "PROCESSO E APARELHO PARA CONTROLAR

4
W M Uumw MM

O AQUECIMENTO DE

UW

mel
eummw
---~

UM MATERIAL DE ALVO EM APARELHO DE FEIXE ELETRÔNICO
E ALTO VÁCUO"

14

REIVINDICACDES

1-

PROCESSO E APARELHO PARA CONTROLAn o A
- Q0SCIMENTO DE

UM MATERIAL DE ALVO EM APARELHO DE'FEIXE ELETRÔNICO A ALTO VÁCUO,

incluindO/
injeção de pelo menos dois feixes eletrénicos adJacentes e em geral parale
los atraVés de um primeiro campo magnético tendo linhas de fluxo estendendo..
a

.se em geral perpendicularmente aos trajetos dos feixes para defletir os fel
xes em uma prá-determinada dir glção, dito. processo caracterizado Pela passa/
gem dos ditos feixes eletrénicos defletidos através um segundo campo magnétl
co tendo linhas' d.e fluxo magnético estendidos em geral perpendicularmente ao
¡trajeto írcia feitos e à direção do primeiro campo magnético, de modo ote ditos
feixes dOeletrons são dirigidos para uma área pré-determinada no material /
de alvo'.‘"
Reivindica-se a prioridade dó correspondente pedido de.
positado no. mudos Unidos da América em 11 de julho de 1965 sob n 5 463.190.
%nto no 1 do total de 10 pontoo apresentados.

1

28

0

e

14 gy . 11

Ea

r:

58

2.—r

TERMO NO 180.'530 dê 13 de junho ' de 196(
Requerente: SIEMENS ANTIENGESELLSCRAPT e ALEMANEA,
Privilágio de inva ticht "'PROCESSO
PARA LIGAR UMA POLUA
REIVINDICACOES

'
1
1 Processe para estabelecer uma ligaçío e/Atrica e /
Mecanicamente firme entre Uma delgada folha de estanho que serve Como armada'
ra de um condensador eletrico, e-tua .
elemento de conexão à corrente elétricat n
caracterizado pelo fato de ser empregado um elemento de conexão feito de co.
bre, que se acha revestido, pelo menos no lugar a ser ligado com a folha de/
fflOtanho, com uma fina camada de prata.
Re ivindica.se a prioridade do correspondente peado
de,
positado na Alemanha em 14 de junho de 1965 sob n o 3
97 609 hIId/210.
Ponto ao 1 do total de 3 pontão apresentados,
Fig.1

•

eo,
•or

54

22,30
40

DE ESTAMO COM UM RI$

MANTO DE coNEXAO" •

3

2
................ 23

4 20

g

44

e 4:2
25

24
LAIIIIMPAW4

-TERMO NO 180.396 de 14 de junho de 1966
Requerente: RADIO CCRPORATION OP AMERICA mx Wa.A4
Privilágio de Invenção: "PROCESSO DE MONTAGEM DE UM W020 DE RAIOS CATODICOM
O TUBO MONTADO PELO MEM*
REIVINDICACDES

Processo de montagem de um tubo de raios catOdicos/
tendo uma placa de face e uma máscara de sombra multi-perfurada com um coa./
terno de superficie similar ao da dita taco e espaçada em diversos pontos da
mesma por dist :. Zr:cias variando de valores dados em quantidades toleríveizr, da,
racterizado pelo fato de compreender as operaçUs de espaçar coaxleamente 4
;faca de face da miscara, colocar entre as meimas UM &mero de calibres *opa
A .

;adores e medidores de espaçamento, cada um dos qUais situando.se em contate
zoa ambas a face e máscara *cum diferente de diversos pontos,ajustandOasI
distáncias entre as mesmas nos pontos medidos res pectivamente pelos ditos cA
libres de forma que as distancias medida. nos ditos pente& resalten iguais ';;,,

1
Tem° ES 180.1409 de 15 de Junho de
19
Requeroutet 0E. C. SI limItiriaxml CONSTR0CT/ON3 SWITZERLAND Gmbete OeNt
PrivilAgio do InvengZot "DISPOSITIVO PARA TRABALHAR, simULTABW42118,
nçAs RázaTearág 101MAQUINA2 ZETIPLOADORAC
rtarsrà GIRATdelle
(

•

pi
MUI

• a112"11111

1 . Dispositivo para trata/br simultaneamente, Cdat rda.

ças rotatOrias em mtquinac retiticadorag t rasforramer

!d t lratSrlts eardebril
nado por meios (14. 1% 16, 22, 23, 24).imr ka3ll !tf:E
me di .4detecelee frade/
dos eixos de rotação da peça a trabalhar (11, lairelatiVarentogrrOW
.rotaçÃo da. ferramenta (13),
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•

Raivindicen.s a prioridade do corraspondenta pedido depositado A* A/emanha em 20 de maio de 1965 sob no Ir 28.510 lb/67a.
Ponto n o 1

total

do

de

4 p ontos mPresentad'r.

Pg.!

guledora e o tirante regulador, com ela articulado, cujo tirante regulador /
vai disporto de modo que o regulador de avanço possa também ser operado pelo
game que se destina a ser operado pela outra unidade operatriz, tendo a ea.í.
trntura de etnlexão entre a haste reguladora e o tirante regulador feita de /
modo que a haste reguladora; inserida no tirante regulador, é fixa ali po /
ums porca de aperto e por intermédio de ume; mola de ~pressão, cujo anidald
de elasticidade excede o do material elástico inicialmente mencionado.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentado

!/-\

I

6

f

I

-'1

4'
7
TERMO N o 180.4114 de 15 de

Junto de 1966

Reaucrente: FAUSTO CESTARI = SIO PAULO
Privilégio de invenção: "APERFI7ÇOKU p 2OS leg PARAFUSOS"
RSIVINDICAMS

•

1 . APERFEIÇOAMENTO EM PARAFUSO, do tipo qualquer, particularmente do tipo de rosca "auto-atarrachante" de tamanho o matorizmal
quer, caracterizado pelo fato do corpo inferior do parafuso, onde ficam os !.
:los de rosca, serem . capeados ou cobertos per material plástico flezivel ou/
Outro material julgado conveniente, de forma a configurar ume capa soldá.sel/
IO ato de fixação do parafuso.
Ponto n 9 1 do total de 2 pontas apresentados.

1

C.

\__
rtamo N g 179.385

de 10 de maio de 1966

Requerente: SR020 ORAI = SIO PAULO
Privilégio de !menção: "NUVO AQUECEDOR PDC RAIOS SOLARESe
REIVINDIcActEs

- NOTO AQUECEDOR POR RAIOS SOLARES, caracterizado UPr

3
A

Á

se formar de uma serpentina (1), pira ser exposta ao sol, • de uma micro-4
ba (3) que rircular livremente por aquela a água Contida em um rifservat4

rio (2), com isolamento térmico.

3

Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados'.
5
thmo X* 179.669 do 20 " de mato Che 1966
Pequerente: MON TALE & TOWNE INC = E.U.A.
Privilégio de Invenção: ' , APERFEIÇOAMENTOS EM SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO"

e

-

kiNIENSI
111111~1f.
/
„

nmrvinnicictscl
1 - Aperfeiçoamentos em sistemas de lubrificação, com /
&inste detetor do temperatura de flu1do compreende n do um corpo Oco tendo/

KM
gma abertura para passagem de fluído etrav4s da mesma, caracterizado pelo
$0 da que uma unidade responsiva a temperatura é montada no corpo em uma po.

•ição exposta a calor do fluido que passa atraves da abertura.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de

positadO ZOO ;atados unidos da América em 21 de junho de 1965 sob na
i45,392.

D

Ponto n o 1 do total de 14 pontos apresentados.

TERMO Ne 179.49' de 6 de maio de 1966
Requerente: ALBERTO RAMON LOPEE e JUAN ENRIQUE FERREIRO s AsGurINA
Priviltglo de Invenção; 0APARELR0 PROJETOR DE MOTIVOS ANUNCIATIV034

179.648 de 19 de maio de 1966
i2RaK0
JAPÃO .
Requerente: JANOMS SINOMACRINE CO. LTD.
41, XaVançÃo4 "REGULADOR DS AVANÇO PARA MÁQUINA DE ,COSTURA,
:
à

anamspo
. Regulador d.C' avanço para maquina de 'eastura, carde..

.
disposto Junto ao dito rit,
• tarifado pólo fato de qu e =material •l‘siCo vai
PI
.
. 4guiador,
qual.0 suportc de forma plvdtall pelo seu eixo dó Montiigems •
Unidade
2
operada
Pela
.
ito tato da que a r pOça paia cosnorar"con à esmo, a aer
/
de
modo
a
operar
O
regulador
tieritric,, ,vai ser disposta junto ao sou. cama,
, TA •
oj ao mesmo tempo que aí* tambica dispostos, tuAlcsamentO, haste
AO avang

REIVINDICAOCES

1 • CM dispositivo para projetar caracteres eObre eube2
¡icica tranaldeidas ou meios reprodutores semelhantes mediante um slot. a opa

ra controlar aeletivamente os caracteres a serem projetados, caracterizado /
pelo fato de compreender uma faixa de material f1ex1vel tendo perfurado ta
Mesma os 'caracteres a serem projetados, dita faixa sendo disposta doslisívol
mente na superriCia da uma armaçío provida de uma abertura na dita superri-/
cie, em alilihamento com uma fonte de luz, dita faixa de caracteres sendo
pada numa dás extremidades a um di'spositivo . do mola preso 1. dita armação,

provido com meios para manter a faixa entrelagío it dita aberturafmmmecanii,
.1, ,ce.E.•

c 1
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.

m0 para 00ntroaar O movimento da,dita faixa, dispbsto deslis'aveimente fon parafasee sem fim, cujasrotação ,4 controlada porias motor tendo.fixadO ao eixo
do masmO, um disco provido de paradas operacionalmente entrosáveis coa paradas dispostas em unidades de contréle, cada uma correspondendo a um determinado caracter a ser projetado, ditas unidades
de contra° dispondo de dispo.
altivos eletromagnéticos para atuar ditas paradas e interruptora:: inseridos/
no circuito alimeátando . dito,Ootor; um teclado em que cada tecla corrostp0n-/
de à um caracter a ser representado e tem interruptores controtando'o*
enitos dos respectivos dispositivos electromagnéticos nas unidades de contra
le capazes de Mover ditas paradas para desligar a poeição.de truncamento ope
rente com as paradas do disco a fim de desligar o motor e parar o avanço da/
faixa em determinada posição, ditas' teclas tendo meios de trancamentoeletro
magnético em contacto elétrico com ditas paradas de discos, dito dispositivo
de tecla eletromagnética sendo capaz de operar.ue circuito para pôr em rever
são a fase do dito motor e devolver o mecanismo controlador do movimento da
faixa, à sua posição inicial, deixando a faixa trancada na posição na qual o
avança da mesma 'foi parado mediania dito dispositivo de retenção e uma tecla
entra tendo um contacto capaz do fechar o circuito de um dispositivo eletromagnético para soltar dita faixa portadora de caracteres e permitindo cue a,
Mesma retorne a sua posiçãO inicial pela ação de dito dispositivo de mole.
Ponto n a 1 do total de 12 pontos apresentados.

de/oscitado ta, R epartição de patshatée dia Estafes %lide*
ea 7 de maio de 1965, sob AR 454.068.

da Amerlea

Pontona 1 de 10 peatee apresentado.,

m•

,-1
7

FIG. I

50
•

L,J,4
dam° NO 179.128 de 29 do abril 'do 1966
Requerente: CANADIAN GENERAL ELECTRIC COMPANY LIMITED =-CANAD/
Criviléglo de anvonção:"PERFEIÇOAMENTO ER DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TIRMICA.t.
REIVINDICACZ5W

1 - . Aperfeiçoamento em dispositivo de proteção térmica,
caracterizado por compreender um suporte bimetálico tendo uma parte fixa e /
.outra parte livre para se curvar; uma tira bimetálica tendo uma extremidade/
contra deflexão por dita outra parte de suporte • por outro melo suportado /
para deflexão um mecanismo adaptado para aer operado pela deflexão da dita /
tira; e meios ligando operativaoente dità mecanismo à dita tira para 0Fera-/
ção disse modo.
Reivindica-se a prioridado do correspondente pedido d..
poaitado no 0anadri em 15 de maio de 1965 acb no 930.773.

'<mio a v 1 . oló total de 12 pontos apresentados.
s
....ammue
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Tremo

NO 179.310 de 6 da maio de 1966

Requerente: CIVETT, PEABODY 84 CO.; INC.- EE.UU.
Privilégio de invençÃo: * * PROCESSO13 APAREIE0 PARA MODELAGEM PEOU
RENTE DE TECIDOS E VESTIMENTAS PEITAS COS
MITOS TECIDOS 11
11.2.1..V321=19.

1 - Processo para a modelagem permanente de teciitos
e/ou vestimentas feitas coa tecidos contendo fios termopldaticee
afia de impar uma forma permanente à citada peças de roupa por
!sie da utilização de um aquecedor tendo matrizes •litredes conju-.
gadea, •s¡Saçados, caracterizado pele fato de coapreeader aso etapas
40:

1) dobrar e fl*XiOnar mecanicamente pelo menos alguaa .doe fies do referido tecido:.
colocar pelo menee .ditos fios da peça do roupa AO espaço /
entre as matrizes ' eletrodos Conjugados.
3) submeter dito tocideentre ao neocienada. matriz.. soletrar •
des a'eeforço. a/elétricos estabelecido. entro as aa{al
Zfle eletrodo. pela /ivieraio de um CaOpe'eletrostético,
ra.aaolecer a relaxar ame teaãoes estabeleciam, a.. fie. ta
mogdeticee pele dobramento e flexionamento, noa fundir dl
tos fios ma.conjuatos: e.
A I remover dita peça de roupa de ~cismado campe •leirouldtà
co, ama cons.:Inércia de ene os fios els . roomfrieci . so lio ismermanentenente fixados ma citada condiçÃo,flexiosada e dobra
da.
Reivindica-se priOridade de corrsopmadont. ¡adido"

1/
ritmo N P 178.340 de 31 de março de 1986

N,

Requerente: CONTINENTAL CAN-COMPANY INC = a E.U.A.,
Vrivilágio de Invenção: ' , PROCESSOS DE PREPARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO POLIMERICA PA
RAREVESTIMEnto X RESPECTIVA COMPOSIXO POLIMERICAo
REIVINDICAOLUI
-1 . Um processo para preparar uma composição para i.evel
timento de rossina difenOlica, caracterizado por compreender a condensação de
aproximadamente .5 a' 5g% em P e. s* da acidas do ácido difenOlico com aproximada,
mente 50 a 95% em peso de pelo menos um fenol polifuncioroal e uma quantidade
adequada de formaldeido, a uma temperatura que varia ate 10000, as referidas
amidas do aeido' difinOlico sendo obtidas por aisidação dos grupos aminicos prj,
mários de uma poliamina com um cido Ws:laico, e á poliamina tendo doia-era
pés amfnicos por molécula e estando ~ate durante a amida0o do ácido na.
Jim 'a quantidade que varia de 5 a ' 100% em peso em excesso relativamente 1 oam.:
tidade ostequicelétrica requerida para reagir completamente todosos grupos A:
m lni do SoPrimár i0a, • as referidas.amidas do ácido difenalco tendo 'Momo:,
lhadas com uma .quantidade adequada de um agente diaparsantes *Ates da rea.§Ro‘
te eondsneaçÃak
Reivindica-se a' prioridade do correspondente pedida da.
,
positadd nos Estados Unidos da Mrica em 4 de junno de 1965 sob 0461.546e
,
Ponto n i/ 1,do total de 32 pontos apresentados.
TERMO N o 1,76.'29 de ;0 de dezembro de 1965
Requerente: P.4nnn1'sui DUTTA, Pnor.'TARen MIAR MOSE e REGISTRAR O? JADUPW
±±
UNivaddITYa isoii.

"
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Março de 1971.
~=ffle=ne==zt

,
2cloilSoo do Tronado Pousas/go PAU O norsornowro et sursoddiee te Aço
coe ~ta ar ma De Avadtro ii recdr000 mu to

' a XI jia

22 FIO

~UM
3, w Maa empoe/410 para eUrffeetionnts de Ifferf14148,
do alumiai°, $11fildnaterfals rrostidoe sendo
to oço
por
exemplo,
ermo
recline:Md
para alimentos, Inclusivo alinentda pra./
ao%
Gessados,' caracterizada pra* consistir de uma pluralidade de composto: mai/
1Ods, a referida compostgao estando em supanallo, quer co um alotem aquoso/
,ct
ontendo um agente emu2sionante adequado, quer em estado pulvaltado, c= esq
• I g¡unto are um agente umectante, o .qual. A um Inato inerte, co referidos .cuiPoss
tos metálicos sendo selecionados; do tais grupos que'a eceboolgdo proporciona
I
a /i gaglio metaldrgica atra o aluatalo ou a liga de alumiai* O a
1e r
I* de aço limpa.
Ponto nt 1 do total. de 16 pontos nprelentades
Mero xt 176. 837 de 31 de 'janeiro de 1966
Itequerentot IMPERIAL =ISA 221,7512125 ZrUIT2O n 120122121'
Prtviligto de lavanda; g IMOOSSOO 2A2/. /MIOU 20I42 AGO-0O2122/3
CO22EaDO
CO2 41Undni0 OU lida

Empou.,

1

polvrtnnatoeirs

Praceado para fabricar neves annOlraMis coa
dando natal da Idiunlat
.

.

çritl

mim ItemeaU

O

4
. at)la
.ir
°

cz que comenta tal radical *exile= eu naftilene "'balite/0a
/avante o ;gap* -0-• eu .4100-, lepra:miando par X eu peeiçie coeu reto ONe ao grupo azo, ou À ropresenta o . reagi= de 'um cone
toulto beteroofolioo entende m itreónio em que X
•Senta no
dtomo de ni;trogeolo que faz parte do anel betara:delta* o que
dat direisanto ligado ao dtomo de' carbono que leva • grupe aze, to
ege ligado a um Itione de carbono adjacente ao acuo de oarboate/
que leva o guapa aze:
1:44. ,seprenesta o reata= s no ecapanente do acoplamento
que acopla eu pealgto torto ou adjunta a I= gaupo Ir2*
taliadvel;
V ropmeata
ou ,02, ou que 26 ladros:ate algutla /
daferier ou fadam;
f3
d uri radical mita contudo na aubstitulate reatin.
O ti =paz do formar una ualde caval gata química cel
C314•0 Moino co hilrest praaentea 3/00 =teriala *mesta, o que
Saldo a = atuo. •litt:•: =4-aiquilfstaferior k o qual
ligado a um item* ia urbana te rom lutei artliee piro a
marte = eu 2, ou que feri; parte de itt, 22 eu 23;
tropreasata 3, 2 ou 3;
412
al, XII O TO juntou timen pois ama =a uniam,* de wa %imante /.
Coador ec mitrednie, sa ~Zoe efortenataa que liem
de dito 11~0 ao *hW* A, cobalto sendo =lios a etrg.
%Mies de nitre/4%10 preeratee ne Cite liganto, *açor
de e dito ligante A umligantle doador do nitros:1nel
Iddentado que amante contem deis Atores a. mitrogi
Mie *opacos de uhlr'ema o dtame de cobalto, ougo o
terceiro dom, ER e 13 representa un ligante polidq

tado,.earaotalcado por otoproonler o tratamento coai
ia riagszte acilante, *entendo Um subetituinto.roatin
00 que d capam de tornar una unido química acetileno,
cO Orupee bidroxi ou antes, uresentee mos

Matei*, ie

s20.es

Stu g eopaete, ase, 09Ptsnd e natal, ea'f4r.

A

z40."
'
3.acr

cr qUo .1,1,17,Y,INI12 o 23 da ou algatfiaados eatobaloolioa adis22
cujo composto aio =Mim pelo nonos um arupoSee ou 0101-al'quil-sla
/orlar acildvel que eatd ou. ligado a eu 2, Ca •fats Piet é. do XE,
012 e 113.
Oólvindica-se prioridade do cerrimpoldente >leme
depositado xialepartigo do patintoa da Inglaterra, co a de twet
Moira de 1965, nob 20 4330 0 .0onpleto em 13 de $nheirè de 1966e
Inato :4,3 de 8 pautam apreneutad01.
177.839 64 34 de março de 1966
Lequerontet WORM CUMICAL INDUSTRIEM IMPEM • INGLATERRA
Yrivilígio de Invento, 5 UM =IDO TRANÇADO :entoam PIRA MOI
0140 n
ERUIND/CAO0R0

3. l• lha tecido trançado, caraoterisado por

apresentar
oaraeteristicas de obtida:tento e que pode ase alongado par pelo/
3aenon 10 o Md 40% cabias carga de 2 kgs, coma tira de 50,8m0
do tecido em roma directo, isto d, na urdida= ou na trama, devido
íl prega do tio que foi proporcionada pela troca de prega, erixtPt
da por= tratamento de calar entro as doa, nfrion de fies na toe

ta
lis

=raiz
3'4134 contas pregas em fiou 'Minho* pelo monoe ao

de tecido, condo ditos tico disposto nuletancialoonte
mau tora de

2104 cana :rega do tio compreendendo pelo menos uma proporei*

na

dor do fibra* termopldtioan e os fi go na diregRo transmoal smgh
trn os:aprendendo tibran termopldnticas o tanbém diepoetos Gebo s.
danoialmento paralelas, aulintaa 'retas nau eubstancialmeár mu
=plano quando o tecido A suntentado malina .ouporifoie plana oba
109 cague O tendo

de 10,5 a 15 o co

tem= /ktor de cobertura :D conforme definido

que os nos nao tios enrolados sm grampos de eqq.

nebetanolalmente circular tendo Omm contagem em formas simples
4:!ir contagem de sagode de va A 1/130: compreendendo Or tios ti.
trai tormopldstican outras que aquelas que togam uma tem~ators.
de tranniçgo vidro-borracha acima de 8020, retendo dito, tecido.!

De caraoterfatican de enticamento definida, amem* d•poie de 1.'r*cem

ndquin a ~pendura atol polo nonos 600.

Ponto me 3. de 12 santos apresentador.
dato Me 174.697 do 9 de novenbro da 1965
Malurréntet EMOWDR CortICA CORPORATION
Wrilltígie do ievongRee ge UMA COMPOSIÇIO IUBLIZEMSTIKEWTos ruo.
1220RESDX SU222/70I1S.DX aios:toro qe
p.orvanno.con
2. -Can compooicto apropriada para formar revestinea
tos protoreren ehre superftolee Contendo .aluninie, earactorimadas,'
sor seria composta. de noluoten mfoidae aqueean oaseneialrents lirret
de. iene de sulfato o que centda iene eromie heravalontes, iene éo
tlueroto e do 0,01 a 0.4% de sanddio ou a'rt co dita. abundes/

deitou mquoeaa sendo Gesencialnente livres de tons de foatato,
!MA ia litio, lonn do estanho e cations do grupo III. da t4030111
mi#dioap cuja* noluolfes tambía contén iene de ondulo, Mma, nuer2,
to 4, 4* 0,01 0.4% de *remia* na eolugo que d eeeenoiaimente 11We de lona de fosfate, ou pele mon 0.01% de molibdenio na acuo/.
que d essoneinnents livro de.iono de UMA., lens de antimosio,iess
de **Unho e oatione do . grupo TIL do Quadro Yoriídices
Invindiea -se prioridade do eerreapoadénie oodido,d2,
poeitado na RepartioUo de patenteie do. latadoa Unidos da dadrics *é
'art. •‘t O.. 410.296, 410.263, 410.294, e 410.284 ox 10 de

b t.,

novombro AG 1964.
1

rellá4 ne 1 de 9 pontoo. apresoatildes

Tèreamfe:fa -1 '3

D ;,,Fe":0 Witin" I_

TEMO 1,42 167.688

de 9 de Março de 1965
Requerente: CIBA SOCIETE ANONYME. SU/çA
Privilégio de. Invenção . o PEOCESSO PAHIÃ 745'EIC410 DE

mmrim ll-cORANT'MO INSO

IÉVUS EM AS11.0-

(C

IV[arço ,rele tav

951

rnmo NO 16 7.453 de 23 de fevereiro de
1955
Re querente: AMERICAN CRAW A CANIE
COMPARE INC
D.U.A. .
Privilégio de Invenção: "UM ENROLADO DE PIO,
PROCESSO E APARPLEO PARA FAZER)
UM BOBINADO DE FTO DO DITO
ENROLADO
REIVINpICAÇDES

í Processo peraaa fabricação de astiril.corantes insn
16veie em água, da fOrmula
.
.
Y
2
.emmt..W ss,
7

• .•
ia qual. A relkeed:Ite UM mr40 .ite01.3.ft
que

pode conter um grupo -0-aciSa,
representa um rádiearbenzenedu ustradical beteroclelico, a e .0
representam
1 ou 2 e m r epresenta um número inteiro de la 3, 12 sendo
1 apenas quando n
é 3,
X representa um grupo clano ouaarbalcori,Y1 representam= átomo de hl
drogeniam um grupo alcolla ou alcori, 1' 2 representa um'átamo de hidrogenio
um grupo alcoile ou asmgrupo aleeml, E rearesenta um grupo almona, feni/-al
cofia ou acif oxi-alcoila, caracterizado pelo rato de um aldeído livre da gru

'

,
1 -Rnrolado de fio incluindo um recipiente anular e um/
booleado de fio distribuído em divereas convoluções sobrepostas
no interior/
do dito recipiente, cada convolução do fio tendo sub
ztancielmente uma torce.
dura inversa que permite retirar o fio no sentflo axial do recipiente isento
de qualquer deformação,toacional, caract erizando-o() a embalagem
pelo fato de
que cada convolução do fio exerce uma com p
ressão para fora dentro do dito rm
cipfente rara Dspsdir que as controla/Oca adjacentes' sejam deslocadas e fl. /
quem e
marambadata antes de áar retirado o fio e durante o trabalho de rotirá.
R eivindtea-ge s prioride•e dos c
orresPanoentes Pendes/
depositados nos &atados Dmidee da AmárMes em 24 de
f evereiro de 1964 a 21 /,
de agosto de 2964 sob &Is
346811 e 3911k6, rem:poeticamente.
Ponto ne 1 do total de 16 pontos apresentacoaa

pos que comuniquem eolubilidade em Agua e correspondendo à fairmule
IÓ

J2 am,
OCR- .c-jcaa
•
I
"m^0(Clip)-n_1
0,ar-0
•

Ii

ou umã sua aldiaina eer condensado com malonodinitrila ou um éster alcoll/co
do ácido clanoacético, ou pelo fato de 1 moi de Ia derivado de estirila da /
fOrmula

(2

tiC

ob'elenien..
‘C=CH.
-N
OT .X' 'Vr
ACP
1
*da:
c44j/wf6raralas' im B,
Yi e y2 , r„ nem te os sig
nificados dados acima
• Ei representa um grupo aleoila ou hidro
xialcoila, ser adilado com 1 mol de
Ur hàogeneto ou um anidrido de um ácido
carbomflieo da fOrmula
e eca moi de um nalogencto ou um anidrido do um ácido
,"°G(CEp)n-1 G":11---B
as
alifictieo on etelmelifático cu de um ácido ca r boxílico da f6rnu0m.1 D.
R elvindica-se a prioridade dos corr
espondentes pedidos/
dep ositados na Suíça em 9 de SarçO de 1964 4 11 de fevereiro do
1965 sob nes
2993/64 e 1886/65, respectivamente.
Ponto me 1 do total Co 10 pontos apresamtados.
—TÉRHO. NO 167.338 do '19 do fevereiro de 1965
Requerecte:D3ISTOCROOLD-IIEDEILBER-SCHEIMEANSTALTvoRmaLsHOESSLER.
ALEMANHA
Pri'vilegio de Invenção:
"APERFEIÇOAMMTO NO PROCESSO DE PRODUZIR CORPOS
DANTES ROSA CONTENDO RU:UNES E AIDIEÉNIO PARA nu.
RICA la B000(ERp )n.1

pRIVINDIVAçus.v
1 .

Ap erfelomnento nO p

rocesso de produzir corpos eama
rentes rosa contendo mcuganes'e alumínio, segundo o qual, ao sal de ~Mie
sãO adicionados compostos de alumínio, que aio ~tiros d
urante a cozedura
em quantidade usual, pr eferivelmente 1 mel de M,m0
., 5 at4 25 mel de n1205,
como mineralizador cals . :O-calinos aku alc
alino-terrosos', os estadie faadsa o.
baixo da' temperatura de cozedura do corpo. corante mi se trata:erma em eCepoe
tos fusíveis, em menores quantidades, preferivelmente 1 mol de MnO,
' 0,1 lati'
1,5 moi de mineralizador, calculado como a:amido, e a misturaé cozida a 800 a
til 13500C, pr
eferiNielmente • 900 até 11002C, caracterizado Pelo tato de haver
proporOes molares do Mn° Al 20,3 1:
25 atá 200 • On0a.mineralizador,
calculado como Oxido .= 1
2,5 at4 20 e de serem,empregadas lemp
aratura:/ .
de cosedurá de. 700 até 1350 0 C, preeerivelmente 750M
- 1l90n.
.
Reaiadiea-es • prioridade do maressond
entepedido OCno sitado.na Alemanha em 21 de fevereiro
de 1964 sobaae,p,43,699 VIM/80 b.
Ponto 2112 1,0o,total de 3 ~Mem apreeentadoe.,_

TÉME0 Np

166.953 do 5 de fevoreiro de 1965
RequereMte: Cias. sociert ANONTME = = maça
Priviléalo do invencão.t- "COMPOSIÇA0 PARA 'RW,UWLE JUbol.nA2OS POROSOS
'OU NX0/
POROSOS"
IMMI
L=Anlo
1 - ComPosição, para revestir ou cobrir substratos acro
sos ou não porosos, caracterlzada por conter:
a) fidio menos um copolimerizado sol6vel em solventes orginlcos, que e cons.
tiiuído de

a') 15 a 5(% em peso de um éster vinflico de um ácido alifatico I
saturado, monocarboxílico,
• b'S 40 a 8051 em peso de um éster alquflico de um ácido alifáticcm
alta, beta-etilânicoa lnsaturado carboxf/ieo e
c') 2 a.10% em peso de um ácido alifático, alga, beta-etilenico
insatorado carboxilico,
b) pelo menos um arinu/asto solúvel em solventeS emanamos-,
c) .'4]p menos um solvente orgânico e
d) eventualmente ainda outros aditivo*.
Reivindica- se a prioridade do corr e spondente
Pedido de.
posit'edo ^aM Suíça em 7 de fevereiro de 1964 aob PP 150A/64.
Ponto n 0 1, do total át, 5 p
entes apresentados'
Tmleo No 157.697 de 18 de março de 1964
.
RegifiVsAtas E. I. MJ PONT DE NWOURS AND =PARI .* a rítio4m
Pril-hiégib
' de ievemoes epeoceSso DE REVraTIMENTO POR mero DE DIFUEE0 DE
Lr.
•

REIVraoluaccrab
!

1 :..1WiroCes;o Parít. isàax''' siia-revestioleníCi t :eito ~I
meiok4e'difia'são deliga
iciófbleletige de metal terroso
caraCM1Sado pelo fáto d e
em‘COUtiet0 Coa tta banhe Na
did4 taiiend,» os,.i ..tstnrm' e 1u II.L
A.príTIL: ;acolhido 4111 •lasie eine
comstrAt.c.'..1Mm ' '.:1.o ,41:Aen4SV:mrtAneit, # :jmi c'ante de difeto,
cog
tenAl'dflo .banho menoe do ajcW0i/WãW: -POi iS
ãO:C4 NUM, manteiga

4,1n1.mbobn

me) a timPer ature de dito bolbo entre °troa de 800 0 C e o ponto d4 rdao do
0)0 artige
Ponto ao 1 do total de 7 pontos aoresonta40e.

EM, 1
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-

-..aonau

.awroGuio..m.a-oe *

M.0~W ft* vasa.%

norrente no gate de extra0o coe leve os acetilenoe superiores 4
+e compostos a3.0máticoe.

Reivindica-de prioridade do eorreepondente pedido,
ieposita40 na Repartir" Ae .ante* A. rtnia. em 22 d. dezembro
Is, 1962, sob 0 23110

Ponto n* 1 de 7 pontoe apresentados.

•0000
12901100

1000
900

4

300

60
700
io à 30 40
oo 20 100
ORO N a 153.536 .de 9 do outubro de 1963
*coerente: CREMSTRAND EIMITED a INGLATERRA
frivilkie de Invenção: 'PROCESSO DE ACABAMENTO DE TECIDOS DE RAMARIA
TEARv

kl

pjammoz
1- Processo 4• acabamento de tecidos de malnaria edil
tear, caracterizado por compreender as fases de subMeter o tecido atum opte.
raçã:'.p de lixiviação numa solução de sabão alcalino diluída, enxaguar b teci.
do 14xiviado numa solução aquosa adente, resfriar gradualmente o tecideap6a
•nral!uadura, tratar o tecido resfriado num hidro-extrator e secar o tecido
subm4ter a seguir o tecido a um tratamento por ar quente a ume, temperatura /
eomweendide entre 195 e 200 50, durante um período de at4 25 segundos rara/
assettar o componente acrilonitrila do tecido, resfriar o tecido 4 enEagut./
lo num' soluçãoare te de um agente anaciador, deixando o tecido enzaguad0
resfrar gradualmente e imediatamente apOs tratar o tecido frio num bidre-ex
trato',... e secar o tecido, soprar vapor sôbre o tecido e figalMente asnear ao
tecieá um tratewento de acabamento a seco..
ReiNindica-se a prioridade do correspondente pedido de.
potiti:dopa Inglaterra em 9 de outubro de 1962 sob n 2 17918/62.
tonto n* 1 do total de 6 pontos apresentado

FIG..1,
1

,P2
G

E)
coliPR55010
CUM C. 145.626 de 21 dê dezembro de 1962
111DUSTRIA 51114101AErs
"m1.'251'e: IIONTECATINI sooxrros mann PER 3à#
ITILIA
2 mola,
hx.›.n124144 de inveeçKer * PROCESSO ,PARA TORIPICARBErmem liteORTIFE
Oiro 102 Aczni mog anvamays como
' TOS AROMÁTICOS %
REIvINDICACOES

uixicar metano impurizleade
1 .. /la preceee• para rr
adelalenes
superiores
e
coerenten
aremitioee, mediante amima
oz
aoa'
dded
•
extração
com
una
corrente
de de, inerte, ~acto
tOrd
Compreender a nisturago da matança impurifieado com et
pisado ir

' Ema, ma .cerreate de ais de *atração, para obter uma mistura netaabade SER= eentedde de dos ao inferior a 50$ re peso, na te&
a em drfto de 25 2 0. e /
Pratara ai 200 a t 505 00e de preforinci
de pr•fetincia em//,
RitRe p 4, 0 14 a le0 RtMoeferee Atecaetee,
1

e

t

31}:i
fe17:

TERMO N a 144.750 de 19 de novembro .de 1962
Requerente: 3.1. OU PONT DE.NEKOURS AND COMPANY a a S.U.I.
Privilkio de Invenção: 0 AP60OFEIÇOADJ, COMPOSIÇXO EXPLOSIVA DE ARREBENTAMENCO
EM sUSPENSX0 AQUOSA CU LANO'
RRIVINDICADE4

Aperfeiçoada composição explosiva no errebentenentb
em sueponeae aquosa ou lama, caracterizada pelo fato de cada 100 ¡artes da.l
. .
3

some consistirem esoencialments de!
a) desde 20 a 50 Partos, em piso, de nitrato de &Maio,
b) desde 10 a 25 partes, em peso, de nitrato do 156ding
o) desde 20 a 30 partes, em pso de trinitro-toluends
d) desde 10 a .30 partes, em peso' de ferro-fteforo. m
e) desde 8 a 20 partes, em peso, de :igual
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dee
peitado nos Estados 'Unidos de 4mérica em 22 de deaembre de 1961 sob a0 «tas
161.978..
Ponto na 1 do total de 2 pontes aProsntaaodk
288M0 20 144.205 de 26 de outubro de 1962
Requerente; TWEREATOUR COMPANY
Yrivil4g10 de invemçiet APERVEICOAMENTO XX 12002980 321 YURIC4I0
, ME PODPA QUINICA NEM . = UTZRIAZ Z7.2
ROCELULCSICO
REIVINDICÁCCIES,
1 ., Arerfeiçoamento eco procense de fabricar papa
clinica a partir de rateriel11Eacce1u1delco .porun processo dó
digeatb em duas etapas base de.ragaício-sulfitc,.carsoterisage
pelo tato de compreender *adição de base de mabnielo adioienall
MS= licor de tene de mapíeio-sulfite, na preeene de referide/
_material ligeoceleldnice, na gona de digestão ma quantidade.gut!„
Ciente para prover na primeira etapa, um licor 6e conieege no12.1.
vil, tendo uma rolago . melar de dideide de ~kr, para &ido de
Magaínie da ordem de 1 1 4 a 1,85 a un lano intervale de.3.9
59 0. eendo Otite p1 obtido staente tela dita base de nagadeic adi+
cimotonto 2À 1 de 1-penton arresentauens
VOO Nd 136.728 de 26 de fevereiro de 1963
Requerente: BRAZXSUL REPRESENTAÇOES LEDA. e RIO GRANDE DO NUL
Priviltgio de'Invenção; "SERINGA, VETERINOT i nPr.nuiv/Citt
.4tEIVINDICACORE

SERINGA VETERINIRIA. AUTOMÁTICA, formada por doie
lindros telesc6picoi co-axiais can o corpo da seringa, sondo o externo gra-/
.

doado e tendo, sue altura de pensitreçío ae der/9 de 1,11080n Ef51114TOX Fd2_,

4
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parafuso nanualpearaáerloado polo fato do e dlindró interna ter no SOU 41
tenor uma mola helicoidal que envolve uma haste Oca om cuja extremidade In.
terna rosquoada se fixe* o &abolo o o mecanismo do admisaio, Rendo ecursot
40 ;abolo limitado su p eriormente p eía extremidade do dito cilindro estorna..
Ponto n5 1 do,total de 3 pontos apresentado*:
22aM0 Na 125.373 de 29 de dezembro de 1960
Requerente: COMPAONIE DE SAINT-CoSAIN: . FRANÇA
Privilégio de Invenção: n,APERFEIçoAmENT0S'sm PLACAS Pdailln COLUNA O CONTA
to GAS-LiqUIDo*
REIVINDIcACOES n
1 . Aperfeiçoamentos em placa paro uma coluno do conta.
Á, !to tés/liquidO, caracterizados por compreender uma base planwatraves de /
4ual o sis pode passar, cuja base 6 adaptada para suportar 642Cquido recebi>
do ;muni local num lado da mesma para evacuação em um outro local no lado oposto pelo menos ume chicane montada na base e estendendo-se dentro do
, quido transversalmente à direção do fluxo diste Ultimo de modo a fazer o lt.
.4uidd fluir em taro das extremidades da dita chicano; uma-parte de um ele./
mento de transferindo de calor em cada lado da chicano; e, um arranjo de c;
mais para distribuir o líquido recebido substancialnentaUniformemente sObra
a su perfície da base à .zontante da chicana é rocolhi-10 no lado à jusante da
shIcenh aráa o Mesmo ter irrigado ambas as partes do elemento.
Roivindica.se kprioridade do e orr eeP ondenZ, Canino Cd.
liba/todo na Franqa em 3 de fevereiro do 1960 sob ub 811.444.
Ponto nO I. do total de 7 pontos aPreaentadol.
f',G.

Na 151,204 de 12 E*. Julho de 1966 Requerente, RUI GOFWEELucK a FRitiO•
Privilégio de Invengot "PROCESSO DE TRobarzEBNC/A DRado gripa Inlpy rRODOfit
7la7D0 CO PASTOSO ' SEGONAO Um CICLO DE DOIS TaNPOOrh
ENTRE UMA PONTE DE PRODU00 ZUM LOCAL DO RUE COO:
DisPosIfpro alit. O HUMO PIMã
MINO

MIVINDIcóctigg

. w FroceSeo. de trandrerenCió ~continua de um produto'
fluido ou pastoso segundo um ciclo de doia tempos, entre uma fonte de produe,
cão e um local de recepção, e dis positivo . tera'0 mano compreendendo mil
ma datara de volume ,;ariévol munida de um obturador dó ad.raisadoe de na obtsh
radar de recalque, caracterizado pelo fato de; num Primeiro tempo de ciclo
dito produto ser admitido sob pricIsão na . cinara davolum. vU.riívol e profooan
um acríacimo de volume desta, enchendo-ave de, num seguido tempo,, ditoto ser recalcado para um local de recepslos por diminninao da volúmg.ga
ral. sob e moio deusa iOrçae
4
pelei:lues-se a prxorsaade de correspondente óadld6 dee.,
Pc, o it ed0 ã.9a !Prazos em 27 de julho de 1965 sob na 26,175..
•
.
c
Ponto n0 1 do tete', de 8 pontos aPreeentadNis
lb

2a .2

ae
4

44
5
7

8

4

N

$a
6kr

is

.24

/
I
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11,
11

,

14 Au/g.
TOOMO Ne 176.183 dó s 3 de jeneiro de 1966
Roquerentet CARLOS'FRANCISCO OLIVEIRA= es SIO PAULO
Privilégio dó Invenção: *FREIO REGULADOR'FIEUvros
j/EIVINDICACOES

FREIO : REGULADOR ELÉTRIco, previsto Para ser inter.,
.odo na transmisdo do veiculo, cOnvenientemente priso ao chassis do Mism0 t
tom ccmo funcionondo cem corrente elétrica proveniente da bateria, e tendo O
seu funcionamento baseado na reação das correntes induzidas contra o cam p o /
Indutor, ditas correntes de *Foucault", caracterizadO por ser composto *sisa
dalmente em duas pertos, uma formadcma - do ' campo inatos', que 4 constituída/
por uma eerie de eletro.1m8s, alimentados em corrente eletrica_proveniente /
da bateria do veículo, • Montados disco suporte, enquanto que a outra, e
constitutiva do condutor t 4 formada por um par.de Pratos, dispostos um da:og
aa lado da primeira, tendo as 'faces. externas dotadas de alotas de refrigera..
ção, inclinadas em sentido opoZto ao do movimento, dito conjunto sendo Iates
calado no eixo cardan do Voiculo,*qUe é propositadamente interrcapido para a•
inatalago dos pratos, atravée ' de ' juntae universais.
Ponto na i do total de 3 pontos aprosent000s.
.

e

'

R

TáMO Mi 176.255 de 6 de janeiro de 1966
liegg orentes XAdaliti 8.p.I. W'r !Tina
Privilicio de Invengot *CRAVE DE SECIONAMENTO SOB CARO/ PROVIA/ DEDELD/OPI
SITIVO PARA LâNCLUMORETARDADA INSFAC.AS DE WEB(
DE ARCO*

prcrupicdcbq
. Dna chave de secionamento 40 carga Cítrica cone%)
tuida por facas principais associadas casuma Mula de ~ionizas:o para él
extinção do arco durante a abertura entre cada faca quebra-arco e o sem 00E0
tato fixos caracterizado polo tato coa ela prev4 cada faca principal ema IS1

"fulcro numa extreMidado óna , sup' ortó k isolante e Um a outra extremidade adjp
Àsta'de paU'ior frázida . duranti o4 fecbómenio ' no seu contato fiz% associada é
uxt relera nuj
cai um2 faie de 'quebra.aloo quà '‘fop:Me44sca. usa /latina tende
•
faca principal de modo tal a résultor, quando a chave de secionamento mitra
bertas apoiar/doge deslocado em religh 1 toa Mutat na seattitvoloeteil;

L 954
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fechamento da chCe de 8eciónaMent0 9 dita* facas de quebra - aro ton40 a
irresidade livre, opOata a fechante dentro da célula, adequada . para bater',
:unto o estágio de fechamento final da faca principal, Centra Un meio de bj
Cipte de modo tal que :as facas quebra-arco executam o fechamentO dos acua /
spntatos apés o fechamento dos contá 'ak principais, ditas facas principal e
quebra-arco ficando finalmente associadas com um eixo de movimento &IÇO/
cM um contrále de mola adequado para executar o fechamento e a abertura réo
plda • independente da velocidade dada pelo operador.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podidO'401
-sitado na ItCla em 16 de junho ue 1965 sob n o 5843.
1
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
21.?2,.0 to 181.271 de 13 do julho de 1966
EOLAUTA
Odeie:recta: N. V. PRILIPO,GLOMAYPEXPABRIZEEE
A menu DE TIPO/
EM
00
ImufW0s
Yrvilágio do Domação: WIEYEINamEn200
AXlail
!Man=
1 - Aperfeiçoamentos em eu relativos a maneais da tipo/
azi al, destinados a uso som eixos rotativos, compraendendo uma peça de supor
te 1e uma de compressão que trabalhe com a icimsdra um cooPeragles tordo se /
ésiic superfícies conjugadas !cama elmátrica de rotação, havendo uma placa 1'
de: içada em uma das referiMas peças:, que é provida, pelo menos em parte de /
edil superfície, de sulco* idetticos, rasos, ininterruptos e uniformemente /
dif itrlbuídos, tendo a linha central de cada sulco a forma de uma espiral coa
. sadentre as superfícies ma
Sarja, durante o funcionamento, o lahrificaste p
contacto, caracterizados pelo fato doa sulcos mirem abertos na chapa por
Isel5 de corrosão química, sendo ela Profendldade menor 'lu* a espessura da
eht0a, sendo que no lado uão interrompido mais afeatado dos sulcos, ablaca/
1.igada ao mancai pelo M4U0s em algnns pontoe.
I
Reivindlea.sSe a prioridade do correspondente pedido de.
postado na Holanda em 16 de :alho de 1965, sob no 6509207.
Ponto n o 1 do total da pontos apresentados.

!
TbRMO No 181.326 de 15 de julho de 1966
Requerente: C. A. V. LIKITED . . INGLATERRA
P-'.ilágio de Invenção: "TURBO-CARRMADOR E MOTOR DE COMDUSTIO INTERNA USADO
EM COMBINAOLO CCM O mEakwk
RimvirmicactsM5

1 - Turbo - carregador do tipo espoe/fitado, caracterizado pela provisão de um motor operável a fluído • arranjado para receber o /
fluído sob pressão de Uma dada fonte, cujo motor á acoplado ao emproaste de
forma que a baixas velocidades • cargas uma parte subntancial do acionamento
do compressor será derivada do motor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido de.
Inglaterra em 16 de julho de 1965 sob n p 50853.
batdeba si
Ponto no 1 do total de 7 pontos apreSentades.
men

FIG.1
22RMOI No 176:210 de 4 de janeiro de 1966
dequez'onte; SUNKISTS ~RS, INC. . . E.U.A..
TERMO N e 172.019 do 11 de agoigtfí de 1965
Yrivillésio de lavençãos "APAReLHO PARA A 211áLicEm DE FRUTAS"
Requerente: ORAI TOOL COMPANY . . EATJA; " •
1
REIVINDICACÕES
Privilegio de Invenção: n aPersiçosMEMTU REM 00AMP0-~4euta"
1 - Aparelho para facilitar a embalagem de fruta, caras
ERITINDICAMS
terias:ri
i -pelo 1..:i; q.* ka compieerds: uns mesa de esballjes tendo uma plura
'
1 -Aperfeiçoassniod Wgrampo-graçadeira, compreendendo
nessa;
dita
mesa
tendo
una
superfície
ialidado de estações de eamaiaste na
,I
um segmento de grampo-braçadeira, coslespesaura, substancial, possuindo, fog
eiísad Iestendendo-se para cima a partir de ditas éctações nas quais as frutas grIvitario para ditas estações; meios transportadores dispostos horísen- mando corpo' com suas extromidades,,C,Alhas sensivelmente radiais, cada qual/
maisspardfUsos, caracterliado, o segmento petaleaur,e • tendo cantos lateralT ogetOs Por cima de ditavnesa: dita supera ,. l oos furo(s) -para, receber em ai
.
qU
íiii¡)átitie
radial:4ot.~
Me cada um dos segm entos á proviele inllinada estendendo-se trandverSalnente por baixO:de'ditcs cantos de dl, L ,A,I,p fato ali
arquiesia
na
adjacéneta
Meneada lado do mesmo, sujas nervualém,d02,mewoi
• meios diztrib -Nk lk. iz (i414. dgush her4Urat
tos selos, transportadores • ps ,F;10 c„.„
g ene flancos internos fArgaa sudos** ooperáveis com ditos aagje ttfamisfk.aaarss fig. s,a6ya: os frutas do 45,esea 14 0 gA. aidente paielelas ;entrá alia os:
M
edasa
âque
definem um rebaixo entqera4ss, .
n e incli.
canto 0. .ditos meles trans PortaqPrPM 010agf t de difteOtostaç ões para dita / ' perfj(25.SN Má asSib opoStMs
p zendl) sj'ns-ÈVilt.Zi:cbrtada'stransverha'dmnte por =a raniers" .para 60x411.6in/
guserf4i.
a ociittàrwfi a itt'queada das nervuras,notando estas e o siusestotssOivs rek. .0 .
0, lg pontos apresentados:
Ponto n o .l,slo
1
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ootveáár§‘ de . Muge. Uno klac.emeas . ou eoa'pergacti oelhgte troaseepost.
. ~rale o!nneada t bom Cuno ., 15.ansiss divergontel, 0O . aultig se Reg ato ma./
toras ”artie dos. extremidades Urais arqueada,
t

ntr
beiviadieaálo a . pripridade do sentoispdadonto P204, &d..
pesitadomes Retidos thaidoo-da . "Wirica et 114 agosto do 1964. sobn2 jefetWe_
f,
Ponto n a. 1 do 'total ;18. 16 Pontos . apresentados.

'
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contato, novela ano cossnoraWeen contatos presos abas*, ditald0.844024011e:
tatei inseridos ell ' Oirtuitog iuxiliares.
•

2,1.'1/alga-se a prioridada do correspondente pedais age

comido= canga SE 23 de dezembro de 1964 sob n2

Ponto n o 1 do tovtal ,de ll pontos aYeceontídote

f

,e,14

IX
\\ ikf&I
liÉter‘
MN`P. Ri Nk\N'y

zr 7

X

Á

II

.31

hp,

(9-"'ige

:mo ng 167.407 do 23 de fevereiro de
-"66/
7.
=NO, le :172.512 de 25 de agosto ,de 1969
Beqaaronte; SOCOU CC~Y ..; * XJ.T.A* .
Privilício de InveagO; 2XSTFRIKL'AUXUIVO REVESTIDO RasIsferfai
XEIVINDICACOMS

Yteterial ebrasive.revestido resistente A
pcialmonto adaptado para esmmtilbanento eletrolitioo, ca jacterisado pele f* •
tOldo:compreendert'um material deapalo noir/val i :eletricamente não condutor,
dotado de uma sup erileie'dianteira e uma superficie traseira; uma pluralida.
ao de grãos abrasivos, eletricamente mão .condutores, ligados aderentementei:
"medeia dianteira do referido material da apaio; una camada de.materiall.
alotrItamento condutor sobreposta referida superffele dianteira e a ela 1,/,
Sada, projetando.go os referidos !rios abrasivos atraV4 acima da referida
Canada illtrickientt condutora quando se 'efetua o esmaillbamento elotroliti.
00; mgez camada do natkkial eàtricamente eondútor sebraposta ?; referida ca../
perficii 'traseira si ila liseda¡e.molos eletricamente condutor*. emanta&
Iloa'teférida camada de, material elltrieSmerite condutor.na.roferida
010 dianteira, ocm reerida`camada de material olltricamente conautic na-/
etegleyida superfieletraseira*
laivindiía.se a prioridade do correspondente pedido de.
peitado nos Estadia Unidos da América em 28 de agosto de 1964 sob . 0 392741e
'Ponto nc 1 do total 41-20,pOntos apresentaioss'
/O .*,4
/4
'

:L..

Requerente; ALCIDES DE SOUZA LEITE = = . SRO PAULO
Priviligio de invengo; ”APERPEIÇOAMENTOS EM FCGOE.4REIVINDICAMES

1 . Ap erfeiçoamentos em foOes, compreendendo um novo

/ dispositivo indicador da variação da temperatura interna do forno, aplicado/
prépria tampa.pu portinhola articulada do mesmo, do tipo ccevparede dupla/
O tendo intercalada lã de vidro ou outro isol i' nte térmico, caracterizados pg
/O tato de o r eferido 'dispositivo indicador de temperatura ser
formados pot
tir de uma pega suporte, disposta no interior da, tampa, a plicada afixada na
, ana parede mala interna, ' peça esta em cujo interior á montada uma del
gada •
eximiu fita metálica enrolada em espiral, e cujas extremidades, a externa'
ancorada em orelha do suporte fixo, e a interna a plicadak em térno de UM pino
Central livre, Oste Ultimo sendo solidário a um p onteiro radial, deslisante/
Obre uma escala de temp eratura, com ou sem setores diversamente Coloridos ;.
O grayada na janela-visor ou na prOpria parede externa da tampa*
Ponto nó 1 do tfital de 2 pontos apresentados.

FIM

f(o is

8M0 NO 175.764 de 16 de dezembro de -1965
• quarenta: Là 2BLEWiCANIQUa ELEcTRIQUE = = PRANÇA
Privilégio de Invenção; N SECIONADOR COM CARTUOROSFUSfVEIS*
jtmitINDICAODES

.

Secionador dm cartuchos fusiveis do tipo com saíra
Mictadas em forma de baioneta, comportando,sem relação a.uma base fixa provi.
da de pinças destinadas a colaborar com as n baionetas,.uma tampa m6Vel transa
áo na superficie interna os referidos cartuchos e cemandada Por doia-uumiii
tiON situados nas suas extremidades, podendo a tampa nasoular.no fina/ go em
amde abertura, ao' desencaixar os cartuchos das pinças, até uma posição per.
Pondieular abaso, caracterizado pelo fatoAue,mtampa A Montada com noa, dobradiça 29 entre duze peças corrediças 14 coa movimanto perpendicular gime
O cada qual Odzandada por intermédio de wiexcéntrico, atratés de ug ,o-ne, /
tUe girerem'pottOS de-apéio presos na base, atuando ainda 'este eixo Obra .1
•
•

-II

NO 165.227 d.e .11 de dezembro de 2964
. Requerente: ANDREW SCCTT RRACK e RcEERT SUOR STANNUS ROBEETSON = INGLATERRA
Privilégio de Invengot 0.02222IçoAmmos EM OU RELATIVOS A PROCESSO E APAR&
1E0 PARA EXTRAIR AMÊNDOAS DE NOZES (CtCO31)*
Tketo

Bro7NDICACOES

/ . Aperfeiçoamento em ou relativo a processo paca ex'r'
trair adndoas de nozes CcécosY, espeolalmente cohune, babe44, ou OUtras nom'
zes simelhntes * de casca dura', oaracterizado polo . fato de submeter lek nuas
continuo de nozes maduras à ação de instrumentos l cortantes rotativos, d0 MC*
'do a prover uma cauda/ continua de uma mistura .contendOldnd0a4 o cama . ij
quebradas de separar as analndoas das cascas quíbradaa.
'
Reivindica-se à prioridade Ao correePondenro peno atm]
poluo tut Ingiaterra em 12 dá dezembro de 1963 sob 114.49.oye.
'Pontona 1 do total de /E pontos apresentacte:

(t

I
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vaoão.inaluin na segúncia de oiroulaçIe k uma primeira embroasende atrátat
de • contrãe aidrialieo, destinada a promover a amado ao a fonte do mera/
sia com na oonnorsor de tange bidrb1le0 O Goda saida OCCIPils enquanto quot
o trom . ou dispositivo de aplieagh de panela piora abalumento incluis na l
semaincia de aircula; go, mi:engrenagem de Xaferoge ligada k sente de entre/
E is, una segunda embreagem de atrito bldr&d/ieamento controlada e adda co'!
muni, luxando dispositivos destinados a eeftetomar a 04444ga0 .4 dP quobluor
das embreagene, incluindo dispositivos que pernitemuma graduago infirmar&
Mal

ou mOdulação infinitesimal de qualquer OCEJugação$ oierancando'qualaatal
sei. dasejada da :sido COMUM. !E oUaloMOr doa SOR.

velocidade de ~cão nue
tidos.

Esivindica-se a prioridade de effirreap omdeDbe Podido dom
i
tado
mos
Estadas
Unidos
da Anárica em 15 de maio de 1564 sob n4 366.61k11
pos.

L-1

Ponto nR 1 do total de lh pontos aProgemteApi
63

,

Cimo N D

7
/64.910 de 30 de novembro de le6V

Requerente: JULIO =NA -ULMO
Privilegio de

:45

.51

SÃO PAULO

Invençá,..: . APED,FEIÇOAMENTO

1NTR0nn2In n vv

naPORM"

"S.

11

PARA PAL.

.12

CIO FRIGORIFIC2"

V )

1-

‘ V7 ~4', r''' '‘'.

7

da absorveção do calor, earactmasada essencialmente por ser consti tida por

52w

lima única aleta . (1) de material adequado com formato lcmgitudinal em sarpem.,

.14

tina e através da qual é passante, no sentido de casprimento, a tubulaçáo /

I ,1
‘141
I Ar I .1/.3.

.(3) do fluido que, curvando-Se nas partes externas das paredes (2) por vá- /
vezes, por igual número de vezes atravessa a e j eta (1) paralelamente, /

87

A

n D : do total de 2 pontos apresentados.

, Xe 160.878 de 15 de julho de 1964
mem, - ~MIA ERASIDEIRA DE ACERCORTA R 'PAPA ClEd1

21032

IR;ouerentut

:Mo

- SIO POLO

invencio; "

APERPEIÇOAMENTOO DE 0/UTOS DE 5EECZEM4
ZARA 'MOEDOR 0.

12.31TINDImaGnS

1 - 4pérfeigomaentoo on eintOx ~manga para veX
caos caracterisado pele fato dogue ume das yeataa da correia . ** ao
ana 'Tgloa a innehapa notalloa, subatanoinlmante, ?laxa • dotada:,
taum doe extremos: de deis entalhos lattraie de temas retangular e
te um rasgo central longitudinal: destinado a deixar 'amaro pias
Ige tinge da wala+
Pent4 ag 1 aa ~toa apresentados,

ârt20 da
40 novembro de 1964
dO
hoquerentee I= VISO CIRICII .COMPIAZ =00 MA.
rivil$R10 de 1nVe401 PIqUIPERE2t0 PARA T1WÇCIOSX02 ?ti* PROVIDO DE D/R
13001:11VOIDE =UM ADAMMOTO DE anua*

111~21

rquipamento para,mrammaiedIdde fbrqa provido de
abaixamento:. dotados'd6 Una salda comum para COTIM,
a entrada de um equipamento dotado de dispositivos de elevação S a.

eyetittOWNekeWia0a e

O c:

010 Luno
Reguereates VICTORIXO SOARES DE AZEVEDO
RUO
TIPO
DE
TRARSMIESIO
4.PiX01"32.A OHU1
0
!
i'xivil4aie d e inveacRe
USQUEIRAs 8 .11LQUINAS CORRELATAS e
paivrimuccras
1 n. WITO tipo de transnieafo apliodVe a onarraektui
rege • ndaninas carreaataa, daracterisa -os por uma pluralidade de iN2
dan denteadas giratgriao diepontan em nequenoia, notadas cada uca em
eixo mediado *a chapa ou batente; cada roda denteada ponnui um -or.
ninal do muni lixtensEo t provido de cavidade, de impa* quadrada: O
Pada ' torrava projeta-a* tora d* una cantoneira anel" aoliddria g. ala
dida chapa causem* o apie geral ainda to interior da'oa:ntonoi
ri,. em "1,4 cursa a oorímntr da trancmiesKo f engrenada a cada uma das
rodas aintatte portadoras de pretos; na extremidade sup erior 4i lu"
feriar externas da chapa ou batente de anho g,a1, diePae-ae Va
da um aptos dois pontos, ema. roda louca, db passagem da corrente i
sendo 'oue anta 4 animada por . usaterceira rode denteada, movida por
notor 'elottrico, alteado num doe laterais' do conjunto.
Ponto nR 1 do 3 panton apresentados.
,

•

•
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TEMO As 161.303 de 31 de julho de 1964

finando seus -ermival:: salientes na mesma parede frontal.

Erivildgio de

L, O LAt

APERFEIÇOAMEVIO INTRODUZIDO EM EVAPORADOR PARA BAL.

0/0 FRIGORIFICO, com disposição entre paredes laterais (2) da placa auxiliar
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DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

li63.789 de g9 de ~abra de 1964.,
Requerente: . LENS0NA , O0RF0gál.0 .Ití.1114
Priv-1164o de Invenção-1 * PROCESSO PARÁ PRODUZIR 1,105 MUTUADOS DE
PIElAS Cal1Jg13100 21g COMPOSICIO. PARA 32~,
CRIO

NAH

0$ ,prTnei

piNc á

/31iVINDI0,02ii3

•

.•

_ „.teproc!920 deproduco de fioe, pernanentemente

,teztara40, de fibraa\de calulose caracterizado por 'impregnar ae fi
.
^
bris de eálalooss
do fio coa'a's aletarei de mono-ter., alifiticos/
.mono-dterneálifdticce nont-laidroxi-ozi-atileno-1-2-oxi-propilinioce

• ceda as rente de ligatilo tratada -termo-reativo cataiierado, capaz
de reagir C2111 oa radicais hfdrola colnldsicce; localizar, ae.c gni=ente, em fibiisit impregnadas dentro do fio, de acardoeom
geração p re-doterminada; • nqaceSr ae fibras de fio impregnadas,en
quanto emtg o na citada cenfignraçao cruzada e os radicais hidrozíli
oco caluldaicoe e, elo g ia, ectabilizar we citadas fibras tenham uma
tercZn-::..-..f_:..-,vonte a assumir a citada configuração.
Rciv indica.we ,prioridade do correspondente esdido,d1
ponite.do na Repartição de patente. doa betados %lata da lairioa do
Forte, em 30 de outubro d e-1963, ce b a, 320.0
Ponto rA 1 És 16 pontoo aprpresta4os.

Março de 1971 2 ''957

a

nardo kro 1 69.955 de
de maio' de 1965'
Requerente: THE RUIM- RAMO CORPORATION z E.Uat
Privilegio de Invençãog "APARELMAGEM,PARA PROCESSAREM) DE DADOS*,

RE/VINDICACtMC

1 . Ap arelhagem para' p

roaessamente de daddel e:trago:2;1
zada por compreender uma quantidade de estaçães transmi
ssoraícada:maa da4
quais incluindo um teclado de o p eração manual p
ara lu:tange de dada% O uma
tela para apresentação visual de.uma serie de e
aractereS sinb41iecte a um epew.'
rador,-o dito teclado servindo para produzir sinais e
letricos Correspondendo"
àa tecla * **lecionadas e p
ara desenvolve caract.nta c o rreopondentes am peele
çães respectivas na dita tala; uma estação para reCepção e tratamento.de dados ligada a te:das as ditas esta0es t
ransmissoras e incluindo Ua
m.memOria .; •
um elemento varredor ou p erscrutador na dita estação de trathmente0 dados
Para analisar as saidas de,tOdas as Altas estaçães r emotas.'o dito elemento .?
de varredura operando no sentido de armazenar os inajs de caracter**
netede3
em p orções respectivas da dita memOria e correspóndentes
Inlr espectivas est.
Oes tr ansmiesoras t e tia de p
ermitir processamento p osterior de ac a rdo
omAii
Oatureza Jea sinais armazenados
•
R eivindica-Se'a prioridad, ts correspondente pedido dai
p ositado nos Éstados Unidos da A
mérica em 26 de maio de /964 sob m0 370.15*
Ponto 110 1 do total de 27 pontos apresentado*.
ii

PBC .••
L127519
8 127%
R127718

HG, 1

teelgigar
42WROWiellei,
ettntmeer‘i
fangllevai-1-11
lektiffide
r
infRArdir/ljril
ARPNWIOW"---#

1-70/Jq

Eatál0 WO 170.081 de 31 de 'raio d. 1965./
,
Requerente: NICOLINO.GUI~ NOREINA.%OlO arLOW
'rivildki o da Invenção: NOVA PEÇA DE PROTEÇIO.T1...2XCA DE APARELHOS
ELÉTRICOS./
.
Reivindicações./
/ ...Nova peça do proteção . tdraica de aparelhos slitri
co., caracterizado' por ser oonatituido por ca 4ube oaãciati-alantaitca
TtP.M0 Na 196,544 de :.14 de .dezembro de 1967
Raqutronte: CIA VIDRARIA SANTA MARINA = SA0 PAULO
'dOlo industrial: "NOVO HOTAW &VASILHA PARA .
GÈLANRIRA R FORNO*
RNIVINDICACCES

tendo um metal ou liga quais Tunda na temperatura contra a qual.
que.r proteger o aparelho e em contato tírmico interno cem
calas WhI•
nas, massa 00.61.0-se coloca a popa atravia da eco. 11,
paanikg
corrente de alimentação./
tonto na 1 do total ao 2'pontes apr.amoatadom.,

Novo =Mio de vasilha para g o:aceire:e sorne; cara
tcri zado
.
por uma recipiette retanWular, tendo ta cantos arredondados e as
paredes lisas • inclinadas em forma de troado de pir;aide,. sendo os conto/
inferior, arredondado4 tudo como substan 'aiaimante daseritc e
ilustrada /
no p Josenhea anexo!.
•
r
tnice•ponto apresentado
-
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ord x
, .c

-GORTE .. A-A

Mel,

-

,

95 '3\ T6rça-feira 16

DIÁRIO OFICIAI. gieçao nn

05~,_

Mu°

TEEMONO 179.523 10 s7 de mulo de 2965,

Requerente; RADIO CORPORATION OP AnitICA 102r,Ao
Privilágio de InvençãOt n SISTEMA lE CORREOÇO DE Iesvxos mn nEatinozA
EME PASE"
REIVINDICAQUI

/ S&stesst de correço de desvios de frequdnoia e do fase em ela
aft do tipo que contém nMa componente que ocorre em corta frodUtnoin de
Ireferdnoi0, compreendendo um diepositivo de retarmonto variável (rotim
,dador variável), destinado a fazer retardar 0 referido einal em conferi.
idade com um sinal de contrele aplicado ao dito retardador varlavelium
retetor de. fases, destinado a fazer mediçães porddioas dos deevioe de
Use da componente que ocorre na referida Trequenoia de referBncia e Z1
, lçarar um minai de erro, relacionado com o desvio de face em queetilool
..+acterizado Do; possuir dispositivos que respondem ho nina?. de Irr0 ren
:te2jdo, ct, vistas a promover alteraçOes no dito sinal de trro no perla
Que decorre entre as mediçães; e dispoeitivos destinado, n aplicar O
Xencionado sinal de érro ao retardador variável, visando ao seu contrti.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
b i fado na Repartição de Paentes dos Estadon Unidos da América, ert
(1 .1 moio de 1965, sob ne 456,061,
I . Ponto n2 1 do total de 10 pontos apreeentadoe,

deu

Março de 1971

Ed le0.939 do It? do dei/ do 296?

Degaerentes EDUARDO MEEIRO DAMOS e

:osiaoszaroatextRa DURO

Visonha /IgUstrialt uDESENE0 DE TECIDO'
keitunioacon

3. . Desenho de teia% eitactiritado poio tato do tokt,
do apresontar a0 longo de táda a tua superfície, g lír; de tua sucesso
do jl
listras de tUndo delgadas, lon g itudinais o paralelas, (1) dispostas a intez
Valos regulares uma da outra, ditos intervalos de largura substanCialmente/
Igual ra es p essura das listras, uma suma° inints;riqta de pequenos /me.
gols (2) perfazendo, ao longo de ttdia superficie do tecido, on conjunto S/

laxativo afetando .0 aspecto geral de uma malha loeangalada, distribuidq,S, / •
ditos losangos, segundo duas ordens de .onfilei;amentos, um transversa/ (3)/
oatro . longitudinal (4), ambos apresentando as r em pectivis ymidades . de /o.
Gansos: p erfeitamente Paralelo:8 entre si e situadaide tal:iormaque os ioga:
los agu dos (5) de dois losangos sucessivos na ordem transversa/ ae dofrown/
dant sai se tocarem, o mesmo sucedendo com relaqio aos angulo* obtusos (6)
de dois losangos sucessivos na ordem longitudinal,
Ponto ne 1 do total de 4 pontos apresentado;.
/O

7

•

211u:10 R0 179.610 de 18 da *aio de .1966
8.0hrontot RIO* - ENGENHARIA ELETRICAeHRASILEIRA LTD1 = = SIO RAILMO
Pril^ilegiet de Invençao: UPERPEICOAMENTOS ES RECEPTÁCULOS PÁRA LImPale

• PLuoggsognEse
REIVINoiczopme

1 . aperfeiçoamento. em roceptákos para 24apadas'
,ty
luoremeontes, caracterizados pelo fato da caixa do receptáculo sor dotada
gets-mente,de dois alojamentos, disposto' lado a lado, nos quis acha-se dia
*g **Jau% uma Itamina uetitlica dobrada ortogonalnente, tendo um de/
Jrleus rwitos primo *outra a parede do alojamento, ao passo que a outra extra.'
•Si4ad5, dobrada *X i. nguloo de ande, que catando si poside de re pouse, per.
sicne,sr apeiada,sob p
, contra á parede Oposta dp alojamento; sondo
que, p.to ramo dotado de flexibilidado . 1 guisa do nela, aoba-ae dispoeto I
.•bro tuas perfurados previstas na parede inferior do alojamaato ?restando
mie 14

destas perfurado* para a introdudo da p
sfreeldade nua, do ~autor
qui ql!ando introduside 4 mantido sob presoio . da lenina contra a parede do'/
ireoop4es1e 0 sondo a outra perfurado destinada a introlude de um 'inflete
qmo flextednedo a lZmina ;moita a r etirada do fio.

Ponto mo 1 do total de 3 p ontos aProgentáoe.

r
s
220(0 *2 179. 655 do 19 de maio de 1966
Requerente, ÁLEA IREALLAGGI
ITÁLIA
1 vrtNID,Iitc::T14:IAL PLÁSTICO SINTETICO .
Prifil4gio de Invonção: 01cJ1tjt
1 - Caixa de material plástico ointetico,earacterizad4
por estare* as paredes laterais dl nessa conectadas ii S base s por serem do.i
Imigreis 'Obre esta, sendo az dobras definidas por cord3sa ou vincos forem..
do verdadoirae o Corretas dobradiças lineares • sendo duas das paredos.rola
tivamonte opostas caracterizadas pela peculiaridade do apresentarei, cada /
Una, duas "irise de fendas arqueadas, uma serie on cada, com um raio de cue
*atura cujocontro coincide com o ponto de d' obragen 4 dist paredes .66r. a
tas*, estando as referidas fendas providas de uma abertura do tipo do casa.
.d.-boto ou do VÁ furo terminal formado no começo • na oxtrenidade das ork
primo fender, turoliss. cujo dienetro 4 maior que • largura daz fendas ar./
/peada.,
-Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
~lado na Repartido do Patenteada ' Itilia sob no non, Reg, B'-N. 1506 verb
Enleia, de 26 de agosto 1140'1965.
Ponto n0 1 do total do 3 santos epresontados,
2

/

/

a 16

i,
.=91.211r2e0

21260 Ra 1 79.766 40,1'223 ,,de'J 'am¡a z:do 966'
'Regairenur 120-21frd::22210.2"Cfá mítti44
Privilégio de lavou:ao: elarE02~6S tiifitótr.t f/220 " d5112rd - DO:PÉDIDO DPp
SÍTADO SORMEÚOÃW-9:115, RELATIVO A MECANISMO DE
DiECoa Druintia v2LOCIDA233I"
a glel,ENICAOr '

1-4 MeIhoranattoa JitroduzidOS'no n ebjeté do pedido de:.
poSitado s SãO P803102ób t:rea nA9.115, relatiVo'a mecanismo de tocador -1
de discos de várià velocidades, cenpl :mendrshdo 228 Polia de friegiedosleaí
rei axialmente que transmite o ensviaonto'de dm fixe movido a velOcidade fl.
Sta r por um motor, idiferente* di*Unciazdi haâte'eentral do prato perta.dia
dos, obtendo.** neata forma as velecidados roaxeridis¡ em forma continua,'/.
" sem esealonamentoS', por um - dizpositiva Caracterizado por um botão, borne ou •
* semelhante que Opera em combinação com um balei:teia que, ao prazer -se o botão,
berne oa.semelhante, transmite o movimente 1 haste do' prato porta-discos e12
vando-o ceia a ajuda dn -ao perno can o fim de doixar livro a peita de . fricção
para desta maneira faeilitar ama deslocamento axial e P ermitir 00m 0 zurf-/
lio de una CoMbinação do braços da alavancas acionada; pelo giramente do /
mesmo botão, borne da semelhante, a eo/ocação da polia de frieção a dietan
ciam diferentes dó Centro do fftwio e fator dootà meneie. . * 0 0.eça de velo..

III)

Março deviV97fa`,"959.

pia, ajustado sob o referido flano 'virado para dentro a cujo dilato
maior que o diimetro da referida abertura de tapo circular ao referido flais
ge de luva virado para dentro, sendo as dimenstes relativas dos,referidoe
lamentos da 'Urna, én rela0.0 às da garge-1,0 e•
bacm, do recipiente a ' tapar, /
proporcionadas de modo que os elementaa de rede* na
caia da tampa 000pepOuf
com elemoatos complementarei -Co g argalo do recipiente; sendo a parte de
,ka:
pe da leva ou traia ajustada com folga no tapo do gargalo do recipiente; dtt
xando o flange de tapo
virado para dentro uma abertura circular levemente
maior que o ciNculo definido pela borda da bac& de recipiontoo ofiiiinetro/
do disco de fundo da tapa 6 maior que o di;ietro do referido circulo torga
.do pala borda da b3c:4 p elo que a borda do flango virado para dentro caspa%
me o referido disco de fundo alem do circulo da referida borda de bárn...
peleindie l_ee a prioridade dmeorres
pondonte pedido dl,
pasitade na reuna em 19 de maio de 1965 sob ne 170/62.
Ponto n2 1 do total de 4 pontos apretent00Np
7
f(=
302-4

-.4.\\"nn.\.N.
"»4\~:"

(01

Reivindica-ta 0. prioridade do correepondonte 'vadia!) dl
pereleatemo Mímico em 15 de outubro do 1965 sob ne 85.250. •
Ponto n2 1 do' total de 2 pontos apreaaptados.
16 21 6 14 g

17
234
15 /3 21) t9 8
TIRMD 21a 179. 99
d. 6 ao Mia° da 1966
Reqoarent*: P. R.:MAALORY ' d CO INC . = r,u.A.
Privi14gi0 de Invençio "APERPRIÇCAMW2TOS EM * PROCESSO DE AGLUfianIC
- ;EIVINDICACDER
- Ap erfeiçosueentes ia processo a* aglutinação, carda,
teriaado* por um material e/ietrica' amnt* . aondutivo o um material leo/ador a*intimados per uma membrana formada com . ditos materidla O2 contato firtirco7
por corrente elétrica passada atrsor;és dos materiais de dito material,elètrl
camonto coodutivo para dito material isolador.
Rolvindica.Wa prioridade deecorrespandente* P*01d01,
rdepositado* moa Estados Unido* da ímáriCa em 6 do maio de 1965 * 6 de de.'
rem
'bro da 19,55 sob noz 453.600 e 511:771, respectivamente.
Ponto no 1 do total de 58 pontos apresentados.
•'

7
13

12

Pjoavr
-40
--00`
10

e

15

tr
18
-

ERMO N2

TtEmo Ne 179.124 de -29 do abri/ de 1966
Requerente, 211322 mauro NAU 2 CEPLI.Dó axanurtar • uninTlasPrivil4gio do Invenção: *M)t DICP02/T1TO POIT1.1101.02 C taTA Pana onaVADO*1141

urvinsucus
I ..- DisposItleoporta-rolos de 'fita para graVago, caro
'eacterizado polo !Lio de consistir em *mi caixa *largada e achatada quo, na
sua part. centrai' mpreseata.mea abortara capas te permitir a passagem do /
cabeçoto gravador-reprodator .do oolpoomto Mo qual I aplicado o dispecitt.
vo, sonde a referida abertura transpolta Pala fita do trava9
10 localizada /
era uma posiçie Coincidente ema a baea da encalme do referido cabaçotg,
ea./
.tende as emtronidados da. citada titaineoladae-om adeqaadoe carret4la'04
sío alejadaMno inteire da quina de maneira livremente glr6verl nos same ri,
.corrospoodintaa lonteo de loerallsaam, apresentando aaDait ai tom *a Ce122e
em, coincidancia com a ~içam mos carretais, adaoadsci.aWcrtcras para palma
gen dos pratos rotativos dó nal:meato gravador e doi eiree'ome sobem a /
partir fie cada um2os mesmos.
Pente na do total 4e-2 pontes aprosectadosi

s

179.661- de 19 de maio do 1966.11equerents! ARMANDO PODESTA e Cano Viewart
1911,3s
Privilégio de InvensIa: .TAMPA ~RICA bnnUss MAS E PROUSSO
çaa MESMA"

Fj6.1

PARA ?ABRI

naVINDICkCW

.% . Tampa metilr

82158 peças, para o fechamento del
' recipientes provida de.Um elemenKrosq eado no gargalo, abaixo dá Vice d-›!
rucipientJ; caracterizada a tampa petb.fito de compreender uma saia em forma de luva proVida d* Um flange virado para dentro n, sua:. parte de tapo, 1.
deixando uma abertura central cir,cular de O'po e membros de,rõsce. projets-i,
dos para dentro, rm•sua parte inferiOrÁOM d1020 remand o aa fuxio de t"-

fiè.2
'

LJ..

2e04-1
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CARÉO se 178,o92 de E6 de abril de 1966
Becierents: ALFRED
Prililérin de

HENRI PARMENTIER

BÉLGICA

InvençZo; "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA REGENERAR O TECIDO FII

TRANTE DE UMA MESA DE FILTR140 ROTATIVA*
BEIVINDICACDE4

1 - Processo para regenerar e tecido filtrante do amei
1606e i de filtraçâo

Março de 1971

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•n••

mmeemne_44,mmree•eerimemmeeneeaneelsg

rotativa que comporta sotOres noa: quais se operam, laces.

nanifnefligh de *noas correspond•te massionada ponito demudam!~
te, sondo que dito dispositivo ias dito dispositivo gerador de naninaiage
de ender4o invi(lido para gerar un'sinia de endarip inyilido.enrespontae
ditsnanifestniio de armazenamento indieponivel.
Reivindica-se a prioridade do ebr.reapondonte Wide et
?omitido nos Atados Unidos da America eu 5 de abril de 1965 sob AP 445.31e.
Ponto nP 1 do total de 6 pontos AProlentsdel.
,t
FIG.1
r

IN V

siva lsente, por depressão agindo de cima para baixo, a ti/traço, a lavagem/
da re;ateria depositada 'Obre o tecido filtrante e, eventualmente, e. secagem/

•

tI

2,4,5
ST13

dessimateria, caracterizado em que, • um setor separado, projeta-sé 1iqu4,.
do cbntra a matéria que se acha nesse trecho sabre o tecido filtrante em /
',tinta de "ePare-la deote ao repolpe -1a, evancuando -ia a pOlpa moia forMada
aspirando-a de baixo para cima.
Reivindica-se a vviattdads do eorrOpondente pedido da
positado •m Luxemburgo sob a** 48.489, 49.232 e o/n o de 28 da abril de 1965,
3 , l agosto de 1965 e 21 de março de 1966, respectivamenta,
Ponto no 1 do total de 15 pontoe aprooentadoW6

113. 3
DTO

43— '"°

/

rTIL 3

nn•nn...
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g

RDY
DET

rse-b

STO
113E

Urdi

:MA
21,3
100

00i
fit3

rn"—c;11114577'.
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• R OY 1
1
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CH C

RDY

R DY /
II 3 I

.
•
•

CH 2

_

.

!t3 J
CH 4

ORNO Na e178.976 de 26 de abril de 1966
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION = e Ma.
Privilegio de Invenção: "MAQUINA VERIFICADORA DE CARTUNS DE REGISTRO"
REIVINDICACDES

1

CIRRO Na 178.414. do 4 de abril de 1966
Moque] ente; INTERNÁTIONAL HUSINDSS MaCHINER CORPORATION I. it E.U.A.
Privi:legic de /nvençaot 0 DETECTOR DE INDISPONIHILIDADE DE UNIDADE PARA UM /
'SISTRHA DE PROCESSAMENTO DE DADOS*
REIVINDICACOES

Dispositivo controlador de armazenaMento, som um sia
tema d* processamento de dados que tem dispositivos de armazenamento contas
do ums pluralidade de.localizaçaoa de armazenamento lendareçívéls, sondo dito ais p/ ositivo de armazenamento caspauto de porção', sendo ditas porç6o:4
distintuiveio por manifestaçOei de endereços, incluindo dito sistema de pra
.moosamsnto de dados, dispositivos de endereçamento capaseo de especificar /
snderspos para porç3eo da um dispo:ativo de armazenamento não incluido dou.
tro de determinada configuração . de dito instem% incluindo também dito Nig.,
tema dpiPOsitiv0 Para gerar Uma manifestação para aplicação a porçãeo de AZ
4MazenaÁentO individuais para indicar a aeleçãO daquela porção de armazenam.;
to pe0. operação, incluindo alem disso dito sistema de processamento de da.
dos di)pooitivo de contrela de endereço para sentir a apresentaçae de mani.
2Ustaçea de •nder:ge que especificsa rerOes de ar:amamento ao inc1ui-1
das deritro de dito sistema, **dispositivo gerador da manifesta0o de enderl
ole inv4ido sensível a ile para gerar uma stanifeatagio de enderto
*ando y.to dispoaitivo controlador de armazenamento, caracterizado pelo fa
40 0.'1 i:formular: una pluralidade de dispositivos de circuito, uma para co,
ama de ditas porgZ9 de arramo:tonto, cada UM de ditos circuitos nortal.
Wanto oa um potencial de una primeira cuide, assumindo dito dl:apositivo /
cir(Uito um potencial de una segunda capeei" eu dependOncia da indieponj
g0.11date daquela porgh devido à falta de fOrça ou ação 'de mannt*nção, e /
illisPumÁivo sensível, a dito disposit* de circuito e a litas manifestaçUeo
ttle solo IX0 Para gerar Uma manifestag go de armazenamento IndisPonivol em de.
14014nça da preseD0 GOACATTebt, te mn sinal de dita segunda espécie • uma
1 .

1 . Uma máquina verificadora de registro adaptada pa-/
ra ler um registro de detalho e . um registro de programa, concorrentvnte eu
Um modo de colurt por coluna, caracterizada por conter elemento* posicione.
veia adaptadd.. para serem posicionados seletivamente em vários estados para
representar dados escolhidos, arranjos de posição controlados por programa/ s
respondentes leitura de um indício de contrele pré-determinado no regis-/
tro de programa para estabelecer uma posição aut.:Ge:tio' pra-determinada doa
ditos elementos posicionáveis durante a leitura de 'pelo menos uma coluna de
registro de detalhe, e arranjos de contrále de leitura capazes de comparar/
a posição dos ditos elementos posicionáveis com dados lidos do registro de/
detalho para interromper a leitura do registro de detalhe em uma de suar ep
tunas que não contém dados correspondentes 'a posição dos ditos arranjos po_
sicionevoisRelvindica-se a prioridade do correspondente depesito/
nos Estados Unidos da America em 3 de maio de 1965 sob n 5 452.792.
'unto n5 do tOtal do 5 pontos apresentados.
F G.' 1

T2nno NO. 178.560 de 11 de abril de 1966
Requerente; ArrIHSELSKABST BURMEISTER A WAIN'S MXSKIN-

00 SK/BS-BYGOEMI

DINAMARCA

Privilégio da Invenção:

"PROCESSO PARA ESMERILHAR VÁLVULAS DE DISCO E APAPE

DIÁRIO OFICIAL (Seção
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tHO PARA REALIZAR ÉSSE PROCE8S00
MEIVINDIUCCES
X . Processo para.eemerilhar VálVulaa'de dize°, por e.
XemPlo, anfaCeS de Vidação cOoperantaa de ,tama válvula de disco le de. uma se

Março de 1971 961"

coe agir constituída por uma carcaça ou esteta, de pista interna dratiar,
um rotos excinirico, comportando-ellindrO coa febolo, e suscetível cln de;r4
comento horizontal dentre do entator, de modo a variara excentrleidaclem
vento nm X do"tõtal de 4 pontos' apresentados.

se de Válvula fixada tIt:m alojamento de válvula de motores de combttatão in-/
terna,pesadoS, que compreende a rotação ou oscilação do membro de VálVula
depois da relueó da mola nu molas de velvuía, caracterizado pelo fato de /
que o alojantento de válvula 4 arranjado verticalmente coevo disco de válvu..,
la de face para baixo e de que, durante o procai'eo de eamerilhamento, o meM,
bro de v41vula 4 suportado por meio de uma fg ça aplicada ao lado•inferiort
do reteridomembro, sendo o valor dessa terço, preferentemente, ajustável.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dm
mor:nada Ra Dinamarca em 12 de abril do 1965 sob te 1864/65.,
Ponte me 1 do total . de 13 pontos apresentados .

TERMO Ne . 113.197 da 26 de agosto de 1965
SIO PAUL
Requerente: INDESTRIAS E COMÉRCIO LUIZ XV S/A
RriVilegio de Invenção: "NOVA E ORIGINAL FERRAGEM ARTICULADORA PARA suid",
CAMA E S/MILARES"
REIVINDICACOFIST-

1 . NOVA E ORIGINAL FERRAGEM ARTICULADORA PARA 80n.N6
MA E SIMILARES", constituída por um conjunto do chapas laminares e barras /
de interligação situadazs nos laterais do encesto, caracterizada por um ba-/
tente horizontal onde será fixado o assento o . qual se prende uma chapa *à I"
prolongamento, de forma trapezoidal, substancialmente ialong,da, tendo ai um
rabite'de pivoteaMento que corre em um

rasgo

previsto para Asse fim, tirane

do-a em outra chapa quadrangular, tendo o lado de baixo

um

tanto inclinado/

uma quina arredondada • outra chanfrada, it qual se prendem duas outras cbae
+SENO N O 175.105 de 23 de novembro de J965

SXO PAULO Requerente: SROZARGRO FUJI/
Privi1ágio . 4, Invenção; "NOVO DISPOSITIVO PARA DISTRIBUIR E Espalma cUpa,

pas soldadas entre si em ángulo reto i'ss quais se fixam as laterala ao 'Dota
to a por um prolongamento também o'braço do sofá_cama.
Ponto ne 1 do total de 5 pontos auresontadoa.

REIVINAICAUES
/ - Novo dispositivo para dítáribnir e espalhar cera,i
que pooerá ver feito em material plAstico ca; outro material adequado qual-/
quer, caracterizado-por compreender iniclaimeno uma caixa prismática retas
guiar, e, qual é provida de uma tampa superior eXticulével, dita caixa tendo
oi- seus laterais menores e inferiores providas da prolongamentos suavemente
recurvados, nos quais por meio de pequenos parafusos ou de um eixo, 4 apli.
cado um rolo de madeira, 0 qual tem a mut superfície externa r 'evestida por/
escama da nylon, dito eixo ainda encaixado es um rasgo longitudinal paaeig.
to na parte posterior da referida CairM.
Ponto n v 1 do total e 4 pontoe aprsPiltados•
,A

e
TERMO 40 173.243 de 17 da setembro de 19:35'

14

Requerente; THE RENDI/C CORPORATION e a E.U.A.
Privilegio de Invenção: "VÁLVULA DE DIREÇU MECIRICA"
REIVINDICACOES
.

Válvula de contróle para direção meãnica ou teme.

lhante, que compreenda um par de membros válvulas relativamente dealiz4vol,
que definem entre si dispositivos de orifícios de pressão, um par de dispog
F I G.,

tivos de orifícios de cilindro e diapositivo J4 orifício de rotárno, sendo/
1---;

4 íg

w9,1c,io

X*

173.333 da 21 do setembro de 105

RIO GRANDE Pa'SD•
Requerente: 01.0.10 CARLOS MÁRIO FI:NALTO
Privileg io ao Invenção; "BOMBA ROTA2IVA -jr . PIsl. crxs s41'IÁJ8,,
.RgrTRU,CAÇUS
1 - Goiaba ro.ativa de piaabes radiais, ca - atér sada. /

-ditos membros válvula construidos e dispostos de modo que quando um membroi

v4ivo1a,4 movido os direção 'a Uma posição operativa relativamente ao outred
' dito diapositivo de orifíCio de preso á comunicado a um da ditos disponi.
tivos de orifício de cilindro e o outro de ditos disposítivot de orifício d,
' cilindro é.caminicado a dita dispositivo de orifício da raterno • quando dj,
' te lembre válvula ó ficrvido na direção oposta para uins segunda p osigRo opere
."

DIÁRIO OFICIAL

rol,r.ivanon2o ao outro memiro válvula, dito disLOs ltiVo de °ri/feio de
é eccau174cdo d dito curo di'paritteo de cilindro e dito dispositl.
ori:Iclo do 'cilindro á Can-lidado a dito dispositivo de orifício de /

(Seção 111)

Março de '1971

tem aoIeso 6.1 À1Plii40#

trAnnladowe

1(4iVirldica.14 1 prtetridado do cOrrespondente pedido da
poeitado na óleutho em 12 de setembro de' 196k sob :ser 4,97o VIb/5aa,

Poutoàa s 1 do total do tontos aprosentmow.

uri par do cârarea de prossão, tendo dito membro válvula um par de/
> £1,a143 opeatns expostas À presrão en uma das respectivas címaras, sen.
eIm,ras e superff.ttes dispos'as reativrnorite uma à outra do modo/

dc s

aue a pressão er. uma de ditas v,rs aaa aze síbre uma de ditas respecti-/
lr a4 . suporficlea opor-tb-á ao movi_anto de dito membro válvula em dita dire-

ção e a pressão n out. ; . a d . dit.-

quo age eíbre um s das respectivas
de dito membro válvula em dita direção /
oposta, e dispositivo de su1a corunisado com dito disposivs do orifi../
suporfícica opor-se-á ao

cio de, -cilindro, dito dispooitivo do oriffoio do pros-ío e citas cínaras de

1 pressão ma cananicar normalnante dito orifício de cilindro

cala dita cáma, ra do protraí:ao para curanicar normalmente dito outro orifício de cilindro/
com dita outra dirsrat de preet:5o, ci . racterizada pelo fato de dito disposi-

! tivos deo válvula uirem sentívsia a an diferencial de pressão prá-determina.
, do em dita cà' marma de prezeZo para comunicar a OiMara de pressão inferior a
1

dito diapositivo de orifício de pr,st:o e cortar a caftunicação entre dita /
. câmara de premo inferior • seu respectivo dispositivo de oriticio de cl-!
,lindro.
Reivindica-se a pr14ridade do correspond.!nton! n.11do d2
Ipositado nos Estados Unidos da Ãsórica •n 21 de setembro de 104 sob

TE.R,MC N g 2.7?.956 de 20 de agosto de 1965
27

Requererte: YOSUKE KATO = SIM PAULO
Privi/áalo de Invenção: "PORTA-FUSYVEISs
plIVINDICACDRS

. PORTA-FUME/5 caracterizado por um tambor giráve/

397.744.

sob comando de botão externo e, na periferia de cada tambor ieolante,.vilo /

Ponto n o 1 do total da 5 pontoo apresentados.
"

areai/radas dois, tría, quatro ou mais fudívois de cartucho, com parede trona

parente que deixa visível o repectivo fio fusível, e cada fusível vai em./
caixado em apronriado suporte afixado na 'periferia do tambor.
Pont6 n e 1 do total de 4 pontos apresentados.

-

.

Na

de 13 de setembro de 1965
rviuerente: N. V. PHILIP0'OLORIU1PLNPL3RnZEN = HOLANDA
TL:MO

173.104

Ppivilágio do frivenção: "APLRYVIÇOAMWOS EM OU RELATIVOS' A PROCESSOS DE

FA

BRICAÇÃO DE OBJENS BISICAMENTE CONSTITUÍDOS DE VI
ORO'
REIVINDICAÇUS

1 - AperfeiçoamentL- em ou relativos a processos de ta
b:.!.cação de objetos bàsicamente constituídos de vidro, do alta resistincia/
ra'clnica, por meio de revestimento eon objetas de vidro fabricados pelos prg
wfrsoa convencionai COM uma camada de verniz ou esmalto" de coeficiente de

TERMO Ne 172.551 de 26 de agosto do 1965

d:latação térmica inferior à do vidro do objeto, caracterizardos rolo fato /

Requerente: INDUSTRIEWERK SCHAEFFLER ORO . ALEMANHA

dos objetos de vidro, possuindo a seguinte oompOsição
61P240 - 65% em /Aso

Privilágio de Invenção; "PORTA-ROLOS RADIAL PARA. ORGEOS DE ROLAMENTO CILÍNDRICOS"

£1,0320 - 36% em peso
7iar,0 + 14.20 + Ka0
lo - 26d em peso

1.10

REIVIND/CAC0E$

A - Porta-rolos radial próprio para órgãos cilíndricos

o - 10% em

Ca?

O e /0'À em is-;s0

1185

D - 10% ele PÁf1

de rolamento e cons.ituído por uma delgada bucha cilíndrica com bolsas pa..1
ra O alojamento dos OrRãos de rolamento, sendo que lóbuloa das travessas /
Ws limitam as bolsas acham-se dobrados radialmente para dentro para fins /

Ce4m reve g tdos On Uma camada d;00# ~:11Z ema. emealte.

de condu920 e/ou susteutação dos órgãos de rolamento, caracterizado pelo fa
to de que as travessas apresentam por si:bre tOdo o seu comprimento uma lar-

Reivindica-sia a priorldade do correspondente pedido de.

peitado na Oolantta em 16 44 setembro d. 1964 sob-mO 6.410.7554
Ponta 'IS 1. do total. dó a pontos alSoszámtados•
Vásd
1irM96 *3 5 de aetembro 4Q 1965
toçi.xer.1441 tedaSENOORIÜR ¡CM 4EXIEN0WELLSaterT r = ALEMANU
r010,4Wdí ' hUtgot H PROU550ilt'PáWUR ruiat 6171TAS DE vim& oosX•
-10
tiáw .t• >1'4 4
I.
é
L! á

IERIVIRbreaUá'el *

!

•

grossura da parede do porta-rolos, e, ainda, pelo fato de come cada travessa
acha-se provida, exclusivamente ' eu apenas Um dos seus lados voltado para uma bolsa, com 14trulcobrados radialmente para dentro, sendo que cada
vizinhos.

1 .:4P4CeSelo 4íarPAJZIr ' fibrN I PU.%% d: Vidro, dosá-

'
~101Ado InIátámálálKW
ilà1Á
c&nt;;%ar,?, com
'.t t a

-•

••

Aeivindica.se a.prioridade da correspondente pedida dg
•

f

,

'Aos

lo çontribut para ,çonducão efou sustentação de dois óraios de rolamentos/

"m4'-

•

élak›

gura. na:direção circqnferencial do porta-rolos, que seja maior do que a /

pOS t.ad

,
•J •

li.

.7 .,

Lmana q

s

9 dq, aosto,do 1964 sob rç J

S.

ronto nv,l.do total de 4 pontos arresontados.
. '4
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Mrivindica.ge a p ioridade ld0 •ernegadato

getlitokt

2311 Ing Otorre em 19 dio agosto de 1964 sob nA

33.9,5
?Onto nm 1 do total de 12: ponto immotaber
-6-G4

.ss-.1fe

1.
•

.1[-

1111111111
--Idel~muri.44.. i)

e
FIG.1

- mana%

TÉRMO NE 172.404 de 25 'Oe agosto de 1965
Requerente: LIBREY.OWEN-FORD . GLASS COMPANY .
ivilégio de Invenção: "APARELHO PARA PRODUZIR UNIDADES DE ENVIDRAÇAMENTO/
DE CHAPA iiIILTIPLA TOTAL/anil DE VIDEtrot
REIVINDICACOES
1 . APARELHO PARA PRODUZIR UNIDADES DE ENVIDRAÇAMENTO'

DE CHAPA MOLTIPLA TOTALMENTE DE VIDRO, compreendendo arranjos para suportar
duas chapas de vidro em relação confrontante espaçada e para mova -las ao /
longo de Um trajeto definido através de uma eamara de aquecimento, um
junto de aquecimento disposto na dita camara adjacente ao dito trajeto e ./

'tendo arranjos de ' direção em lados opostos do dito trajeto para dirigir ebk
N!a s de aquecimento ma direção do dito trajeto e contra as porçOes marginais
de borda das chapas de vidro espaçadas, a a' rranjos moldadores dispostos ao
longo do dito trajeto ¡ara urgir as porçães marginais de borda aquecidas em
Contato de fusão umas com ás outras, caracterizado pelo fato de que os di-/
tos arranjos de direção são,areas . dispostas adjacentes das ditas chapas le.
Calisgdas ipara:'d en t ro das .porçães marginais de borda das mesmas, são orieu
tadas para dirigirem as ditas chamas de aquecimento em uma direção angular/

•

-

5
7

n7
,:a
~IP=
1•

TÉRMO .Xt 171.962 de g de agosto de* 1965
Xoquorentei A. OTEPHAN u. SORNE is m ALEMANHA,
PriYil kio do Invenglo: "MiQUINA

CORTADORA X ON 11i3t814883Abiralm

REIVIEDICACOES
... NIQUIM corrodiv: X/eXT MISTMUUSXMLXIPIDA, ea
eixo vertical giratório situado centralsantvam um recipiente fixe G pliabro
vil a fechamento por tampa em roa parte su perior,• caracterisan X*10 sateIi

de que o axtreno superior do eixo ac,acoplast uma ou mala rodes ii/amettriao
de uma transmissão planetória, cuja caixa se prata do esperte, preferlaie.
mente eambi4voi, para a acessórios de giro aCionados lentamente atravi,. de
coroa.
Raivindica-me a prioridade do arreepadente raid0 gg
p ositadusa Alemanha a 12 de abril de 1965 sob no St 18 glg /g4b.
Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentada.
14

longe das porçOes internas das chapas e para as ditas porçBes marginais de'
borda.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados.

Z3
,,/,
..,
/i
.
<43--
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, - ------\;-'
h-o
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TERMO N P 172.262 de 19 de agosto de , 1965
INGLATERRA
Requerente: PILKINGTON BROTHERS LIMITES
Privilegio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA QUEBRAR CHAPAS DE VIDRO . E
PLACAS DE VIDRO PP n nuzIDAS DE ACORDO COM OS MESMOS'
BEIVINDICAÇOES

1 - Aparelho Para quebrar chaPas - de vidra .dP ort, adas / I
riseadas para delineamento de uma placa a ser produzida da mesma, caracter/
zado por. compreender vis . grampo com mandfisula cooperantes entre as quais pode ser recebida uma porção marginal do vidro e Orgãos atuantes das mandíbu.
las para faze-las prender a dita porção marginal, os grampos tendo movimento arqueado transversalmente do plano do vidro • em torno de um eixo exte_/
Xior da superf1c1. do vidro . remota • da dita linha riscada • aproximadamente/
em oposição da mesma, para abrir oyidro ao longo da mesma linha de maneira
iue e porção do vidro no interior da linha demarcaténria reaulta separada da

' porção marginal exterior da mesma.

r••
TRFX0 NO 171.791 de 4 de agosto de 1965

Requerontet SOCIETE ANONTME'ANDRE CITROM YRANQI
Priviligio d. anTanaos "PROCESSO PARA Apsarzrçon à Xixurago in mane& j
DAS UTICULAÇOXS %ROTULO
NEIVINDICACOES

aporteleear a manitenelh• bk emrrldo,
• mais especialmente a lubrificação daz articulaçasz de r8tn1a, araeterIgn
Co pelo dato de a rótUla ser submetida, cp6s a 'aziaga, aliai tratante
por prelição de areia ou natal granulado cuja gramilosetria 14. tal Nado
rz que as irregularidades produzidas abre . a superffei• tratada abe, ma ,0
fulgi° dar cargas raleetivois de ser apertadas per aitiflla*e a erterldl,
de ure ou sírios mícron' a algumas laminas do *Sermo. . •
Reis:Laica-se a prickddad* do corresponda% mak 41,
i
pontada na França em 6 de agosto da 1964 sob me 984.331.
Ponto mm, 1 do total de 2 potes orroditàdalo
1 . ?rocas, para

964 nrça-feiez 16
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dr0,..e.OM características de permanente •screspananto, ondulação ou lanugina
TERMO N o 171.75/4 . de 2 dob agosto de 1.965
rfecluerente LIERRY-OWENS-FORD GLASS COMPANY..-. g.g.A.,

sidade, caracterizado pois c(iNpreender ot estágios processuais de: retirar /

Privilígío do Invenção:. "PROCESSO X APARRLPO PARA O ENCURVAMENTO E TEMPERA/
DE CHAPAS DR VIDE-

contlnuamene o fio de vidro a partir de uma fonte de alimentação; torcer o
Sio retirado da dita fonte; Passar o fio, a uma velocidade linear seleciona
da, através de uma zona de aquecimento,

RWINDICACOES

1 - PROCE:0 E APARELHO PARA O ENCURVAMENTO E TEMPERA/
pE CUAPLS DE VIDRO, operando o processo it medida que as chapas são ~idas/

a fim de aquecer o fio até uma temperatura em que í consolidada sua configuração torcida; prover uma tenso

niforms no fio dentro da zona aquecida; aplicar ao ff; um lubrificante
O MUI

arlis

aquecimento; esfriar o fio sod tensão uniforme, • fim do estabillaí.:(

.(o longo da um trajeto Pri-determinado através de áreas sucessivas de aque-

-lo após a sua passagem pela-dita zona-de calor; destorcer o fio; e rolaar

imento, encurvamento e resfriamento, ar ,dita, :tapas !estando suportadas em
;ases aquecidos durante o movimento através da dita área de aquecimento pa-

ou bobinar o 0.0 Processado.

[a aquecer ditas chapas até ume tempsratura correspondendo substancialmente
a ponto de amolecimento do vidro e em gases relativamente frios durante o/

Reivindica-se a priorc .10 do correondonte °colai Je
positado nos Estados Unidos da América em 23 de julho de 194!: o j 21 184.595.
Ponto n c 1 do total de 11 pontos apreseuzaios.

„lovimento atravás da dita área de resfriamento para rioidamente reduzir a /
iFemporetura das chapas para temperar o vidro, cariCotericodo porque o movi-!

5

flanco dianteiro das chapas é interrompido na dita área de encurvamento • .a
opanto mantidas estacionárias as ditas chapas são comprimidas na curvatura/
4esejada entre superfícies complementares do moldagem antes de serem passa4as para a área do resfriamento. .
Ponto n o 1 do total d4 16 pontos apresentas,

/14
,

10
11
21

11Áf''s
1,

'ia

/1,40, Irá
/05

:31j

kl.
.Lm O We 10.984.
I

do

27 de maio dt 1965

14querente: OffillitaL ELECTRIC COMPANY . . a.n.a.
Z iviligio de Imvsnção; eArERFEIGUNENTOS XM vILYULÁS PARA noIpoS*
ZEIVINDI4CDES

•

1 . Aperfeiçoamento em válvula para fluidos, caracter'

aldos. polo tato de incluir um conduto do zaprimento de fluido alongado tendo
*4 pluralidade de aberturas de saída axialmente deslocadas ad jacentes a assa de suas extremidades: meio formando uma cimara de recebimento de fluido/
atada a uma extremidade de dite conduto; um tubo Oco deslizàvelmente monta
ma em dito conduto e tendo uma abertura ali dispocl.a para ser levada em setiv,iincia a encaixe com ditas aberturas de saída, estendendo-se uma extremida
im de dito tubo para dita calmara, o um membro m6ve1 montado em dita amara/
• recebendo extremidade de dito tubo; tendo dito membro suivol uma abertura/
1Woporcionando comunicação entre dito tubo e dita cámara dm modo que uma /
pcpko de fluído passando atravils de dito conduto entre eis dita cámara • /
jps5, consegninte movimente dito membro mirai e dito tubo para levar dita a-À
lbOtura ora dito tubo a encaixe ene: ditas aberturas de saída em sequáncia, /
per moto de que o tinido que passa atravás de dito conduto e dirigido atra1/41 de ditei eadutos de saída em aequn.a;ra.
Reivindica-se a . prioridade do correspondente pedido 41
90 ¡tad* asa Xotados tinidos da im4rioa em 29 de junho de 1964 Sob no

Privilágio de Invenção: "DISPOSITIVO DE PÁRiTJI PARÁ lo-.010, EM MO.OREG à
GASOLINA"
REIVINOICAChug

1 - Dispositivo de partida para ignição, em motores a/
gasolina, previsto para conjugação ao distribuidor objeto do pedido de

Pa-/

-tente T. 148.987, no qual o terminal do eixo girat6rio tem a superfície lateral subdividida em pares de contatos alt o rn alamentolizados à torre aisa
lados, contra as quais se aplica um par diametralmente oposto de ose6vas
de
carvão, une positiva o a outra ligada à terra, caracterizado por c,...eproou-/
dor essencialmente um relO, formado a partir do duas 1;,:lfalas matílicas, toa
do uma fixa e isolada clp base, e a outra articulada i ntormcdiàriamente, à /
semelhança de balancim, ' na extremidade de um suporte matálieo, fixo à
p,1r3,1
ta, itiminas estas interligadas, em uma doa extreaidades, por meio
de mola /

espiralPontO no 1 do total do 4 Pow...

97 n074b

^41let

viam° No 169.9/1 de fr de maio de 1985
Requerente: WALDEMAR STORÁRI. a SIO PAULO

ponto Au 1 do total de 3 pontos apresentados.
z

g5

AZ

29',29.

'egf,9Y-Keffie,

31
•
Z) :

.0 ''' IS

X0
/P
IMO Xe .171.548 de 23 de julho de 1965
r•nernterInson CORPORA TION o. = E. U.A.

)7. 14 14

'

h.1'Migo O Invo00:

moczsso PARÁ A PROUniai, E APARELHO ,1,11A O PROCES=-:

SOUTO DE r'us DE FIBRAS DE VIDO" .
REIVINDICAOES'

1 . Processo para a godUça0 00 tios de fibras de vi-/

FIO. 1

"t

C

1

D:tn R",.0.

Tèrça-f eira 16
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tampos, gavetas, conjuntos e gaVetas, painéis, caracterizado pelosetO da . 1,
22RMO Mo 169.ómr dê lz de maio de 1965
Vaquerente: METALCRGICA HELENY S/A IND4STRIA.E COMÉRCIO

510 PAULO
Privilicio de Invençao::"APERFEIÇOAMEETOS EM TAMPA INpIOLAVEL'PARA FRASCOS,
'
POLCA DE BICO VERTEDOR"

unwpicems

estrutura de fixa.çáo do tznpo ou corpo do m6vel, ser formado por, pelo menos
dois arcos em forma de "W'Invfrtid, com os ângulos retos, preferlvelmente/
tubulares,

e

que sofram ume uobradura na altura mediana dos ramos verticaie,

de forma a configurar doi p pla) .-Ne de sustentaçã" um horizontal, formado /
por um "U", já agora horiAontal e outro Plano vertical, formado por duaS_

1 Aperf.0.çoamentos em tampa inviolavel para frascos,
dotada de biee vertedor, caraterizados por um corpo cilíndrico • el co, fe-/
'Nado de um Lado, do qual s• projeta internamente uma parede anelar, cone

pernas verticais, sabre is quais se fixam convenientemente a parte superior
do m6vel 5 seja mesa ou estante ou semelhante ..

.

Pon5's p g 1 do total de 3 pontos aprese1ttador/1

rica I. saia do dito corpo, estando prevista na face interna da referida /
Mala, lo meio da mesaa, uma nervura anelar, e, acima do disco que reObia o /
dite eórPo, uma projeção , circular de menor diâmetro, formando degrau com o
diSOP, da qual ea elevam um bico vertedcw e meios de‘abertura da tampa.
Ponto n0 1 do total de Ig pontos apresentadoe

FIG.1

itIMO MO 169.165 do 23 de abril :de 196g
Eutçx
FRITZ 4)IDEA~
de
Invenção:
"PROCESSO
PARA
SECAR PRODUTOS SENSIVEIS AO CALOR,' /
Privilegio

UqUerente:

BEM COMO INSTALAÇXO DE SECAGEM, PRÓPRIA PARANXI-/
CUTAR O PROCESSO"
REIVINDICACDEE

1 - Processo para secar produtos sensíveis ao calor em
forma de partículas em uma câmara evacuada durante a queda das partículas /

T5Rmo NP 166.021 de 22 de março de 1965
Requerente; nnuinr DE FARIA = GUANABARA

mtravás deste câmara, caracterizado pelo fato de que o calor de secagem que

erivilág'io ' de Invenção: "UM NOVO SISTEMA DE CANADÁ DE AR PARA PNEU"

produz a vaporização ou sublimação á aduzido mediante radiação, sendo evita

.EEIVINDICADDES

do um contato das superfícies de radiação pelas partículas a serem secadas,
e sendo a separaçãO das partículas secadas dos va pores favorecida pela p ro-

• 1 - Nova câmara de ar comlirtmido para pneu, caracterie

ourZo de um turbilhã5 na camara.
Reivindica-se a prioridade an correspondente pedido dg

ra de 10 milimetros, formando dessa forma resist gncia no vácuo ta amara O

Positado oP, Sul ça em 24 de abril de 1964 sob n,/ 5347/64.,
Ponto nP 1 do total de 7 pontoe apresentamos.

zado em bola de borracha ou de outro material consistente, com uma•espesffile
ar comprimido.
Ponto n 5 1 do total de 3 pottos aprieentadóse •

,8

Fig./

TÉRMO N a 1623.120 de 9 de aetembrO CO! 1964
Requerente: ABRUMO VáLVU SANOVICZ a= SIO PAULO
Privilegio de Inven00: "APERFEIÇOAMENTO

NA

oózsTRUO*0 DE MISVEIS"

pEUVINDICACDES

APERFEIÇOAMENTO NA CONSTRUÇXO DE MOVEIS, constituí
do por elementos mO4UladOe de madeira, Metal'Oik , seMelhante, ConfigurandO /

seatkAL

02Ent%

,

11

12R4O ..101 367.349-,, d* 19 O gwAr 0r4ir0 Ot 190
áaquerentes INDEM4ERKE umw, ,oawliett 22SOME w_W-2,t2Man
Privilggio de Invençãot P COROW VIAM LICO Ag ACI041131V10 WiititiMgrfi
PORATRUES"
REIVIARICA=

S66 Tia-feira 16
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.•

Comando hidráulica ó acionamento para regular O /

amado 4• maquinarias, ferramentas • peças do trabalho em máquinas opera.
¡Oda/kg, provido com um agregado de cilindros, cujo mbolo pode ser solicita
atras de $ pelo menos, una primeira cisara pelo mento comprimido, cuja
glinão á controlada.atravia do uma instalação reguladora, caracterizado pe.

Seção III)

Março de 1971
ee=======fee=~

TsamO Na 162.925 do 25 de setembro de 1964

>quarenta: CHENISCHE FABRIK MUER 0.m.b.E. * iLEXtORÃ
Privilégio de Invongio: "PROCBSSO PARA APERFEIÇOAR Turma QUI ÇONTEK Ft. e
ERAS CELULÓSICAS MIAM ACRTAIS*
REIVINDICACOE4

:1? tato 44 que a instalação reguladora aprosonta um cilindre,. cuja primeira
IDIMara nobaose em comunicação com a primeira cantara do agregado de cilindro
13 1, Cujo ambolo'cle marcha rápida pode movimentar-se ate um batente regolávol/'
elb 81,

ação de um agente comprimido aduzido à soa segunda cantara, e, ainda,/

eetate do que o agente comprimido 4 conduz:P.Idruvés de um dispositivo /
1Initti4or de quantidades, fechado durante b acionamento do émbolo de marcha
1.
. SUMO a gere Ne abre sob a ação da prenso em vias de ascenção • leva o aBell
1,0 Comprimido em quantidades pré-determinadas por unidade de tem p o à primei
r
go goeta do ag re g ado do cilindro.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido At
.1911bstitado na Mesinha em 17 de março de 1964 sob n a J 25.471 Ib/49a.

5

1

Fig.
24

42 48

do HCH0 com um álcool alifático inferior desde uni- ati quatrira/ente tendo
desde um até seis átomos de carbono O, um ácido irorganico forte, como por/
exemplo ácido clorídrico HcIS ou ácido nítrico HP03 , ou 011 ";GUS saia de /
reação ácida forte, como por exemplo triclorito do alumínio Al on oxiclori.
to de circánio Zr; e menos do 32% ao dgua, deixando descansar os texteis,
vitando a perda de umidade, aproximadamente desde

4 at: 36 Urrai. C acabam

do logo mediante lavagem, neutralização e secagem.

Porão na 1 do total de 5 pontos apresentados.
TERMO Na 161.898 . de 19 de agosto de 1964
Requerente: PILKINOTON BROTHERS LIMITED
INOLATERRL

. 114 15

3 36 22 10 6 f?

aos texteis um liquido que contém ao sumo 45% dum semi-acetal de formaldo1.

Reivindica-se a prioridade do correspondente podido da
positado na Alemanha em 3 de outubro' de 1963 sob na Cr 31037 IV/c8ke

Ponto n a 1 do total de 8 pontos apresentado/.
46

1 . Processo para apert'eiçoar texteis que contim fibras celulésicas, mediante acetais CH3CH(0CO5 )2 , caracterizado por aplicas

dwr

.01Se~nEff..,
•Wr~-" '

Privilégio de InVencSo . "PROCESSO E APARELHO PARA r4micAcX0 ng VIDRO PIANO

18

REIVIN5/CACDE5

20

1 . Um processo para fabricação de vidro plano durante
o qual o vidro encontra-se em contato com metal em fusão, caracterizado pele

30

fato de confinar-se em adjacéncia ao metal em fusão, um composto de um ele.
112

44

iR.

32

mento aditivo para o tetal em fuso, e aplicar-se uma corrente elétrica coa
trolada ao dito composto de forma a produzir a eletrólise do composto e G
entrada controlada no metal em fusão do elemento aditivo liberado pela bis.
trais°,

O 600

te ivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidea

96 .• •

depositados na Inglaterra em 19 de agosto de 1963 e 27 de fevereiro de 1964
sob n?s,' . 37259 e 8260, respectivamente.

104

S4
WEGIO
r

N O 166.793

D14~~4 ^^

a.

•

Ponto n a 1 do total de 21 pontos apresentados,

8 0 04 84 12 658 ->74 10 44 7900 48

ESCUTE rozrums ET DE DEVELOPPEMENT DE
"SOCO!" mm

L/ cÁTALTU INDUSTRIELLE
ok
.WIdjk

TRANÇA

SOlviligie de Invenção: "PROCESSO DE SEPARAÇãO DO ENXOFRE CONTIDO MI* 018".
1

511~1

~51.-

XEIVINDICACDES

7. . Processo de separaio do enxofre existente cm na é.

/Oda g ob a forma de ja.a sulffdrico $ por meio 4e um composto arrimo, dito /
Ippreeesse -eendo caracterizado pelo fato de utilisar um composto fOrrico der&
Pede dO an &eido respondeade 1 'drenas gerais

1400 . Ca

11 o EX-23 . Cg. .

"

1000.11EE

5?•

LINE k.
255

TERMO Na 158.648 de 24 de abril de 1964
Requerente: UGINE KUHLHANN = . FRANÇA
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUÇXO DE CHUVA ARTIFICIALos
1. . Processo para a produção de chuva artificia/ 1 caraj
'banzado p elo rato de espalhar-se na atmosfera, tas altitudes favoréveis na
pondensação'do vapor (agua do amoníaco liquido ou gasoso,
a fim de transfoe
alar ;ate peia ação do ozone atmosférico em nitrito do amOnio que provoca
a

NOZ

N....,

4

REIVINDICACOES

t*

'

fi3

írr!'›

29 de janeiro de 1965

itae1 p ~pau, dicao inteiro sig nificativo, mala eepeelalmente 1, 2$
Sa lb 0 r, designa seja Cara, *some ao admire inteire edemas ima
Eiba-43 eoPeolaktate & ea 3,

formação de nuvens e desole sua precipitação sob a forma de chuvas ricas em
anta.

Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido dr

positado na França em 3 de maio de 1963 sob n o 93.626.
Ponto n o 1 do total de 3 pontoo .,.....entadoe,

TÃRHO He 158.525 de 17 de abril de 1964

6.4

Requerentes AMERICAN CAN OOMPANt= = E.U.A.

Privilágio de Invenght HSOCESSO E 24U/PA1fENT0 iAE ramcnIto DE RECIPIEN
TER METIL/COS AFUNILADOS; E RECIPIENTE METÁLICO MA.

liCivindica - se wiOridade doscorrespondéntel MIOS/
tION Na orança,em 29 de je y e1964 f de janalro de 19641104
R O& • 1322, res pectivamente.

•

Ponto n a 1 do total de 10 pontos oreffixaufam
•

/

NUFATURADO PELO DITO PROCESSO*
tgIvINDIcAcm
3.- DM processo de confeccionar uma pluralidade de coc
pOx de latas, tendo cada um uftuperfil que se, afunila de uma extremidade do/
corpo para a outra, a partir de una fita de folha metálica tendo bordas la.
terale paralela% canoterizado pelo tato decompreender as etapas de for./

I

TCrça--fel)a: 16

,3bk

DÁS6r;P:ICIAL (Seco

mar uma pluralidade de curot- cillndriOos .tendd'una seção transversal eira?,
lar e uma costura lateral longitudinal, a partir da dita fita de folha Smtí

Março de

1971 967

Ao fato da face int e ssb' do eolarinho ser dotada de alça central, traitaVer-/
sal e nos seus extrmoa de 'bolsas" simOtricas, providas de abertura volta.

Uca, e bttirai-o metal de cada corpo para dar-lhe uma forma afunilado cujc

da para o centro do Jolarinho, em combinação com dois reforços simétricos

diametro aumenta prOgressivamente de uma extremidade Ao corpo para a outra,

de formato igual ao de um meio colarinho, perfurados salvo nasua XegiãO /
mais estreita, de modo que ditos reforços se introduzem, cem .0ertit folga na/

Ponto n o

1

do tateada 8 pontos apresentados.

FIG. 1

ditas bolsas, e sob

16

o

referida alça, su p erpondo-se, muna região central,

os

trechos :são p erfurados dos mesmos reforços. Substancialmente pomo descrito/
e ilustrado no desonhd "a pe ns o .
-

22

4nice ponto apresentador
16=
• •

A

.14

_.

g

tit.

o

TERMO No 161.778 de 14 de agosto de .1954,
SXO PAULOI
Requerente: -ÁRNALDO OGLEARI
Nodáfo Industrial: "APARELHO-DEPOS/TO PARA PASSAR REMOVEDOR DE ASSOALHOS

E,

FIG. 1

OUTROS" .
REIVINDICACORa
. 1 -

APARELHO-DEPOSITO PARA PASSAR REMOVEDOR DE ASSOALHO

•

E OUTROS, caracterizado por seconstituir de um reservatiirio

TIRM0 NQ 148,045 ,d0 29 de março de 1953

co preso ao um cabo Ale articulado, cilindro aquele com ó lado curvo revoa
tido externamente por um feltro que distribue o solvente sabre o assualho.
' Ponto "O 1 do total de " 3 pontos apresentados.

Requerente: ACOSTO PINTO BORBA = PARANI
Privi14lo da Invenção: "CAPAS PROT=ORAS PÁRI vzIpLos EM GERAL"
REIVINDICACOEf •
- CAPAS PROTETOUS PARÁ VEtr/LOS ZN MAL, conistitul

das de unia capa prd.moldada de mardo com o perfil do veiouln a ser protegi,
do, caracterizadas easencialmute pelo rato de ser provido de uma abertura/

obturával por um tacho do tipo "Sclair s cujo terminal 4 por sua vez entrei&
çadoo por um cadarço, corda ou cabo „previsto na borda inferior da capa Onde
se mPlicanm cadeado ou qualquer outro equivalento.
P9:to uP 1 do total à* 2 pontos apresentados.

FIG. I
TÉRMO NO 1 1 3.195 de 11 No setembro 40 1959
•
„Racuarlantel EMANTO CatiPáJri
Privi4égio de Invonclios soaoasso PARA Á PRODUÇãO DE pm PIUM:OTO CONSTITUI'
DO PAR TA POLIMERO DE NITRIU ACRILIW
TE,WO MO 163.902 de 22 de -outubrO de 1963
Iteque;ente: WURTTRMBEROI3CUE tarAuxeraiwww-

,RRIMPICACOR4

e ALEKMUt

-:PrOcesse para a'produção de um filamento Constitn£
40 povoa pollmero +do oitrila acrílica, caraeterizado per esegfalusder o. eg
Mitos de preparação flo um soluçã• contende dito políaore, estrila* da co.
Impioresultant. 4. soda guo sonstitua usa serranta Pelo forpás4Uio'dit dita
solugdoatravds d. mo or1fícto confignrado, corrente essa otaWootia as zug
rokioSid.pro.
moio tousw no qual opores paquere quantidado do aolvanta,ani¡
parada dita solução á *vaporada, a partir da corrente, sob taxnajlt 04 1
condução da dita corrazt* atrar411 d. dito /Lote Para eiateries(i'doemilienho/
ta coatolaoio e gasi comproend, um líquido çair constitui 10I ag.t dred451.,
tanta posa • polUere e do aztravio para • solvente, +estiramento Arrartigoi
&orle forrado na prosama lio dita liquido visando o adalgaçasoato'40 reterá
'
de ortiga, retirada d* dito artigo a partir 4. dite banhe do caggsveçao, f
~or. do 3~0ffié lit ylP mdroldegPdocikuido • ...tiramento do ~Po, Ymi.

Pr1Vil4g1o de Invenção: :APERFEIÇOAM/9S 126 PROCEC50 PARÁ FÁRRICAR'CORPOS/
PERFILADOS fuNIFORMEM1,, NTE PoR0s0S, POR MEIO DE FI- /
ÉRAS METÁLICAS"
REIVINnICACOEs
1 -

Aperfeiçoamentos‘em processo para fabricar corpos/

perfilados uniformemente porosos, por meio de fibras metálicas, particularmente fibras de aço, caracterizados pelo fJ"rato de que as , fibras de metal são
arruzadas em forma de aglomerado e, em seguida, 'conorecionadas coe volume /
constante,
Reivindioa-se a prioridade do correspondente P edido. de
Positado na Alemanha em 25 de outubro de 1962 eob

n0 .3 22.547 lbA9

1.

Ponto n o 1 do total de -1-1 pontoe apresentados.
TERMO NO 152.812 de 18 de julho dó 1953'-'41
PAULO '''
Requerenta: NÁPOLEON 0E05058 ATUÁNAESAXIS a
PrVoill4gio

'

de Pavonção4 "APERFEIÇOAMENTOS Bm. COLARINHOS"
•

TYINP4-

,

"e~

°:4~?(WhIdt404-clea',Altd 4"Orientaraistolículss,40;poliza.

re da artigo a permissão da riiaxamento por parte da artita,~Setd:anee.
'.bleento de meseo.

:

-,:.

4 .n

1 - APDMFEIÇOARENTOS R4 COLARINHOS, car , cterizados pe..

'

boiwindisa-oo a or5cridad• do corroapendouto pedido oft

_Au

968 Têr§a-feira

16
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Março de 1973.
t•

Platad0 2$00 1dtug0, %Md dm
,783.226e

è2 29 Ai dateNtré do 436 Ob 4 0 SIO

tê n gl 1 do total de t‘ p ontoo ipreaomadoN

FIG. t
2ANNO Ne 145.309 de 7 de dezembro de 1962
%Mero:tez VIOKERS-ZIMMER AETIANGESULSCHAPT PLAMUNG Uru BAU V0N INDUSTRIE
ALEMANHA
ANIAGEM
ftiviligio da InvençZos "DISPOSITIVO PARA EXECUTAR LENTAS MOAS QUCSICAS/

TARHO 9(9 142.331 da 22 de a g osto de 1962
Requerente: INSTITUT SARDAS JADRCWYCH • POÁSNIA
Privilegio de Trarençãof "PROCESSO E APARELHO APERFEIÇOADOS PÁRA PULVERIZA./
ÇAO DE MATERIAIS DUROS"
REIVINDICACONS

1 -Processo aperfeiçoado para pulveriaaqão do aateriala

EM FOX LIQUIDA"

granulares duros entre rolos, caracterizado pelo fato da que o dito mate. 1

AgivieDincogp

rial 4 entregue aos rolos, sondo acelerado pela fárça de gravidade at4
car animado de uma velocidade linear que substancialmente Igual I vslocie:

. Diapositivo, próprio para executar lenta. reagossi
gquida,
particularmeents para executar a poli - condonsação/
gafidiese . es fase
ha fableação de po1i:isto:4ml, caracterizado por várias bineis (fogos
Coldais), , girlvelnente montadai sa Um recipionio que se ajunta intimamente/
Mi o canto marginal das . hilicez, cajoa'fiancoa apresentam a forma de arcos
dá draino- CUJO raio corresponde ;e, distincia entro os eixo* das hélice'.
Aadmindfea-Ale . a prioridade do correspondonte pedido RI
Matado no 1/0.14, * Mi 7 de deconbro de 1961 oeb noa Z 916o '.../59e.
Ponto na 1 do total. e.
do
.67

16

pontos apresentado..

dado periférica dos rtaole em questão, • numa quantidade tal que soja AO ta4H
XiA10 iguad a capacidade do processamento dos rolo., aos Tule o material é'

entregue na torna de una corrente achatada, tendo uma largura, mio superior
ao comprimento 6til dos rolos, a una espessura da ordem de tamanho de 'rio/
do prOprio material..
Reivindiee-se a prioridade . do correapendente padido de
palitado na PolOnia ma 26 de agOsto de 1961 eob A O 97.221.
Ponto A O 1 do total de 16 pontos aprmntadoel.
r?.4.11

413

in EINANItik.

r

ior

"
0;1.

1
.1 (I 4711P1 1111111111}à
o
Fig. 1
'4219(0 N a 190.690 de 23 da junho de 1967./
Xaquareites INEUSTRIA RIaTROPLÁSTICO KYOWA LTDA./ SAO PAULO./
•AHA• TRABALHAR ARCAMOS ,- NO ACABAMENTO/
fitesalo Industrial* HOW PROCESSO
4,0

(2A(PAPIa. DECOBATIVO 3 PINTURA,/
Reivindicai/Lm?.
3. - NOVO processo para trabalhar angulo», AO acabamento

decorativo e pintura, que he caracterita essencialmente, por se /
Constituir do uma pega de mobília (1), utilizando . o pinho ou oMeirg "/
Dor compensado,

materiais tom, age sdo de baixo custoe de fícel

inf4

passando-se *Abes a superfície, uma cola imperecível (3), pa
doado Nur-utilizada cole.'viallioa de cido acátleo, aplicando em segui.
41s, a colagem do papel deoorativo ( g), cujo padrAo, imita a estrutura /
neuma nAdeir4 de alta categoria. Tax.se a colagem do papel ' , deixando/
1

'alie le g e fique sobrando na pouco, na linha do Angulo, deixando secar, a
seguida passit.se levemente um4 lixa comum ao longo da aresta, toman.
!ed-de o cuidado de lixar a gmáts liáha do vártica do Angulo, desta
feta" eath f 4 .gdixa de P aP ar age ficou sobrando na linha do vártice da
(plina, para se obter um corte perfeito, • apreoentivel, Procede-se da A
~ma mangra AOC r*WW00 fil SA GA opa ias ¡Insulo com a rue jí trabalha.
'ilhoa forma acima, e ANOJA procodese sudessivamente t conseguindo as
4)12 9 dar um perfeito adabameato aos Angules, Ile, modo que 53 papel debo
ilativo coincida porfeltamente com a madeir4.¡Sábre , i superfície assim /
°Miem 2 procede-se a pintura com uma'sabstância do grupo do poliste?/
5 00, Ou uma outra com pouTr de infiltragb, paracgge tudo se cn!..atitual
ÁlgaliMaetrii-ben eí um bloco sá.
Poeto no 1 cle total de

Fg 2 •

TERMO Eg 180.324 de 13 de junho de 1966

Reguereentoe S.A.I.C.I., SOCIETÁ AGRICOLA TEMSTRIALE PER IA ORILULOSA,
ITALIANA, SOCIETÁ per AZIONI. - ITÁLIA
Priviligio de Invenção: " EQUIPAYMETO PARA TRATAMENTO DE POLPAS VEOR.
TAIS 't
In/VINDIOACOES

Nauipamen.N. para 1-tatamento do polpas vegetaid,obtida:g de matdriaie vegetais com produto. químicos alvojanetee, pelos
quais d exercida apenae mala ação oxidants, e em particular para o tra
*lamento de polpas semi-químicas eepãssan (por exemplo), tendo una coa
centragio maior do que 35-40% de matéria seca), com métodos de alveja
mento pela uso de produtos químicos tendo .mente uma ação oxidante
caracterizado pela combinação, numa estrutura semelhante a uma caixa
esteciondria, tendo pelo manca una entrada para a pasta espessa, pelo
menoa uma entrada para os produtos químicos e pelo menoe uma eaLda /
que é conetada t com a amara em que a reação of levada a efeito até ser

X DOMOO aproleata4oS.1,

completada, de um rotor ajuetado eia

dita

caixa, compreendendo UMA 4/

'‘\
st):
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**Se g o Mantrifugante, em que RU realizadas uai . primeira tragmantaORO
da polpa e a nebulização doa produtos químicoa . para par em suapenako/
Ot reaultantee fragmentos da imota e ot Ãdutos quími000 nebulisadOR
aa oorrentn . de ar; aasím como'uma secetTo tendo membrom projetantem

31M

!girando muna alta yelocidade linear, • -poioe quais a dita oormante de
ar interceptada, adquirindo assim uma cndigo turbilhonante eceonek,
almente uniforme, interina' e'difueas no-nentido . de que a . polpa fina e
Mente subdividida fique completamente miaturada 002 om prOdutom quími
mom nebgisadoo e auepeneon na corrente de ar, a qual

tf entíto dirigi*
'dana direoRo da dita salda de descarga; tudo ir qualquer modifica..

ção . pr:dtioa ne - grdu . de viscosidade da polpa, (número ie CoROPner-Ris
ffl.er).

Março de 1971 969

grãos Ma . da meus :ateres ellIOS g uise* vasos anu wwieuesaVaentir 'At/tildai"!
a 20 Iltomos de carbono ..por nolícula, pela adigIo de 1,1 a lat,
Isoles de triOxido de enxofre por. Mal de radica/ de eido gram, ai maneta
de •Olventia capam de farei* emposim de adido em tri6xido de emorrN
caracterizado pelo fato do se adicionar natklit prina 6$;.90% da quantia";
dada total de triéxido de madre a ser empregada, a tenperaturaa de, *a
xino, 70 0C, aertecantando o triexido de snotre , restantes ama fellIterattall
acima de 70Rec
Eeinndiel-aa R prioridade do eerraspendónte NOW 1,11
poaitado vo Alemanha em 8 de agosto de 461 sob a% X 4335$ J7b/lt'Os
;Nato PsO 1 do total de 3.14 pontos aremmtadme.
e contém de 6

Ponto n ç 1 de 11 pontoe apresen-tador

r/2

21IRM0 XII 1945/2 de 30 de agasto da 1967

, lequeráte; puiu RAMOS FREITAS GUANABARA.
godie Waetrial "NOVO MODÉLO DE PEÇA PARA /MIAR LEGUMES*

T "AM ° 10 16 7 .27* de 17 de fevereiro de 1965
Re querente: YARBWERKE HOECHST aTIENOESELLCHUT TOrlde Manter laClUsikHElle
mala ;. ALBUM& •
Privilégio de InvençZoá' 11PR0CES g 0 PARA A PREPARAÇÃO DE ESTES
ÁCIDOS DE SUBSTANCIAS AROMÁTICAS CONTENDO IÇIDOS

/ *POVO MOD*L0 'DE PECA PARA CORTAR isdumaslr, coutariam() por se
aenatituir.das uma baste de corna rettingular aberta e tendo na parte tachada.

ORMA.RIDROXI-ETIlaTLFONICOS0
REIVINDIcACDES

Ma siai:nela convexa..
Ponto ne 1 do total da3 pontos apresentado/1f

1 . Procitso para a preparado de datares sulisUricos
sidos de substáncias arasáticas contendo grupos bets-hidroxi-etilsulténi./
cos da. fórmula geral
(1).SOrCB2CBrOSSE

na cum o piei bentenico A pode ainda possuir outros substitsintes, caracte
risada pelo tato de ee tater reagir ícidoi amido.aulemico, a temperatura

aa

montada e ela presença de solventes orgelnicos, com substincias aroaíticas da
rermula geral
..202- CO2-CArOU
na Dual 41'tairo iigniticado explicado.
ieivindica.se a prioridade do corresponaette pedido
positado DA AIMAnha em 18 de fevereiro de 1964 sob no F 42 033 1Vb/12 q,
Ponto n o Z do total 4e 2 pontos apresentados.
ORNO . NO 107.267 de 17 de fevereiro de 1965
Requerente: ALLIED'CREMI0A.CORPORATION
Privilegio do InvenOiox !, PROCESSO PARÁ DECoMPOR CARBARAT0 DE AMÔNIOn
RULINDICAOES

Processo para-decompor carbanat o de '.4nsnio sepew,
TERMO X*

rax vapores de aménia e biOxido de carbono a partir de uma mistura essencialmente líquida que inclui uréia, carbamato, anGnia e 4guat.caracteriamin

141.751 de 2 de agosto de 1562

Requerente NUM & Cà M.D.%
W11,11410,0 DIVencAo:

:pelo tato . de compreender as etapas de circular a referida mistura liquida

ALEMUll&

PROCESSO Rol A ,MDFOOKX0 bEXCIDMI
CAUXOS OU DE SEUS ESTERW

bono gasosos, passando o . referido liquido e vapores formados na forma de ta

f
• Aperfeiçoado processe

14,n

através uma primeira zona aquecida de decomposição primári% pelo que o me
cara,
Renato do reiorido liquido se cdcanpOe para ' formar ancinia • .11,5xide

ealtonagle de ícidosk

se misturada através

e

ref e ria primeira zona acilecide, simult'aneamente e

ta

5."
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ona interMediária de separação de vapor, passar o líquido da referida seri*

Pieira zona aquecida através uma segunda zona aquecida de decomposição para/

FIG. I

AÀcompor uma outra quantidade de carbamato e formar vapores de amOnia e MI

.29 2 M

Nido de carbono, rendo a circulação do referido líquido através a refsp4Ja/

3t

gsegUnda zona prevista na forma de uma película relativamente delgada de cer

ca de 2,5 a 6,mi11iaetros de espessura com o espaço adjacente previsto
a zeparaçío dos vapores de amtnia e biéxido de carbono formados, e circu3ar
PO referidos vapores separados para a referida zona intermçdiéria de separft
tia por passagem em contracorrente ao fluxo do referido líquido atraves ' a /
t. eferida segunda zona aquecida, •ncon4-ando-se as referidas zonas de decom..
1~40 sob temperaturas da ordem de 104 a 160 0 C., remover da referida acua
Utermedi gria de 1:aparação os vapores de amOnia e de biéxido de carbono e /

'Comover a ria líquida da referida segunda zona aquecida.
Reivindica-se a prioridade do correspondente Pedido dg
ye:sitado nos Rata4da Unidos da Am6rida em 17 de fevereiro de 1964 sob
. i45.457.

*MO n z 1 do total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nz 159.666 de 7 de fevereiro de 1964
Requerente: ROGIMEX COMPANHIA TICNICO TEXTIL

sgo pAntm

Privilégio de Invenção: “SOPORTE PARA MAÇAROCAS PORTA MECHAS DO FIBRAS TEX.
TEIS0
RSIVINSICAn%

1 . Suporte para maçarocas porta Mechas de fibra; texteis, cA
racterizado por um elemento tubular cilíndrico com dois rasgoa longitudinal*
diametralmente opostos, fechado superiormente por um elemento cem uma haste

ou eixo central; que permite o seu movimento giratErio, e inferiormente por
um elemento coa o plano da face interna provida de relevos ou proJaçaea
triangulares.
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados.

•
à
i ORRO Ra 3.59493 d• 34 d4 Junho de I9di4
1 aequiente: DUALOP RUAM COMPANY LIMITO a a !SOLAMAS. .
Privi1$11.0 de lemençãos PAPERPEIÇOAMENTOB mit ou na piarros á A•UALE0d PAI/
HISTORAR LIQUIDCe;
I

INIVINDICACOAS

. . •,
1. lpartlho para misturar um ltqUido de alta viecooidadm lex

l ouro de Wmoaidados relativamente bairikearacterixado Por'compreender uma
IreÇa exterior ama uma pega interior situada dentro da peça exterior, gi=/
Mando ambas as pegas uma em relagIo à outra lar volta de ta eixo loagitudi./
gaia cammn das.mesmes, tendo a peça exterior uma saída e uma entrada afasta.
(ia axiabaente da a gida, e a pega interior compreendendo pele menos dois seg
alentos dispostos axialmente um em relação ao matrola ilealisados axialmete
lontra a entrada e a salda, cada: segmento tendo uma imperícia periferica ea
!terna convexa que se estendo axialmente, substancialmente p aralela em r o l aigem à auperUola perlaria da pega exterior, sedo Um primeiro doe segm -sri,
itdelobular em relação ao aucionado eixo a tendo pelo menos una parte do /
gtlaris na MI peitaria externa que tica prtesima à sOrfticie periterica interna e polo nonos Ulla outra parte que tiewem p aratkdiente afastada da cj.
¡tilda sup ertio311 perlaria& interna, um segundo sogmento, ou cada um doe ou'.
!troa segmentos tendo uma parte de lua auperticia peritér#ca externa mais /
letal,. cem atamento ada 'ron a dita anporrfoili periferica interna el.
gge A Partia ataatada do primeiro segmento mencionado,. P
.
alftirdioa•se a prioridade do dorresponke,nte pedido depoaita4
r OWEITOkigier de rateiam da Inglaterra ça 13 deunho de 1.963 •ob na

mgh

Ponto rig

a de total de 8 pontos apresentados.

i G. 1
TARSO Na 158.513 de :17 de abril de 1964
Requerentes NONSANTO COMPANY = = E.U.A.
Privilegio de Invenção: 'PROCESSO DE JUNçlc TARNO-WfmICA DE FIBRAS BE NY.
LONN
ASIVINDIpACODS

1.. Processo de Junção de uma pluralidade de fibras de nylon/
contíguas, em disposição paralela, em que as fibras são -,vestidas com um A
gente químico de ligação e, então, aquecidas para efetuar sua união t'ermo-/
..química, em que aplicado o referido agente, caracterizado pelo revesti-/
mento das referiiiii- fibrisr,con Uma soluçã:; de hidrato de Cloral , antes do/
aquecimento.

!-

prioridade doCOilreapondente pedido depositai() na Repartição e, gateptes;:doa , Piet,ados Unido, 4...101 4ca mi 19 de abril /
de 1963 sob na- 2744.4:4
A
Ponto ág 1 no totaLmta poht o3 aPrealntaaos.
•
RaielaalCa,aí a

-
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'TRAMO NO 157.750 de

20 &i mano 44 3.9643
Isequersases'Aelea PlUdIM,/ APEAmd,/

•
privilegia da layanglfog PRO MS30'M'FIXAQ20 DE TARUGO& POR

ADRO° 151),
PAR8D84 DRALYENARXA OU simIL)a E D I SPOSITIÇO PARA à SUA
REALÚA010.i

. processo de fixado de tarugos

por UNO° em /*radie
de elvenerie ou ulnitar, íspeoialmente num material poroso e froLte •

mio 80 sgy.gio

do go de urso de 196/1.

COC114 &MEM &EME MEROM e se nina
90241$11.40 kgm seisPosurto REIVLOOR Da PREMO 111 ELO:UNAS Pia
TM* •

9N/encetes

ned~dr,ffl
1E15- 1aleedalrorom/ador de desramo ia biO4/148 a Piat1o,/
Caroãtono80 Nd prava, ma Primeira oleara ligada ao cartel . , confinterpo.
Oiti da Ma placara trãlvaia a tjao comporta num ponto baixo um.ratOrno ao/
Istao eartaps acta primeira doara ando por ma rex ligada coa a interposa
Iffia do Md digted&tebrali, &Pia manda doaraea coannalcagEo Coa a atuo,.
gen
b

endriadloa.m 8118/081dade do etyrrewndonte podido doPobit,."
21 'Na tds 3 do abril de 1963 sob nd P.V. 930.275.
Psaon02. 40 teca do 4 Pontos aprmentadoce
•

Caracterizado pelo feto de que compreende introduzir .no furo pare o /
tarugo uma quantidade de um adesivo, distribuir - este quantidade de
8desivo, pela presdo exercida ao introduzir-se, wevir-se e.estenael
36 o tarugo, uniformemente mibre a parede de dito fure e a p
ert4-1, p!
8-14 dentro do material deste parede do faro, obtueRrA0 caso de um te.
rego longitudinalmente fendido as fendas do mesmo, e estabelecer com,
A consollàado do adesivo UMA ligado firme entre
UR do tarugo e e parede do furo./

A

superfície Qatar*

31 requerente reivindica as prioridades dos correspondental
)1edidoi de patentes depositados na Reiertição de Patentes da Alemanha
ma 20 de março do 1963,
. sob na F 39 290 1037b, e em 8-do abril de ..4 •
19 63, aeb A° P 39 433 V/37b.,"
Ponto na 1 do total a. 12 contos enresentados./

110,,
0.05j %/7/57.

nan•
laría
%

Z•
8
8
efatioX 156.901 de 17 do trrorairo de 1961a
Requerente: MOEI MSS WILUSON ie Jou riras . o 2STAD0 bege RI :ARRUA

Privillmio da 1nvengios HAPERFZIÇ0ARINt03 RN CAR2JMOS PARA /11:408 DM

5
2t8M0 Ne 153.970 de 23 de outubro de 1963.7
Requerentes FUNDI010 LUPOUSI 8/4/ZSTAL0 DA GUANABARA./
Privil;gle de Invendos APÉRÉRIÇOASENDD6 RichRITAL02á8 DZ:N0148,/ .0

~ME
1 . AperfelqoaMentes cm cartucho' para filtros de &lea l rarad
terizades p ilo rate de que co material filtrante se disp8e em lano 41. a alá
olao ttibuler feito de =material imparneítel • eeMplacent. ' matkla
4 ebniide dentro de duas eaual
cs, papel enrolado em material semelhante
aso c//Adrices, das quais a interna 6 3 igualmente, feita do um material

a emapIecante, sendo a externa feita de um Ifeide, ta prefertmcia,
sigodão.

perne gvel

Ponto- po 1-de total do 3 pontoe *prenotadas

2. Aperfeiçoamentos ma'britadorea de Ales, elnemtaLt1844
duplo utilizado de um novo arranjo de Alce britadores pele feto de)
'serem constitui-dos por um certo námere par de discou externeateate eir
'aeriza identicoe • superpostos 3...tar4nont. se adaptando permeie /
de competentes encaixei angularem internamente centrais, *Obre as 'super
Siolea angularmente externes de um nácleo da sego poligonal que per /
3514 yes í feito soliario do eixo Aolonador priecipal de míquina
dora,./

Ponto nd 1 do teta/ de 6 pontos apresentados./
•..•

.

,

•

" "

•,

•.

• „ ;de;

I

s • d.:1;

-•
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kse.
• 0~ xo 10:1W41: 4 Repitereire de 104./
/ requerente: 2LIA3OM REFRIGERATOR COMPARZ./ Ex.L,

1

111S1

•osrmeat.

REIVINDICAMES
1 Aperfeiçoamentos ~ventiladores centrifugo*, principal./

lietricarg. do, dobradiça per, nrall porta compreonden.

mente para climatizadoree'de autsmOvels, de duas palhetas ,mente,
caracterizados pelo Tato de num o eitadoweretllador 'Á realizado • partir de

rriviliogio de Invençãos C:WORM DE DOBRADIÇA PARA ORÁ OORTA
Meivinicaçbee./
1 -,Tree

Março de 1971

ele .Lispositives . de pino superior e 'inferior situados num eixo goram:trios) nua diverge para cima enwpequeno 'ângulo em relação a ume borda da

porte, nerecterimade pelo dato dos diopositivou dm pino superiores te I •mn um nar,de elementos doerá* em ledos dígrattrals.mte opostus nos /
1 lanewoo4 es disponi-tine da pino superiores se seta:dona° et:mi já-o uma /
I Laertera.MUma ^chapo em chapo tazab6 possuindo reentrIncias em lados o.

*gene 44 .dita abert' ear para rezaber -oe amontoe de sPZio e a porta /
Wanik)slinpOsta 'de 315fle11% Ido seja normdlmente compfaida. pele aço ao
1 4' 1.44344:Q0 vire UNA 43.09:7-0134111 me os elementos da aPalo se encontram /
...
p Mertadanenteatligostessoas reantrInciaz./

uma placa de chapatrecortada, e Tornamta,deleansira a apresentar uma parte /
central bombeada, prolongada por duma eximame planas perpendiculares ao /
eixo de rotação, que se ligam respectivamente, segundo um insulo mídio 11.-/
geiramente obtuso, a duas palhetas de dimane-des ./eduzidas que são porçRes /
de helic6ide, cujo eixo coincide com o do rotor: • pelo fato de que o sant:,
do de rotação d :. st* rotor tal que cada uma das citadas palheta' procede a.
extensão que o porta.
Reivindica-te e prioridade do correspondente pedido de remata
do na França em l a de fevereiro de 1963 sob ns 923.531.
Ponto n a 1 do total de 3 pontos apresentados.
TE —

:R requerente evindica 4 prioridade do corresponaents
Itiao delpaitado na Repartição de Patentes nos Ustedos Unidos da Amãrica,.

\

ir

• ?

.4 ;')\

f

7 11•44prortdro ai :463, ao 256.04.!
',ato A0 1. do total do 5 pontos apreceatades./ )(8 ?'

93
95.

pg;:f

RI

133.473 de 1Z de agteto de 1303ec
I .2„evereiteg ARMA 71121123,/ lin14011,1,/
rekesijkle ai ZneenOlos 313P031V34011,5 IfillindõttatO ZINISIC08 DE /
I OONOTUJO0 e Nancomáciztruzziau3i,50 5 IMACIA8 MUDAS 'IAi 33 seui /
eatarilatalk$11A1A APARAPRAMENTO;,,
i rkwo ma

Máivindicacgos./
. DisposlUvo de interoonex10 de ()lamentes de oonetrulX0
ffikeracultraiente chapas Unas, mediante perarato e porca, coraoterisodol
"e.1.33 rate de compreender ua tarugo em forma de porca do materiffil sint(1.
ligto e im parafuso usual para aterraxamento ca uma poro rtaqaeadd
de
late texugo, convenientemente coa uma ertuele de material plí4t1G0 on
QUIMO 20r dito Urus tcoN,
ree0erente reivindica A priorldede doe correspondentes /
rN
Immo§ d•poottados M Repartiglio de Patentes dm Alemanha, =lá de agps
MO de 19629 sob nA 731 600 x11/4743 eX 31 de %tato de 1964 sob is.0 #9
rn'.601 rd/47411 3$ is sttitbro 441104 wob e AR 1 30 047 7a1/47*.
2A de :Mo is Z968 sob e AR
%MG ag .2. t10 total i. g perua apresatmaão.).

rERHO Na 147.2 56 de 28 de fevereiro de 1963
Requerente: COMPAGNI2 DEBAINT-00SAIN - FRANÇA
Priviltigio de Izamnção ".AREBEEIÇO4neTo NO, PROCESSO 12 FARRICAÇãO DE VIDRO
EM CHAPAS"

.r_11122LU225â
M...g
Aperfeiçoamento no processo de fabricação de vidro em chapa,ca..
lacterizado por consistir em depositar a chapa de vidro, ainda em estado.
jalatico, sabre um suporte sólido e interpor entre o suporte sólido e g
Ohapa de vidro uma pelioula 48 liquido continua ou continuamente renovada
fazendo papel semelhante ao do lubrificante e permitindo deslisar MIM eS.
arço * chapa de vidro sObre oetiporte.
à requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopem
todo na Repartição de Patentes da França, em 1 0 de março de 1962, sob o Pg 889.641.
. Ponto n a % do total de 13 ymntu apresentado:).

P.

412À1k,

r

\

• ."

4

IPRMS Na 142.360 de 23 de

agosto de 1962

Requerente: DIAMOND SRAMROCK cORPORATION
Ilho ice 136.591 d . 31 de janeiro de 2,944
Requerente REGIE %USOU= DES USINES IllEAULT = Paint

Prollfgadi bygA220: ¡APERFEIÇOAMENTOS EM VENTILADORES CENTRfFUOOS, PRIl
IIEUMENTE PARA OLINAT IZADOREE íniVA/COLOS AUTOM6.

'Privilegio de Invenção: ncOMPOSICDES DETI2Gmerras E PROCESSO PARA SITA PREPARA
•A00
•E1VINDICAÇDE
1'1 . Vma comuosioão detergente caracterizada por compreender /
2010 menos um fosfato da fórmula:

f,

f-

f't
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Marga de.2.92.1_1„i
n
3

MO IP 141413 de 32. do diailv dm INL,
M,RyPO4.42.4

Requer...00i J'AO0B OMR EAMBORIAN .

onde E 4 um Metal alcalino, x e y omiMero inteizo peeitiVOS Miderea tina'
O, a soma dos quais 4 e • A i- um mimar.. de O a 2, pelo menOs um composto MA
tálico'alcalito selecionada .50 grupe censtitUído de carbonatai., hicarbonatea,
sesquicarbonatos e misturas dos meemos, adita-com posição tendo uma relação)/
moi Ia-grama de í NaOrPà5 maior que de cerca de . 3" t 1, o um pH, em solução.,
aguo:Jay, maior que de cercada 7.5, a dlta eamposiçãrresultand0 danma'reá.)'
010 .quImIcs, aa. qual'oa renal/toe são diferentes do tósfato'contido naceMpe.
sição.
" keivimeipa-swapriaridadwdo-carrespendents pedido deposite-.
drnos Estado.. UnidoAda América:m2e.dragosto'de-196¡,..ob=a2-,13775.
Ponto 02 I do total de 19 pontereaPremeltad00...
T5N140 Na 197.146 de 21 de tenreiro de 1968./
Requerente. SILVANO , IMURO-TIBERIO JULIAN° 5ENEDEt2i./00 PAULO:/
V MOEU° DE DISPOSITIVO INMBHATIVO PUBI:10IT4RIO.,
Eodao Industrial: NOV
Reivindicacaes./

Novo moda° de dispositivoinformative publicitário, cl
racterizado por compreender incialmente ume rolunavertical retilínea,/
de secOo transversal circular, porá... composta a partir daui.treeho; /
maior e principal, abrangendo aproximadamente os trea,quint4O.Wites.ág.
Periores da sua altura, room diâmetro Menor e constanta,arloneo de "ta
da e Sua extenso, trecho'•sto que se segue laferiorMente pum outro/
bem menor e intermediério, em alargamento troneb.cOnico,,. o qual por UI
'vez se continua pelo trecho extrema e inferior, an formato cilíndrico /
retilíneo, de maior dlâmetra, e que é Previsto para ser inteiramente ae
batido no solo, ficando apenas o intermediário e o superior avaneadoe/
'para fora dâlel e em sua extremidade livre superior, a referida coluna/
vertical suportando o dispositivo intórmativo,ptíPrimasnte dita On for'
mato de caixa tronco-piramidal invertida, can% Bac*, transversal duadre
da , e faces laterais trapozoidals,,calma eítia . qua,foinni$ em sua base /
maior e superior, unia cobertura igealmontapiramidal.:, de- facerliterait
triangulares e pequena altura, ditrealio.eacebeado Ainda, pari...prega
são,..pinture, colagem ou qualquer outro processo daaplicaego, Ca MIAI/ faces laterais trapezoidais, uma Indicaçâoau torta lefOrmativo, a t£
tulo de esclarecimento ou orientaçArparropaIico poteentXra
'onda da. uni produto ou serviçrqualqUer,,OU:aindrumreabingçicodei
dois; e, finalmenteao longoedo trecho meion da , 01~1 Weeldvat4/'
pouco acima do trecho intermediério,tronco-cânice, sendo previste na IF.
cesto para frua:atm de. lixo leve " tal coma papeis, CasCalfda fretAti •
simulares, cestp âste em formato semi-cilindricrvartioall emperedetti
preferentemente em tela metálica, e aplicado,lkaolana por eneeeMkie4d.y.
braçadeiras ou equivalentes quaisquer tudo anhetanciallseptaidair~m , -

de; Xeyeurfe:

"Russo PARA ENPORUR UM SA2A20'MONTADO )1% u
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ÓRK6 Zt BO VER O ATA20' DA,

PNRWA2,

REIVIEDICAORE
••n

1 ...erocuteColde enformar um sapata montada em uma fOrma cem remo:.
ver o sapato dafir5ap compreendendo dito- eapato uma palmilha de ta).
maneira localizada 40 fundo' da firma- qyle eua periferia fica cuba-anat.
mimes te co-extensa . com a periferiadq funda, da ri-ima 0 . ~ gáapea, tea
do uma margem que deva ser afixada ao fundo da 'palmilha, drapeáada sã.
bre a. firma, carcoterizade.pelsiintO de coesietir nas rperaçOee de; es
'ticar a- gáspea apertadamente em tino dó ealtr da fOrma,e pinCalt a li.
tha superior da gáepec apertadamente afErmi4-:spItcar.dtopootti.
vo de sobreposição contra. a porCão da.inargen,na.extromidade, der *alto
para assim sobrepor a porção do ealto da margenaontra 'o fundo da pal.
milha r afixar permanente a cubstâncialmente tâda . a porção do salto eso
brepoeta da margem ao fundo da,palmilhai:, anquantra.gáspea.6 , da tal na
moira esticada e puxada e enqualite os . dispositivoe,de sobrepomd4en'aãO
aplicados contra a porçâo de salto da margenu.exerterrtmee.tanciretbre
a gáspea que incluí uma tração do saltada gCoppa em giTe00
"

ra da gáspea para esticar a extromidade.da..hiqueirs da,g4apeasapmalmids
mente em.tOrno da firma e puxar a linha auperion da, gnapas: apontado:em
te sôbre a fôrma; aplicar dispoeitivo de aobreposição contma. poroio
contra a porção da biqueira da margem da.extremidede . da bicueiren da
gáepea pare assim sobrepor a porção da biqueirs.&margen contra O tua
d; da palmilha e afixar per;anente e substancialmentwtbdt,wPoreão,4
biqueira sobreposta da margem ao funda da palmilha exclUstvamentee
(3.7.1aUto Ji extremidade da biqueira- da gáspea é de tal maneira esticada e
puxada e enquanto os disponitivoade sobrrpoeição eão aplicadas. Contra
e porção da biqueira da margem dag:énea; e sobrepor aa margens doe la
doa dá gáepea, entre as porçãoe do salto sobreposto e as porção.% da 14,
queira da margem drgéhper, contra,a fundo da palmilha e afixar' param.
tontamente ao margens dos ledo* cobreposos ao fundo da palmilha angu
ti os lados da palmilha eão esticado em -.Orne , da,farma por teneãoe
que puxam os lados dá margem .da gáspea em afactamento doe fundos da pe,/'
milhe e da firma.
Ilailridica a prioridade do. pedido correcnandento, depositada,*
Aa Repartição de Patentes dos Estadon.Unidoe da América do Norte, eAl
•
16 de agBeto'dei9d1, eob o némerr131 (350.
: Ponto na 1 dO total de 5 pontos apretentados.

crito e ilustrado nos desenhos anexon#1
dnico,ponto aprrmntado./

Onda 3.97.057 de 14 de fevereiro de 2.968./.
Requerente: Mn FACIURDrp RAM/ ESTADO Da C0L43.1
Mele Indenteis:Xe 2D1D MODÉZO tiPL4CANUWW41.4 PABA VIATURA§ aí

1.
NUA Modâle.de.placa suamirick Imre viaturas ma gane
ERrnsnt sedo *emanem (e) g
. coraeteriode, pelo tato de ser XL:adiara i,1
yoUvrons bem como o trio (3) Pers-tír/go'r em no sgto og ata rake
I' f

-

Ir

/3

e
,J

•

Mnivindicsaae.1

ps.
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salientando-se de plica' (1), p
uje fios anterior alada
nolti-euleadm

(¢à, tanto no sentido vertical. quanto
Ponto

ixorizontuld

AO 1 de total die 2 pontoo

aprezeuttades./

4

TERMO Ne 176.942 de 4 de fevereiro de 19d6./
Requerente: UNILEVER N.V./ROLANDA./
Privilegio de Invenção: COMPOSIÇÃO DE LIMPEZA DE PELE E PROCESSO
PREPARA -IA./

C=:)

PáRA/

ReivindicaOes./
1 . Uma composição de limpeza de pele, emoliente, espumante,
caracterizada por conter, em peso da composição, 8-24% de detergente /
sintético anianico, soltIvel am ' egua, pelo menos 3% de éster de ícido /
graW:s, líquido, insallivel em 6gua, e 6gua./

eram

_
2
Na 194.021 de 19 de outubro de 1967i

'Requerentes INIZISTRIA DE MEIAS IRIS S/A . SX0 PAULO.
'Medeio Induatrials "NOVA EMBALAGEX PARA Ilkz,SENTES;

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
do depositado na Repartição de Patentes da In g laterra em 5 de reverei.
ro de 1965, sob na 5.104/65./
.-Ponto na 1 do total de 6 p ontos apresentadas./
TERNO No 173:167 de 15 de setembro de 1965

REMNDLo.A2.L4
5E

Requerente: JOIO GONÇALVES DO NASCIMENTO - GUANABARA
1 - SOVA EMBALAGEM
PARA PRESENTES con stituida por uma embalagem/
COntenedora de outras e
mbalagens individuais, ou pára uma Unica peça,)
tart icularmente para p
resentes de meias, calcinhas, lenços e outros ar
gigos delicados
do gênero caracterisada por um conjunto formado por m
In caixa externa de feitio bàeicamente paralelipipedal, estreita, com
tipo de fechamento
usual, com largura suficiente para conter no seu in
terior .
verias outras caixas semelhantes, evidentemente ligeiramente me

Privilegio de InvengEo "NOVA CINTA ORTOPÉDICA"
3.

REIVINDICACUES
.a NOVA ciará ORTOPEDIC4 caracterizada por ser dupre, e•ndo a par.

te de baixo ligada a de cima por cordões e possuir ainda :trSis peças na par.
te de cima e duas correias que passa sobre os ombros.
Ponto n, 1 do total de 3 p ontos apresentados.
%

gores no comprimento para serem contidas no interior da caixa'externa/
11 de espeesura interna '
tal que corresponda à soma das espessuras ezter
os das caixas internas.
Ponto n ct 1 do total de 2 pontos apresentados.

F10.1

TI"- N4 . 172.798 do l a de setembro de 1965
Requerente: WALTER MIL PICCHIA e WAGNER WANRK MARTINS. 5E0 PAULO
Vrivilegio de Invento "SISTEMA DE VOMANDO I DISTINCIA,"
o

REIVINDICACEEQ

1 &ateia de comando e, distancia caracterizado por ser constituído
per toa painel geral- de entrada, um Painel de liga0es, sede lOgica da insU

IMMO 11, 179.686 de 20 de maio de 1966
iNdoorentet

RUCIDINO OUERRIERI BRIGOU.. MANARAM.

..1 •
Mudel0 Industrial 'IMPLEMENTO PARÁ GABINETE ODONTOLOGICO

ESPECWHENTE PARA

ge Moa a PROgor

1449, um centro de comando,. uma pluralidade de comando periaricos e toda A
migo corresporrante.
Ponto act 1 do total de 4 pontos apresentados.

1XIVINNIUMNa
InpleMente para gdbinete edontolegico
especialmente para eez

1,1166 Mirram, caracterizado por ser constituído •snencialnente de
tua 12
*itã° OU barra de material rigida, p
enda a parte info rior'solid‘ria a ume
1!$ Gela& pesada para assegurar perfeita estabilidade.
Ponto a ct 1 do total

R

r-®
.4_4,1
17

Ir' I—
(,n :;t

'

de 14 pontos apresentados,

1
I
.1

.
.

L

LI
I

(.75)
—
(N I ) (n,27 fn;3)(no,.)

?.• • 1--p7,

. .
TERMO Na 170.904 de 30 de janeiro de 1965.-/
Requerente: SPERRY'RAND CORPORATION./E.U.A./
Privilegio de* ini'rençãos 'ALNoi'ÁDA PANA sEGIWAR./
«
'
• -'
Reivindicaçoes./
,
. Almofada- para segnrar i ,para objetos de segurar na rato,
caracterizada por compreender: uma armação, um almofadado prâso ar..
rol

.

1

4

DIÁRIO OFICIAL

Terça-feira 16

11C4060, UM4 Obapa do rmatentagto Word* poen 24ear peáaa.na tapedU...
l dá= aparalho da segurar= na% ampreedro daapooltdro gora .1
co
Mitliezendbo Xoéesliellao arm400 1 um rimando adrpoiat~ pato adanhe

ento ~Ideado na abapluda suatentsgea pare odieborm eam o panei.

co dteporatite da eldábaManto e ademe . a aimego:o o almofadado nem/
cooko2AR'ea pagedo cebre o enapx da-matentack. mime ino•0,11~
arcotodó no COO dienitentagOofi
A ~mete relstanddea a praorlanda do effloopoefettt
P lOmea dOpo`taac) ma acreettOto do Potentea doó tototooXnad om gl Am6
cul I ad0,40 Nati 0.0 Z9641 èrb ava 33641914
tatto-ita43 do totel do In pookoi attoesentturto

SeOlo

IVI arço de 1971 975

ds'extromidad. de dato ~dato contra O ame/ garanta doCts=te
protegi:te, °outra o contato coa o mio coroava omO •aCI:imedo reme
nado, na era. o da&m.60 Interno do moqualbo 6 meseattão a parida,.
da extremidade &tardada do anel dealrante.maranté 11 torna oure:fel

to interno na extremadade ' aadaeente ao age/ glranteModatonte¡ ddoel
~do a guda diepoela no aniertir de dito oinnutabo de UMA re341",
tal que ela eneoota 'numa extremlaade contra o dato rerea%to Aneketnet
oro quaa , kentrandlade do' darlutlho adotada do mal 6ottnt§n4*
seta nom molar de dobo do dig o emalar eldatieo fir.tdaida, Rasa oí,
posada ppdo Mo °adorno leão Interna o externa.
Ileivandloa*no priexidade do oorroz~42~ei
yomaao go Martigtio de MeneWovtkittgItIg1 nig to ~rd
da 3.964 *oh o 312 11 10040 xmo4lik,
20Mont 1 de G pene20010202241413%

as

Ap.SY

.20 ,u /7

ff

2**ã X* 16/M2 de 26 Ia titereira de:lota'
nincuerente: YRX140 ~MIM n E.E.We
.ativaldgio d. intene*o.; me moroso Pana taten Dna cOmmtto PAU J

ouant2osa usam CORPO sanloonutOn'.
raà.Posravo $wirlommot mamo-. tato ig
30 PROCESSO !
IMIVINDICAMES ti"

1: n- .Troosaeo . para ...fazer:una coaexão . para a cuperfi
Cie O. ua corpo wea4e0atateir, caracterizado por Compreender a. fixação' de ua conectar de fio ~irei i au pertiOu -do. carro; anmen
'bando a extremidade livre do fio por meio de fo g ão tirmloa do m4

157.493 de 24 de fevereiro de 190
Requerente: ROBERT BOSCE O. E. 3. lã.. •• ALENÂNEL

Soo e realizando a eonerão.atravLe da extrReidade aumentada o ti
O.

privild.io de Invenção: " BOMBA DE INJEU0 DE comem

In:víndice-ao ' prioridade do op;reapondente pedido,
;partição
de Patentes , doe &dados Unidoe da lmEri
depositah na
Ca do Norte, em 28 de fevereiro de1964, sob o

QUINÁS DE COMEUSTIO Untei&

~lu.

11

MEIVIiDICÁCOES

n(1.348.071:

Bomba de injeção de oombustivel rara navanna &O
combustão interna, com um curaor regulador ou comanda o
.at iv
1 -

Tonto " m it 2 de 14 pontos apreientadoe:
•

do cursa-1.: de fornecimento mediearte abertura te um canal de amare%
-da câmara da bomba, cursar iene que, para forneCer uma quantidade Ák
adicional de combustível, durante carrazque do motor imrsaddo
' abrir o canal de descarga mediante abertura de um Canal de tranottO

40

do, pelo qual pode ser removida pelo menos: uma watt() do 14iea4o tbri
tecido par uma bomba auxiliar que aciona tidrduZicazente o 01.11`80Pli,
regulador, caracterizada pelo tato de que no oana1 O. trombeta() ao

11
I

N.

/

N.

i

acha ihteroalada um
1
número de rótaçèes.

Y

.12 Ns ../ is
1

\

1

Equeriontes H. WEBNERT &"10.10..

“yznAgÁo DE ANEL DRSIIZOTE PARÁ EIXOS
2eartarOnios *
liErvp¡OicacOns

.

,

r

1 - Vedação de anal deolizante
seçosicamente ' de turbo-mÁquitas, como bombas gfratdrias para meids'
.
•:j•
sOrrosivos, caracterizada pelo fato que ela. compreendi um anel'desn.I
,
circundandó/
lis:mato girando com o eixo ym caequhbO
•

4

r

e

a'

C.

R

tt

vadia°. comaandadO OU

1.t
Ponto n" 1 de '6 pontoe arrebatador.

- O

,
,cÈnmo Me 167.493 de 25 foVereiro de 1965
Privilígio de In;enção - :

6rggn Ao
4

O e ••

dito elmo e termètioamente ligado com a osixa por intermidic de uz
.
• .
dito° elíatioo álnau, bem coEW una mola pressionando uma dia faeee

dte
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2£P210 NO 167.46¢ de 24 de fevereiro do 1965
$',equerentet SAUDE136 VALVE C. LTDA. rivilígio de Invenção: " VÁLVULAS COWMOLADORSNS DE FLUrrn
1 Válvula controladora de flufdp, caracterizada ps
,a0 fato de empregar-se pelo menos ca an s l de assento, selado à carne
ca de válvula por um diafragma dircular de metal bastante delgado pn
ta ser flexível, que é selado na sua margem intcrna ao anel de asseg
tO e na sua margem externa à carcaça da válvula, do modo a permitir/
glutuaçZo limitada ao membro obturador, más o di,7ragma e a carcaçw
Ca Válvula tem espio tal que, quando a válvula está montada, o dia,
tzu&ma seja submetido à deflexio elástica suficiente para exercer i
SmessEio de mola do anelteontra o memlro obturador, enquanto deixa )
Uma folga entro o dorso do diafragma e a carcaça da válvula de modo
•tio o nki0 controlador tenha acesso mo dorso do diafragma, onda a
4Teldgem entre o anel de' assento e o diafragma é feita por um anel
d)O d selagem entre o diafragma e a carcaça ' feita por um anel O.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,d2
*Deitado na Repartição de Patentes, UI Inglaterra em 25 de favoreir
tio de 3.964 sob olaia 7.841/64
FUnto na 1 de 17 pontos apresentados.

mun.
NI,
I MO f/2
4

destinados a tater variar os movimentos de um portador de g ravado0 o fed
de fita de Aparelhos de grvação e/ou reproduçlo, nos quais o pica pra./
pulsor que se destina a acionar a fita gravadora fica ligado de caneiro, oca
tínua a um volante • a um motor aletria°, cuja velocidade elon sentido do
rotação podem ser variados, caracterizados pelo fato de haver provido de
urna trava dotada de dispositivo de contrOle para os elementos operativo:g IL.c
nortes, visando 'a ligação de tipos da movimentação ou para as poças ou pane
tes do aparelho que possam ser deslocadas por ema e1e:tento:1 operativo::
entrando em funcionamento o dito dispositivo de contrele com a ligaçao do 1
um tipo de movimentação mediante interrupção do circuito de corrente do ach.
ter aletria° • aplicação de determinada medida de contrele, Ca fundo da vee
locidade de giro do motor, 1 trava enquanto o motor ainda sat.& realizando 1
uma corrida inerte (um propulsão), passando a trava a funcionar até Tio el
motor tenha parado ao menos prixticamente.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedide'do
Tositado na iustria em 21 de fevereiro de 1964 sob ng 148.2164.
Ponto ngi 1. do total de 22 pontua apresentados.
Me

1

is is
. FIG.1
1288O ffil 166.8 34 de 3 do fevereiro d* 1965
iequerinte: UNITWETATEe STEEL CORPORATIoN
Ex.a,
ble11410 de Ieeeeelet *PISTA DE ATERRAGEM PORTÁTIL"
REIVINDICACOES

OW

/roa, .176+.4.

Pista de aterragem portátil, compreendendo duas ad
ries-de tiras de aço paralelas, dispostas retangularmente entre si, O Pla- /
sai de cobertura que cobrem as bordas superior • inferior das tiras, carac.
.

CjiPrO Re 167.426 de 23 de fevereiro de 1965
a:luarento 17NIROYAZ, 3110.:
EE,114

ethiligio de >veador e ARTIGos 6OLX4ADO3 DROOESSO DE 7AERIOAe
DOS IMS1r105 e
,M2/vIRDIOAOCIEE

3. • 17a processo para a preparado de artigoe molda-•
' Cem 00 eo tineyeie coa corantes do tipo doido, caracterizado /
per compreender: mistura aa um polienter coa 0,5 a 10 em pho de
¡telt poliaero brtsibo alto:mente polar: moldagerg da mistura o tratamea
eg do reeulteate artigo moldado o pa um reg agente doido: capelo de ao
ele1Ddir Mo arti go moldado.
ileiviadica-ne prioridade de correspeudente pedido:
meemitaao na

Março de 1971

R•partia* de Datenten norte-amerloana: em 16 de ama

teimada pelo fato de as bordas superior e inferior, bem
az percha
tarais das tiras de aço, ligadas em maneira conhecida por interliganento
tUO de tiras transversais em sulcos, serem dotadas do flanges em forma de /
pordes de bordas cerval, serem as extremidades •xterior*, das tirai eM
duas bordas laterais adjacentes da esteira formadas e020 recessos em rosnas
de V, serem as extremidades exteriores das tiras, nas outras duas bordas 10

tarda da esteira, formadas como projeOes, • serem o* remoei, bem colmo /
as projeOes, cobertos por membros perfilados que correspondem à farm doa,
teceaeoa e projegEes.
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados.
',Tb, 1_

po ao mo ar& o al 352.33.7..

Ponto ma 1" de 3.6 ponteis apresentados.
ao 167.326 do 18 de fevereiro de 1965
Bontterentes EX. Irsarawazosuannuntuatt a =ODA
61113.8sio do lanados vAPEAVEIÇOAMENTOS Ca RELATIVOS L DISPOSITIVOS DEI
Abo

2I1rADO3 A. ?AM VARIAR OS MOVIMENTOS DX trX KM./

toa DILORAVAÇOICX BX P01%1a'D11 MA. DE APAREMOS DEI
GRANO WOU REPRODIIQX(P1
11EIVINDICACEES

lia Aperfeiçoanentot e= ou relatii,oí

a dispesitivoe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,45

