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FREPUBL 1CA FEDERAT

SEÇÃO III
ANO XXIX-- N 9 54
INSTITUTO NACIONAL
04 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
PORTARIA N9 043, DE 12 DE
MARÇO DE 1971
•

O Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, usando das
atribuições que lhe são conferidas e
na forma-do Código da Propriedade
Industrial, resolve:
Publicar a nona relação das Cartas
Patentes que incidiram em caducidade kde acôrdo com os artigos números 60, 61 e 158 do Código da Propriedade Industrial (Decreto-lei núemro 1.095, de 21 de outubro de
1969), salvo apresentação, até 14 de
abril de •1971, do protocolo ou documento equivalente, relativo à entrega tempestiva do comprovante do
pagamento das anuidades, nas épocas
próprias. - Thomas Thedim Lobo,

Presidente.
Em 15 de março de 1971
Pedido de preferência

CAPITAL FEDERAI,'

QUINTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1971

REVISTA DA PROPR1EDADÉ
INDUSTRIAL
tenho o despacho denegatório, publicado no D. O. (Seção III) de 10 de
junho de 1966.
S. Paulo Alpargatas S. A. (no pedido de reconsideração do despacho
que deferiu a pat. MU têrmo número 131.241) .. - Tratando-se de
têrmo já deferido, reconsidero o despacho de fls. 12v. publicado no D.O.
(Seção III) de 3 de
' janeiro de 1966,
para o fim de negar a patente requerida.
United Shoe Machinery Corp. (titular da pat. PI têrmo 200.041). Uma vez que a procuração não esta,
de acordo com o disposto no artigo
162 do Decreto-lei n9 1.005, de 21 de
outubro de 1969, usando da faculdade
do art. 146 do mesmo diploma legal,
reconsidero o despacho de fls. 35,
publicado no D. O. de 10 de fevereiro de 1971 (Seção III), para Indeferir
a alt, de nome solicitada.
Aquecedores Asvotec Ltda. (titular
da marca Asvotec têrmo 682.3'78) 1. O retardamento na juntada da petição de fls. 7, tempestivamente oferecida na Delegacia Estadual do Mi-,
nistério da Indústria e do Comércio
em S. Paulo deu margem ao arquivamento indevido, determinado pelo
despacho de fls. 6, publicado no D.O.
(Seção° III) de 16 de fevereiro de
1971. 2. Usando da faculdade prevista no art. 146 do Decreto-lei n 9 1.005,
de 21 de outubro de 1969, reconsidero
o despacho de fls. 6 determinando o
prosseguimento.

Iffembley Ind.! Metalúrgica Ltda.
no pedido de preferência da pat. PI
termo 201.936) . - Concedo a preferência.
.•
Transfarma Ltda. (no pedido de
preferência da marca Transfarma têrMo 882.383). - Defiro a preferência.
Petistil Modas Infantis S. A. (no
pedido de epreferência da marca Petistil têrmo 822.897) . - Defiro a preferência e uma vez que a depositante
não cumpriu o exigido na Portaria
Diversos
ri9 40, de 11 de outubro de 1970, arquive-se.
Máquinas Varga S. A. (no pedido
Transfarma Ltda. (no. pedido de de caducidade da pat. PI n 9 70.579).
preferência da marca Transfarma têr- - 1. O pedido de caducidade forMo 882.382) . - Concedo a preferên- mulado
por Máquinas Varga S. A.
cia.
seria de indeferir-se nos têrmos dos
Bar e Mercearia Moio Ltda. (no p ronunciamentos dos autos. 2. Não
pedido de preferência da marca Su- veio, entretanto, Instruido com a propermercados S. Marcos têrmo número curação, que foi oferecida fora do
941.964) - Supermercados S. Marcas prazo do art. 161 do CPI. 3. A vista
tèrmo 941.965 - Sup ermercados S.
exposto não conheço do pedido de
Marcos têrmo M1.966 - Supermer- do
fls. 74-79 - Arquive-se.
cados S. Marcos têrmo 941.967 Máq uinas Varga S. A. (no pedido
Supermercados S. Marcos têrmo número 941.968) . - Indefiro o pedido. de caducidade da pat. PI n 9 73.984).
- 1. O pedido de caducidade formulado nor Máquinas Varga S. A. seReconsideração de despacho
ria de indeferir-se nos têrmos dos
Pendia, Inc. (no pedido de xecon- p ronunciamentos dos autos. 2. Não
aideração do cler,:-_,acl-a) que indeferiu veio, entretanto. instruído com a proa pat. PI têrmo 11.024). - Indefiro curação que foi oferecida fora do
o pedido de re ,:onsideração, e man- prazo do art. 161 do CPI. 3. A vista
tenho o despacho denegatório publi- do exposto não conheço do pedido
cado no D. O. (Seção III) de'25 de de fls. 35-40. Arquive-se.
julho de 1963.
Leo Peters (titular da pat. PI núJosé Jany (no pedido de redonsi- mero
56.243) . - Em face do proderacão do desnacho que indeferiú nu n ciamento da Proc-radorla Geral.
a pat. PI 1-rmo 111.041). - Indefiro declaro a cad-^id^de ria Patente núo pedido- de reconsideração e man- mero 56,243, de acôrdo gorn o
dis-

posto no art. 60 do Decreto-lei número 1.005, de 21 de outubro de 1969.
Heinz E. Genter (no pedido de
caducidade da pat. PI n 9 73.345) . Defiro o pedido de Caducidade e declaro a caducidade da Patente número 73.345, de The Bendix Corporation.
Instituto Biochimico Italiano (titular do registro n9 209.797 - marca
Novallosan). - Declaro a caducidade
do presente registro, n9 209.797, em
face do parecer da Procuradoria.
Ind. e Com. Atlantis Brasil Ltda.
(no pedido de declaração de caducidade da marca Flor - registro número 221.765) . - Indefiro o pedido
de caducidade do presente registro,
em face do parecer da Procuradoria.
Sociedade de Expansão Farmacêutica Ltda. (titular do registro número 258.022) . - Declaro a caducidade do presente registro de n9 258.022,
em face do parecer da Procuradoria.
Laboratórios Moura Brasil Orlando
Rangel -S.A. (titular do registro número 265.507 - marca Calcidran) . Declaro a caducidade do presente registro de n9 265.507, em face do parecer da Procuradoria.
Laboratório Helios Ltda. (titular do
registro n9 278.609) - marca Vermisol) - Declaro a caducidade do
presente registro, n9 278.609, em face
do parecer da Procuradoria.
S.A. Farmacêutica Brasileira Farmabraz (no pedido de caducidade da
marca Kalmine n9 291.103). - A vista do que consta no proceQS0. Defiro
o pedido de caducidade da marca
Kalmine, formulado por S.A. Farmacêutica Brasilel -a Farmabraz.
Aktieselskabet Ferrosan (titular do
registro n9 299.358). - Declaro a
caducidade do presente registro número 299.358, em face do parecer
da Procuradoria.
Quimiof arma Ltdo, (no pedido de
declaração de caducidade da marca
Maxipen n9 310.708) . - Defiro o pedido de fls. 14-18 formulado por Quimiofarma Ltda., e declaro a caducidade da marca Maxipen.1
Perfumaria Lichy Ltda. (no pedido de caducidade da marca Caleche
n° 314.864) . - Indefiro o pedido em
face do parecer da Procuradoria Pe-'
ral.,
Anderson, Clayton & Co. S.A. Indústria e Com. (titular da marca
Cascata n9 314.940). - Declaro a
caducidade do presenute registro, número 314.940, em face do parecer •-la
Procuradoria.
Laboratório Emer S.A. (titular da
marca Siloxane - registro n9 323.862)
- Declaro a caducidade do presente
registro n9 393.PR'1 em face do parecer da Procuradoria.

Laboratórios Silva Ará-újo Roulsmil
S.A. (titular do registro n9 336.049 -marca Digitex) . . - Declaro a caducidade do presente registro, número
336.049, em face do parecer da Procuradoria.
Fratelli Vita Ind. e Com. S A.
(no pedido de declaração de caducidade da marca Vita-Sã registro
mero 336.950). - Indefiro o pedido
de caducidade, em face do parece r da
Procuradoria.
Roemmers S.A. Industrial Comercial Y Financiera (titular do registro
n9 341.731). - Declaro a caducidade
do presente registro n 9 341.731 em
face do parecer da Procuradoria.
Chas. Pfizer 8z Co. Inc. (titular do
registro n9 344.248 - marca Mexivit). -Declaro a caducidade do presente registro, n9 344.248, em face
rio parecer da Procuradoria,
Ind. e Com. Atlantis Brasil Ltda.
(no pedido de caducidade da marca
Brill - registro n9 335.110). - Indefiro o pedido de caducidade da marca
Brill formulado por Ind. e Comércio
Atlantis Brasil Ltda., em face do parecer da Procuradoria.
Pedro Breves & Cia. (no pedido de
caducidade da marca Epatonil - registro n9 361.116)-. Em face do
pronunciamento da Procuradoria Geral, defiro o pedido, formulado por
Pedro Breves & Cia. e declaro a Caducidade da marca Epatonil.
UCB (Union Chimique Chesmique
Bedrijven) - (no pedido de caducidade da marca Spontavit - registro
n° 361.8'9). - Em face do pronunciamento da Procuradoria Geral defiro o pedido, formulado por UCB (Union Chimique Chesmique Bedrijven) e declaro a Caducidade da marca Spontavit.

SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 15 de março
de 1971
Exigências
Vinhos de Monção Ltda. - titular
do registro n9 254.126 - (Apresente
procuração com poderes para receber
citações judiciais) .
Hormo Pharma Limited - titular
do reg. n9 256.061 - (Apresente procuração com poderes para receber citações judiciais) .
Cia. Penha de Máquinas Agrícolas Copemag - titular do registro
n9 257.942 - (Apresente procuração
o assinante de fls. 16) .
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellchaft - titular do reg. n9 261.329. (Apresente procuração sem citar pra.
Agfa O evert. A. C. -- titular do
reg. 1.1 9 295.968 - (Apresente procuração c-ai oode-es nara receber •q
-tí.çõesjudicamroDet-
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publicas, destinado à publicaeur
será • ecebido na Seçao de COM.ilnicac» . ies até as 17 horas O atendimerto do público pela Seção de
Redaeão será de 12 às 18 horas
2) s originais para pziblicaçao,
devidzinente autenticados, deverão
ser ditilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou a)ergaminhado, medindo 22x33
centi. netros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compree são, em especial quando C071.elven m tabelas.

Seul° admitidas cópias em tinta
yrêta e indelével, a critério do
D.I.;l .
3) As reclamações pertinenaer.
d matéria retribuída, noà casos de
érro v.c omissão, serão encaminhadas, 9or escrito, à Seção de Redação ité o quinto dia útil subSeOen e à publicação.

.E;%."-PEDIENTE

5) A remessa de val0Pea para
assir atura, que será acompanhada
de I scIarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita sómente por
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' eneque ou vale postal, em favor

Tesoureiro do Departamento dt
I do
Imprensa Nacional. Quantq ao
contrato de porte aéreo, em favor
DEPARTAMENTO DE 175/PREKSA NACIONAL
I ela Delegacie Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
DIRETOR•GRAI.
em Brasília
,
ALERTO DE BRITTO PEREIRA
6, No caso de porte ci)reo para
localidade no servida por êsse
91-IEFE DA SE:çÃo off Reowçiio 1 meio de transporte, a Delegacia
CHOPIS DO GERVIOD OU PUDL,CAÇÕES
ltcg,onal da Empresa Brasileira de
FLORIANO GUIMARAES Correios e Telégrafos em Brasília
J, 8. DE ALMEIDA CARN'EIRO
I se obriga a ccmp/etar o encaminhamento ao destinatario pekr
DIÁRIO UFICIAL
.outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
SEÇÃO
•oylio da pootectaaua do •xpodionte do 004artornont0
Nacional,

Itniart.:„.45

is

do ProprIodado Induatrfo, do Mintotério
Ild'indiástrta • do ComérNo

oficinas... 00 Depor1ei-1 ente da imprenso Nbrienet
65AS1LIA

Delegacia Regional da
Em grJsa Brasileira de Correios e
.Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação'tle tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprério aos assinantes.

ASSINATURAS

s) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O peclidó
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
Semestre
semestral ou anual. O prazo das
Cr$ 60,00 Ano .111•11jjkili f• •• • •••• Cr$ 45120 assinaturas para o Exterior é sãAno
.•
Extericn 1 mente anual e não haverá transexterior
porte por via aérea.
Cr$ 50,00
Aled",op.", 41111.11.•fi Cri 65,001Ano • • • II • *****
9) A renovação devei* ser solicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
dias do Vencimento da assinatura
e eidos, serão
Mensal ,. Cr. /70 1 Semestral Cr$ 102,00 1 Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo
,ftykente
suspensos inâepen
NÜMERO AVULSO
aviso-prévio
1,1
— O preço do número avulso figura na último pagina de cada
10) Para receberem supleexemplar
mentos da edições dos.; gdos oficiais 08 assinantes dei) rão solici— O preço do exemptar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
14-1os no ato da assinatura.
et do mesmo ano, 41 de Cr$ 0,01 por ano u de anos anteriores.
FUNCIONARios

REPARTIÇÕES It PARTICULARES

4) lAs assinaturas Ser€20 tomadas io D I .N. O transporte por
via c érea será contratado separadamcnte com a Delegacia da Empré& Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
86 er carregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D .1. V Neste caso, o assinante d,irigirl ao D.I.N o pedido de assinatu'ra è o pagamento do valor
correspondente, ta forma do item
segu nte.

Março de
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Agfa Gevaert A. G. — titular do
reg. -1.9 295.969. — (Apresenta procuraç to com poderes para receber citeçõe. , judiciais sem citar o 'Decretolei) .
Agia Gevaert A. G. — titular do
reg. 19 901.757. — (Apresente macuraç lo com poderes para receber citarffle; judiciais sem citar o Decretolei) .
Ag.'a Gevaert A. G. — titular do
reg. n9 302.647. — (Apresente procurar 'ao com poderes para receber cltaçõe; judiciais sem citar o Daeretca
lei)
Ag 'a Gevaert A. G. — 'titular do
reg. rei 802.649. — (Apresente procuras ão com poderes para receber citações judiciais sem citar o Decreto). .
Ba'rki Roupas S.A. — no pedido
de a lotação de transferência do registe) n9 207 333 para o seu nome. —
(Prcsova a transferência que o vesena registro está -ern nome de terceiro! .
Ceio Jacob & Cia. Ltda. — titular
do a g. /1 9 226.365. — (Apresente nôvo
comprovante de guia de recolhimento
com o n9 de registro certo que é
226.:,65).
AVM Auto Equipamentos S.A. —
titular do reg. 266.780 — (apresente
nta,c comprovante de taxa com o tiúmera de registro certo que é 268.7e#
e nfo 286.780).
Diversos _
Ir dústria de Conservas Palmares
Ltda. — titular do registro número
241.309. — (Arquive-se o pedido de
prorrogação de acôrdo com o paragral o único do Art. 161 do Código).
O aando & Cia. — titular do registro 19 243.359 — (Arquive-se o pedido
de Drorrogação único do ext. 161 do
Cód'go).

a( adula Paimolive -e- titular do registro n9 244.983) — (Arquive-se o
pedido de prorrogação de acôrdo com
o parágrafo único do art. 161 do
CPI).
Radwa.y & Co. Inc. — titular do
xiW. 245.755. — (Arquive-se o pedido
Jr. prorrogaçtto de acôrdo com c paragrafo único do art. 161 do CPI).
Idma S.A. Indústrias Plásticas
titular do reg. IV 246.932) — (Arquive-se o pedido de prorrogação de
acôrdo com o parágrafo único do artaw 161 do Cala.
Tdma S.A. Indústrias Plásticas —
titular do reg. n9 246.933 — (Arquive-se o pedido de prorrogação de
acôrdo com o art. 161 do CPI.
Telma S.A. Indústrias Plásticas —
titular do reg. 246.934. — (Arquive-se
o pedido de prorrogação de acôrdo
JOrfl o parágrafo único do artigo 161
lc DPI) .
Teima S.A. Indústrias Plásticas —
titular do reg. n9 248.935 — (Arquivese o pedido de prorrngação de acõrrio
com o parágrafo único do art. 161 do
CPI) .
Laboratórios Moura Brasil Orlando
Rangel S.A. — titular do reg. número 247.569 — 'Arquive-se o pediao
de prorrogação de acôrdo com o pea:
rágrato único do art. 161 do CPI).
Harriet Hubbard Ayer Inc. Sociedade Incorporadora em 1967. — (Ar• te-se o pedido de prorrogação de
aceiato anin o parágrafo único do arago I& do CP/1.
Société Anonyme Des Minas et
Ponderies de Zinc de La Vieille Montagne. — (Arquive-se o pedido de
pzorrogação de acôrdo com o pariagrafo único do art. 161 da CPI).
E. C. de Witt & Co. Ltd. titular do reg. 250.495 — (Arquive-se o
pedido de prorrogação por falta de
atendimento da eXigência de fls. 17) .
11111..

Indústrias Silva Pedroza Ltda. —
titular do reg. 260.474 — Arquive-se
o pedido de prorrogação de acordo
com o parágrafo único do art. 161 do
CPI).
Indústrias Silva Pedroza Ltda. —
titular do reg. n9 262.454. — (Arquive-se o pedido de prorrogação de
acôrdo com o parágrafo único do artigo 161 do CPI).
Olivette Underwood Corporation —
titular do reg. n° 247.488 — (indefiro
o pedido de prorrogação 'feito pela
pet. 4.247-71 por ter sido prorrogação
o presente registro ,pela petição
18.514-70 com vigência até 90-6-80.

Arquivados em face do art. 99,
parágrafo 29 do código
N9 661.688 — Madus Engenharia
Limitada.
N9 646.384 — Perlirnar Fornecedora
de Materiais de Escritório Ltda.
N 9 652.904 — Panificadora Flôr do
Oriente Ltda. — Aroli~e os pro-

cessos.

SECRETARIA DE PATENTES
Em 15 de março de 1971

Notificação
-Ficam notificadoà' os requerentes
abaixo mencionados para comparecer a êste Departamento, a
fim de efetuar o pagamento da
taxa final„ e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:
Privilégio de:142i .eih.ftio Deferido
,
N 9 157.396 — Processo de inibição
de. prepolimerização de monômetro -de
cloreto de vinilideno — Imperial Chemica]. Industries Limited.

49 159.402 Procesto 'para a desidrogenaçáo oxidativa catalítica de
olefinas — The Standard OH Company.
N9 147.752 -- Processo de preparação de catalisador ,de platina sôbre
alumina, desalogenado — Air Products and Chemicals, Inc.
N° 143.666
Vedação para bomba
— 13org-Warner Corp.
N9 152.070 -- Original aparelho para descascar laranjas, maçãs, batatas e similares — João Amaral Gomes.
N9 154.686 — Aperfeiçoamentos em
ou relativos ,a fabricação de vidro
plano — Pilkington Brother Limited.
N9 155.312 — Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo para 'fab ricação de artigos de vidro providos de
um revestimento de difusão de Luz
— N.V. Philips'Gloeilampenfabrleken.
N9 158.743 -- Grampo para conectar
recipientes para formar uma embalagem de múltiplos recipientes — James Clifton De Shazon Jr.
N9 158.762 'Vedação de bota aliviadora de pressão — Thompson Ramo 'Woldridge
N9 161.147 — Dispositivo de lime
pesa do gêlo de uma superfície de
um corpo sólido, em ''especial limpa
pára-brisas da superfície de um párabrisa — André lefarie Joseph Emitanuel Cels.
N9 163.281 — Processo para melhorar características mecânicas de
objetos feitos de berílio ou de liga
de berílio — CornmIssariat 11 L'Energie Atornique.
N9 163.354 — Processo de procbizir
produtos aeacionais, solúveis em agua
ou intumesciveis com água. de ntividade Superficial, a partir de pelletilenoglicoleteres e Isocianatos
berifabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N9 172.875 — Aparelho para febra
car pneuináticos e pneumático :Cabra

rta-çeir a '1 a

•
cudo no mesmo - Dunlep Rubber
Company Limited
N9 155.987 - Aerfeiçoamentos relativos a taipadeiwa. para lavouras de
arroz e similares - Ind. de Máquinas Agrícolas Fuchs S.A. - (com
exclusão do ponto n 9 3).
Privilegio de Invenção Indeferido
N° 185.221 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a sacaria - Luiz Rodrigues de Menezes.
Modêlo

Industrial Indeferido

N9 173.709 - NU° e original desenhe ornamental em material vinil
expansível - Kelson's Ind. e Com.
S.A.

•

Reconsideração de Despacho
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira (no pedido de reconsideração
co despacho que deferiu a, pat. PI
têrmo n9 81.941). - Nada a reconsiderar. Mantenho o despacho concessivo com exclusão da reivindicação
rt9 4.
N9 154.279 - Reginaldo Diniz Por ter sido arquivado e cora exigências posteriores não publicadas, reconsidero o arquivamento a fim de
da-. andamento . normal ao processo.
Exigências
I\19 172.755 = José Martinez - Manifeste-se em face do parecer de feoLins 18, çjue por cópia, está à disposição do interessado.
N9 185.343 ,-, Pirelli &Meta, Per
Aaioni - Retire o ponto n9 2 por
reivindiM niaterial.
ta-a Refinações de Milho
N9 18
33erasil Ltda. - Apresente novas reivi•ndicacdes e desenhos.
N° 1929 - Allied Chemical Corp.
- PaglaVas taxas regularaentares (3
pontos, petições n9s ,67.258 e 74.244)
e apresente procuração.
No 183.796 - Monsanto Company
- Elimine o ponto 6.
N9 189.925 - Motorola, Inc. parte seguinte do ponto n9 1 deve ser
retirada por não constituir novidade:
"caracterizado por incluir uma pluralidade de transistores inter-acoplados tendo cada um eletrodos de entrada e de saída e inpedancias de
entrada e de -salda". - Unifique os
pontos 3 e 4 já que o ponto n9 3 da
forma era que foi apresentado não
apresenta condições de patenteabilidade - Retire o ponto n9 9, já que
nada mais é que a repetição do ponto n9 5 - Retire o ponto n9 12 já
que não está coerente com o titulo do
pedido.
N9 90.783 - Bakol S.A. Ind. e Comércio - Diga em face do pareéer
de fls. 80, 81 e 82.
N9 146.777 - Adesivos Ader-Films
Ltda. - Diga o que realmente foi
Inventado.
N9 157.009 - Walter Putz e Amo
Antonio Putz - Reivindique o porta
eletrodos e não o eletrodo propriamente dito.
N9 165.784 - Jerzy Gruszczynsky Modifique a natureza do pedido para
M. I.
N9 181.905 - Dainichiseika Colcr
& Chemicals MFG. Co., Limited Complete o título dizendo qual a finalidade do proceeso.
N9 182.458 Adolpho Lemos Apresente relatório e. reivindicações
como determinado pelo Código da
Propriedade Industrial •
N9 182.565 .Á-l'he Tonenéton Company - Elimine as reivindicaçães 7
•
e 21.
' c
N9 183.485 - Roberto Weinstein
Limite o seu pedido à l o reivindlcação eliminando utilização e resultado.
N9 184.449 - Hovercraft Development 'Limited - Elimine aa reivindicações de 21 à 26 incluSive:
N9 192.890 - Albertoni Delemos
Bloisi - Pague as 'taxas regulamentares e petiço n9 80 .081.67,,

D:ÁRIO OFIC!AL -(Seçiio III)
N9 192.105 -- Walita S.A. Eletro
Indústria - Retifique a natureza do
invento, e pagt,.... les taxes regulamentares, petição n9 68.771- •e7 e apresente autorização do inventor.
N9 192.158 -4. Gualter da Silva Rocha - Pague a taxa regulamentar.
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_N9 543.506 - Standar Oil Com- petição
7.315-56, junta ao registro núpahy - (Cumnra-se o art. 81 e jun- mero 67.461 por falta de cumprimente-se procuração de acôrdo (e.' h o ar- te da exigência publicada no T)
0.tigo 162 do CPI).
de 28-9-70) .
No 564.233 - Bycla Sociedade AnôSerraria Maringá S.A. Ind. e Conima Comercial Industrial y Finan- mércio - no pedido de ar y
de
ceira - Cumpra-se o art. 81 e jun- alteração de nome para o :ee"o
seu rio
te-se procuração de acôrdo com o ar- têrmo n9 429.312. - (Arquive-se o
Diversos
tigo 162 do CPI.
pedido de anotação de altereeno
N° 566.289 - Êpeidel Corporation nome, tendo em vista o paráerafo
Justiça Federal - 19 Via - Seção do - Cumpra-se o art. 81 e junte-se único
do art. 161 do CPI .
Estado de Minas Gerais (Ofício nú- procuração de acôrdo com o art. 162
mero 128-71-A - Processo I N.P.I. do CPI.
C. A. Toddy Venezolana - no pen9 00002-71, no_pedido de ação anuN° 578.473 - Cavalla Limited - dido de licença de uso para o eeu
'etária de patente n° 847.-69-A) - Cumpra-se o art. 81 e junte-se pe o- do têrmo n9 550.025. - (Arerive ^e
Anulada por sentença do M. Sr. Juiz curação de acôrdo com o art. 162 do o pedido de averbação de contrate de
da 19 Vara - Seção do "Estado de CPI.
exploração, em face da petir5o de
Minas Gerais, fica a P. MI n9 6.604,
Vinhos Salton S.A. Indústria e Co- 'Els 24).
Pall Corporation - no pedido de
"Cabide de arame e madeira para mércio - no pedido de anotação de
tinturaria, lavanderia e vestuário, de alteração de nome do termo número transferência para o seu nome do t.
artefatos de arame Ltda., em domínio 620.194 - (Promova a requerente de n9 586.400 (o pedido de fls. 7 deverá
público.
fls. 9 a autenticação da fotocópia de ser arquivado por falta de cumpriN9 181.405 - Antônio, Pires - Não fls. 11).
mento da exigência supra).
há invenção a proteger e o pedido
Laboratórios Silva Araújo Rousse'
PROCURADORIA JURÍDICA
de reconsideração foi apresentado tono pedido de transferência
ra do prazo - Arquive-se.
para o seu note do termo n 9 659.652.
N9 181.406 - Antônia Pires - O - (Junte-se o documento original de Expediente de 15 de março de 1971
atestedo de pobreza resolveria o pro- transferência) .
S.A. Fábrica Colombo - 'titular e
blema, da taxa, mas, o pedido de
Diversos
rccensideração fora do prazo não per- Casas da Banha Comércio e Indústria
mite alternativa.
S.A. -• no pedito de transferência • Obermaier do Brasil S. A. EquiN9 181.407 - Antônio, Pires - O para o seu do termo n9 67f.994 - pamentos Industriais - no pedido
pálido de reconsideração fora do pra- (Provem os requerentes sua existên- de transferência para. o seu nome do
zo não permite alternativa.
cia legal indicando ramos de ativida- t. n9 190.841 - Tendo em vista o
N9 140.908 -- Aiabras Comercial, de e n9 de inscrição no COC. Pague arquivamento do pedido de transfeExp. e Imp. Ltda. -- Arquivado por a taxa de anotação e apresente a pro- rência de fls. 32, tornou-se legitima
não ter modificado a natureza do curação a requerente de fls. 6).
a requerente de fls. 43 para pleitear
pedido.
Tintas Corai S.A. - no pedido de a desistência.
alteração de nome para seu do
têrmo n° 685.517. - (Promova a_ re- REPUBL/CAÇA0 PRESIDENTE querente, a autenticação das fotocóSeção cio Transfeeáncia
SECRETARIAS E SERVIÇOS
pia de ils. 19-20).
e Licença
Elétrica São Bento Ind. e Com, LiD. O. de 12-3-71
mitada - no pedido de alteração de
•nome para o seu - (Prove o ramo de
Expediente de 15 de março
Em 15 de março de•1971
atividade, declare o no de, inscrição
de 1971
no COC e apresente a P rocuração 8,
Notificação
requerente de fls. 7).
Exigências
Picam notoificados os requerentes
Ford Willys do Brasil S.A. 5.A. Distribuidora de Teek105 pedido .de mudança de nome para o abaixo mencionados para comparecer
Rayon cie Araericana Diste/411 - no seu do têrmo n9 6ft.961. - (Prove o a éste Departamento a fim de efepedido de alteração de norne .para o raro de atividade e declare o u9 de tuar o pagamento da taxa final e
seu do reg. n9 236.026. - (Declare inscrição. no COO a requerente de da primeira anuidade dentro do prao n9 de inscrição no 009 e apimente fia 10).
zo de 60 dias:
o docurnent ocomprobatório da alteUsafarma S.A. IndÚstria Pa.rmaPrivilégio do invenção
ração de nome, a reeaereDite. Sendo ceutice, - no pedido de traesferencia
deferido
era vista a impossibilidade da juntada pear o seu nome do termo n9 8 .683.
do têrmo n9 891.589).
- 1) o licenciamento e a transfeN9 127.370 - Processo para preCociété Le Foyer - no pedido de rência do licenciamento doe produtos,
mudança de nome para o seu d;., re- no Órgão competente. - 2) o no de parar um co-polímero de enxerto sógistro r5.9 391.649. - (D"i a reque- inscrição no MC da cessfeeetria. - lido terznoplástico e composição compreendendo materiais duros rígidos
rente de fls. 17, tendp
Vista que
que o signatitto do documento de
quimicamente resiso nome da titular é Le Yee PA Cie 3)
fls. '7, tem poderes para alinear a termoplásticos,
tentes tendo alta resistência a imcomerciam:do também Nano Juf Wa- marca.
terman A. J. Fagard e no documenJolimode Roupas S.A. - no pedi- pacto e alta temperatura de deformato de fls. 19-24 consta apenas Le do de alteração dg noine para o seu ção térmica - Rohm Haas ComFbyer et Cie.
do termo n9 689.261. - (Prove o ra- PanY.
N9 145.640 - Processo para a proSociété Le 'Foyer - no pedido de mo de -atividade, e declare O n9 de
mudança de nome para o seu do re- inscrição no CGC e apresente a pro- dução de polímeros ou copolímeros
de olefinas, de películas revestidas gistro n9 404.066 - (Diga a re.queu curação à requerente) .
rente, tendo em vista que o nome
Aluminio Marmicoc S.A. no pe- Imperial Chemica/ Industries limida titular é Le.Foyer et Cie comer- dido de alteração de nome para o te(' (com exclusão do ponto n° 17).
ciando também' como Juf WaterMan seu do têrmo 689.315 - (Prove o raN9 145.898 - Aperfeiçoamento em
A J. Fagard e no documento de fb- mo de atividade, declare o n9 de ins- eletrodo para célula eletro-química
lhas 10-24 do reg. 391.64-9 constn ape- crição no COO e pague (9. taxa de particularmente célula de combustível
nas Le Foyer et Cie).
anotação e apresenta ,a procataaç'áo de e proceso para produzir eletrodos asDatamec S.A. Engenharia de Sis- a requerente de fls. 24).
sim aperfeiçoados - Leesona Corp.
temas e Processamentos de Dados Cooperativa Regional Castilhense
N9 150.605 - Processo para prepano pedido de anotação de alteração de Carnes e Derivados Ltda. - no
de nome para o seu do têrmo núme- pedido de alteração da razão srnial rar cicl ododecatrienos-1,5,9 - Monro 458.773. - (Prove o ramo de ati- paia o seu nome do têrmo número teeatini Societa Generais Per L'Invidade declare o n 9 de inscrição no 691.548. - (Comprovem-se a altera- dustria Mineraria e Chimica.
COO e apresente a procuração).
ção de nome o ramo de aataidade e
N9 150.774 - Processo para o traN9 s 531.811 - Kemwell A. g G. - o n9 de inscrOção no CGC) .
tamento de latex de borracha natural
(Cumpra-se o, art. 81 da Decreto-lei
e de mistura de borracha sintética
Loos-0).
Diversos
e borracha natural - The InternaNO 534.564 - Austim Reed Limited
tional S ynthetic Rubber Comp any Li.
- (Cumpra-se o art. 81 e junte-se
Adrema-Werke GMBFI - no pedido mited (com exclusão do ponto nu.
procuração de aciirdo com o art. 102 ,de anotação da modificação de seu:. mero
7).
do CPI).
nome comercial -para, o setil no termo
N9 154.841 - Tinta plástica e oro-.
N9 534.565 - Austim Reed Limitei nO 67.461. - (Arquive-se o pedido
- (Cumpra-se ó ,art. 81 e junte-se de anotação de alteração de nome cesso para sua prep aração prdcuração de Wird° com o art. 162 da titula e do presente registro de fô- tomas Saavedra S. A. Comercial O
do 'CPI).. ' ,. lhas 25 por falta de , atendimento ao, Industrial.
N9 536./10 -'Flygt International despacho publicado no D.O. de 28.
NO 155.738 - Processo in" -.do
para a p reparação de betume
Aktiebolag = ,-:(Cumpra-se o art. 81 de setembro de 1970,
o junte-se procuração de acôrdo com • Adreme Werke GMBH - no pee •
Shell /nternationale Resea,cie
o art. 162' d&`CP1).
dido de anotação dd modificação de Maatschappij N. V.
,
N9 543.506 - Standard Ooil Com- seu nome comercial para o seu do
N9 176.262 - E quipamentos para
pany - (Cump ra-se o art. 81 e jun. ree n° 67.362. - (Arquive-se o peçie bôca de forno te-se procuração de acôrdo com o ar- ri ' r ^ d ç anota rão de alteração de no- carga
j ima-Harima Jukogyo Kabashlid
tigo 162 do CPI).
me da titular do presente registro - Xaisha.

•

--

988 ',3ittirrt2-feira 1 8
Pn9ilégio de invenção
'ndeferido
N" - Aperfeiçoamentos em
processo de preparação de um poliCaro de barracha fria por .copolimetização de um butadieno e um estirerto num .stema de emulsão aquoso
- Pennw tlt Corp.
Exigências
N9 142. 179 - Sebastião Splendor.
- Manife;te-se em face da anteriotidade apontada a fls. 11 (Tiresoles
e Ressola .
N9 163.E32 Pcwers Wire Products
Co., Iic. - Melhore a redacão do
ponto car teteristico 1 - 2) substitua
no ponto caracterizado 2 a palavra
"rraa
' -agular" por palavra que represariam c,onfiguracão sólida mencionada.
N9 163.169 - Shellmar Embalagem
Moderna S. A. - Apresente nova
descrição em que seja melhor explicada a ar licaç'ão do dispositivo à máquina de 'abricar tubos em espiral, no
que conc'erne a vantagem da fita
fmtssuir b rdo dobrado e vincado. pertnitindo É ssim julgar a aplicabilidade
do Inventa, já que o dispositivo cumpre a finalidade de dobrar e vincar.
N9 181.924 - Evandro Branco. Apresent(• desenho esquemático e novas reiviadicações caracterizando só.ente o que existe de novidade em
seu pedi( o.
N9 110 ..4113 - Imperial Chemical
Industrie( Limited. - Suprima o
ponto n9 11.
N9 192 908 - The Magnavox Company. - Pague a taxa relativa ao
idePósito do pedido.
Distribraidora Lalekia Com. e Ind.
Ltda. (j? ntr, à x.et. PI têrmo número
199.194 € 213.1353). - Promova a autenticado da fotocópia.
, N9 19: .455 - Friobrás Acessórios
para Re rigeração Ltda. - Pague a
taxa relativa ao depósito do pedido.
N9 19:a354 - Roberto Abud. Pague a taxa relativa ao depósito do
, pedido.
N9 194 057 - Fasa, Fósforo da Amoaônia S A. - Pague a taxa relativa
sa dep ,isito do pedido.
Oposições
Cia. 3ervajarie, Brahma (opoente
da pat. MI têrmo 191.455).
S. Pwilo Alp argatas S.A (opoente da pat. MI têrmo 192.354).
José Carlos Brasil de Brito (opoente da int MI têrmo 194.057) .
Faet Fábrica de Aparelhos Eletro
Técnicca ! S. A. (opaente da pat. PI
Urino 1.6.54d) .
Daimles Benz Aktiengesellschaft
(opoent da pt. PI têrmo 164.289).
Diversos
Eletraluminescência S. A. (titular
da pat. MI n9 N.286). - Arquive-se
a patim 3.518-71 por estar fora do
prazo.
Amstad Industries Inc. -- Junto
pater te PI n9 53.078 --- Arquive-se
$ pedido de anotação de transf. em
face dc parágrafo único do art. 161
to CP).
N9 137.526 - Antonini Ferdinan- krquivando por não ter cumWo a exigência técnica.
N9 138.417 - ()ripes Silva Mapiado - Arquivado por não ter cumWdo . exigência técnica.
Rudolf Richard
N9 1$6.842
gberha rd Ilieuer - Arquivado por
o te • cumpri() a exigência técnica.
Cona timited
Ne : 62.047
N'quiv ido por não ter cumprido a
.1tigén/ :ia técnica.
Ne 175.393 - Levi Lupeti Ribeiro
Ar( uivado pQr ter cumprido parItialme ate a exigência técnica.
' Retificação de ponto.s
N9 169.410 - Nôvo tipo de eleMentor de quadra para partes de pa-
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119 656.500 - Indústria de Lenço
N9 662.517 - Pedalex Mercantil e
Industrial Ltda. - Arquive-se por Paramounte S. A.
N9 656.627 - Sagres Comércio e
de dezembro oe 1970 - Fica rati- falta de pagamento da taxa final.
Foram mandados arquivar os pro- Representações Ltda.
ficada a prioridade - Finalmente,
119 659.363 - Jorge Clrumbaum.
a depositante reivindica, de acôrdo cessos abaixo em face do que disE. Mosele S. A. Es119 661.094
com a Conveneão Internacional e de põe o art. 99, 1 29 do CPI.
NQ 491.030 - Pin Aparelhos para tabelecimentos Vinícolas Industriais
conformidade com o artigo 21, do
e Comércio.
Código da Propriedade Industrial, a Parque Infantil Ltda.
N9 663.123 -- Confecções Ghitriar
N9 530.200 - Eduardo Salvego
prioridade do correspondente pediLtda.
do, depositado na Repartição de Pa- Monteiro.
N9 664.252 - Nohthern Yarn
N9 544.060 - Carlos Frias.
tentes da Suíça, em 8 de maio de
Mills.
N9 560.009 - Dirceu Santos.
1964, sob n9 6.04-64.
NQ 666.440 -- Real Vidros Ltda,
N9 576.295 - Coselpa Cia. SeleN9 169.304 - Processo de fazer cionadora de Peças para Autos.
N9 668.509 -- Indústria e Comérum artigo laminado tendo um forN9 577.474 - Fábrica de Parafu- cio de Roupas Feitas Salomé Ltda.
mado abaulado - The Houver Com- sos Cimapri Ltda.
N9 668.956 - Plantec Planejamenpany (Est, Del aware) - Pontos puN9 595.684 - Simca do Brasil tos Técnico Econômico Sociedade
blicados em 26-2-71.
S. A. Industrial de Motores Cami- Civil.
N9 669.376 - Imobiliária ProvinN9 163.463 - Processo para a pre- nhões e Automóveis.
N9 597.796 - Moinho Inajá Ltda. da Ltda.
paração de co-polimeros que têm
N9 669.832 - Martinaços ComérProdutos Derivados de Mandioca e
uma estrutura macro reticular.
cio e Indústria de Produtos SiderúrRohm & Haas Company - Pontos Milho.
N9 602.085 - Sulene S. A. Sula- gicos Ltda.
publicados em 17-2-71.
149 670.248 - Inbasa Indústrif
mericana de Engenharia e EquipaBrasileira de Alimentos 8. A.
mentos para Indústrias Quimicas.
SECRETARIAS E SERVIÇOS
N9 670.324 - Diberlli Propaganda
N9 605.176 - Victor Alves de
Comércio e Indústria Ltda.
Brito.
D.O. de 12-3-71
N9 670.339 - Inbasa Indústria
NQ 607.688 - SPI - Sociedade
(Republicação)
Paulista de Investimento Crédito e Brasileira de Alimentos 8. A.
N9 671.702 - Marbos Comércio e
Financiamento S. A.
De 15 (Ia março de 1971
N9 621.109 - Pedro Liasch Filho. Representações Ltda.
Nç' 672.544 -- Investur Agência
N9 622.876 - Bond Street NoVi- Internacional de Turismo e Viagens
Marca indeferida
dadas Estrangeiras Ltda.
N9 623.280 - Jequitaia S .A. Má- Ltda.
N9 667.857 - Laboratórios Grif119 673.146 - Albe Gráfica Ltda.
quinas
e Veículos.
fith do Brasil S. A. - Laboratórios
119 674.069 a- Haiti Indústrias Qin625.087
Brasitimex
ComerN9
Griffith do Brasil S. A. - Classe 42
rnicas Ltda.
cial
Imp.
e
Exp.
Ltda.
- Indeferido em face do registro
119 675.452 - Confecções Zé Beta
N9 629.541 - Copeg Comércio de Ltda..
n9 249.206.
Ferro Guanabara Ltda.
a
N9 676.645 - Papelaria Alexandre
Exigências
N9 630.132 - Aristides Ferreira de Ribeiro & Cia. Ltda.
Castro.
Sybron Corp. - Junto aos :agis119 676.764 - Ferros .3 Metais SinN9 630.433 - Ótica Ibirapuera Li- bel Ltda.
tros 276.795 e 211.741 - Apresente
mitada.
nova procuração de acôrdo com o
119 679.532 - Cia. de papel e PaN9 631.117 - Edithra Terna S. A. palão Pedras Brancas.
art. 162 do CPI.
N9
631.438
Hobby
S.
A.
Ótica
119 683.879 - Sociedade Inclustritti
N9 512.337 - Auto Pôsto Santo
Foto.
Iporá Ltda.
Amaro Ltda. - Cumpra o art. 73 Cine
N9
633.863
Malhas
Wec
Ltda.
e declare o número de inscrição no
Argos Industrial
N9 686.232
N9 635.035 - Prosdocimo S. A.
COG.
Imp. e Comércio.
S. A.
Diversos
N9 635.358 - Dipema Auto Peças
N9 686.375 -- Irmãos Mordes ta
Cia. Ltda.
Johnson ¥4 Johnson do Brasil Pro- Ltda.
N9 687.176 -- Listas Teletônicas
N9 636.181 - Antônio Cerni Veiga
dutos Cirútalcus Ltda. - Junto ao
N9 636.182 - Mecânica Mundiar Brasileiras S. A. Páginas Amarelas.
registro 268.629 - Arquive-se o pe- Indústria
e Comércio Ltda.
N9 688.767 - José Fernandes da
dido de anotação de contrato de exN9 654.077 - Comercial Avicola Silva.
ploração por falta de cumprimento
N9 689.440 -- Usina Santa Maria
Ko-Ko-Re-Ko Ltda.
de exigência.
A.
N9 651.879 -- Nova Panificação S.N9
Paliar S. A. Indústria e Comér690.610 - Autopartes Exgo.tacio de C00-.4' la nS - Junto ao têrmo Elizabeth Ltda.
e Indústrias Associadas S. C.
n9 595.9C -. Arquive-se o pedido
N9 656.275 - Engeplan Engenha- ção
N9 691.360 -- Foto Studio Silvana
de anotação de alteração de nome ria, Planejamento, Importação e
Ltda.
por falta de cumprimento de exi- Exportação Ltda.
Cia. BrasiCBE
N9 691.680
gência.
N9 656.397 - Silva Santos & Cia. leira
de Extrunão.
119 694.040 - Organil.ação ae Vennnnnn•••••••n••"
das Wedelweiss Ltda.
N9 695.162 -- Bar e Café Queluz.
Ltda.
N9 695.171 - Casa de Carnes
Graúna Ltda.
N9 695.206 - Promoções e P ublicidade Declina Guinaarãe ,, Ltda.
DECRETO-L1 N9 1.000 - DE 21-10-1969
N9 695.586 - Amazonas Aqualium
Importação e Exportação Ltda.
N9 695.823 - Indecol Placas Ed1
DIVULGAÇÃO N6 1.130
ficadoras Ltda.
N9 695.849 - Metalúrgica Arapre
Ltda..
Fsego: C4 2,50
N . 6!ç5.917 - Indústria de Tintas
e "Vernizes Everest Ltda.
N9 695.943 - Mathia5 & Sartini.
A VENDA
N9 698.419 -- Car.epe S. A. Attmt
nistraetio e Participatiora.
119 6913.836 - confacções Marcila
NA GUANABARA
Ltda.
N9 698.984 - Fatah:a de Sacos e
Ancaatós de Papel Le-rei Lida
Acção de Validais Avenida Rodriguee Alves.
-1 .0(11 - F. F. Incia,tra
redes Schweizerische Aluminium

A. G. - Pontos publicados em 4

REGISTROS. PÚBLICOS

Agência It Ministério da Fazendi
Atendc-M a pedidos pelo Serviçc de ReermOot,,, Puatal,
EM BRAMIA
Na sede do 0111N

*a 557.403 - Onofre Duarte do
rufe°.
N 9 661.765 - Cia. S. Virtoi- Cora, , e
c'articipaeão
.r vern--c- o- .^co.-sas
rw..1

Ret-•

119 875.P, • 'cia.
do Iv'st trô - Clat:3-e 18 -• Cuclie Ia( • 11 -1a00 em 19-;;-b9.

r
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ARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO

cagm . bo 146.992 de 25 do 'janeiro dá 1964
Aáláál ~:-ANY9410 álrOULO 81n4202.1
PAULO
irivil4ele 44 Invenção ale2R7ORA eUPORTR PARA INNCRIMUCO-,RW,PRINRIIICOOM

Álitixg.r~
.. lítratairkatportá cera

otahlaaaae.44.2aeaa491aPat.lartioaldS
044igh¥00,111:::PYia:4,para.s0v afiada...g garaesa ,.. pestoade
jaaanaa~a k-*g!9tarlgada,Par. mr.. e2natla..e pertir IS gantro 0dunai1344s
'ffertiCai liz,ffitaa.ote irarkla 150 t4lisaaAO Ala914;M15
' riAl0P9 stea ~0_0~42
89.1,.e,g,tex,440.4 ...por mwent....por 9na4n Ra: n•.tawiláres, g
erador ir ~A.
.
detr..002.431.4te.S01:51R9 - 4.-95MIt460 ,40 ,.4949.4W 4R04¥0
40.nt• a' astada.Oa
g/tnra,,Itedistagentajzoima;amnal:sprayiatowdols:rOstea_tgataversalev.
![0#9445Y
re eettte
91.1.1aras .0.travecias_rieidazi-di_liezzac„,e_dzfapllnpara
..
_OM
•
—•_
ó pummítice,.dita estratarn ae
10'
OOR ainda..dota4a. de laa0 p 1aCa 4!ritztelejalf *is
22200 Ne 197420 de 20 de :maneira de.1968.1
Oniida_pprilteda g sua . gtvg0 . 40104 Ap.Ag
e. iPkrkdok¡kime...~. abortarem .
Mgs'intérior Pareá.esCk449_641.eneniffióntkPr4p2.44ent41.41té5
Reqaerouitet PRANOISCO PLACI£0 MOIRA, GERALt0 MUTUO Da NUA 14 AMA
=MAR SIX020./M0 PAULO./
Pente &i x do total de -5 pontos apreneniadow•
Nadlla Iadnetrielz ORIGINAI tOUPIGUÚÇNO RH CARRINHO PARA IÇIXO DD Mel
,
• Anielml$1201",
1M Original configuração ma- carrinho para bago is via, .4Pi
provido dettsuleals a rodiahaa, constituldo =material plitatlear enrica,
tensa-se por ser uma &len pega lateliigi e homoelnea; Spar condi op,
tuir-se de ma anal ~Círio° de diaensães adequadas, dotado de tlange";
14t8444 pela parte central, e 444p24 01r01114r condintrieae ao eontrog
e por esta paga airoulaicentral, ligar...se as anel externo per trtinpmE
vares de eartetraamersal amAr m e que sWo de sapadores distendes 1'
traassermie junta ao anel =terno; e pelo !ato de no ponto do ualao
nervuras do anel externo, haver ume parte dilatados vertical ene tette;
capte a continuidade do anel; e pelo fato de is rodinhal l candura dg;
trh,Xigarea-se i esta parte cilladrioW
?antena 1 do torlal de 2 pontoe spregentedor./

• .4,

e

f23110 A* .17.5zu .de 25 da mala de 1964
Resteroatat ROULINin Sik e e ?RANÇA
W1Ti1aiia de InVanção, It NLQUXKA 3L2r80.7odsrIcA PÁRA CORTAR URNA'
RRIVINDICACONS

Niquina Cetro-domestica dó córtar_carne, campos./
taide ume vasilha de . traba/ho, de torma g eral cilíndrica, fechada por uma /
4nia amovívol .. suportada- p oita'pedesta/ contendo na grapo motor cuja lu
tfire- eu OITO, dá Jarda v o rtical.atravossa, a região centra/ do /ando da via/
e.pti á* rota"çãá, Resta na cubo trazendo uma ou rírlaa facas/
e laminar oonvenientesiente afiadas, caracterizado Pelo -fato 4. que o Imo./
platoate. de cube p orta-líminaa a írvoro Ao acionamsfitó i'realitado por ram.'
Qie inclinadas pratleadás na- superfície lateral. da irvore, sabre as quais
A. speaixam; Coa:folga, ranhuras . igtalmente inclinadaa, pz:aticadaa na st,/
pgrtícia.latára/ de ta fure'eentral do - cubo, sendo a inc11nso26
.das ditas /
CONJ . * ranhuras •acolhida de , talforma .que una rotaçãO da írvore no seu /'
sentida bornal d. rotação tenha tendineia a encaixar as raapas. na* . ranhuras
Re ivindica-se a prioridade do correspondente pedido da
bano
08#1410,Ap •n
25 Wird° de 1965' sob no 18353.
Ponte g o 1 dó to41 de 25 pontos apreaentados.

URRO Re 196.750 de 6 de fevereiro de 1963.1
Requerente, JOU BOBBRTO T1E1,014./00 PAULO./
módae islastrul t NOVA O3NFIGURA00 EM MAUS PARA REGINTRO.EM OUrael
ReiviadicaoSes.1

3. . Nova configuragb em volante ¡ara registre em ganir ee
r40t0r144.34 per ma Corpo ma fora* de divo° Com re1X4:44 espasmar cn
mija borda pulado' h( virias saldadas senioircalires, de modo eme,
a face externa dessa ragiWo do dieco se apresenta taavesento convexa, af
cuja parte inferior desta região do disco, esti incorporada projegio se
rui troadozica; entre 4 horda =Lorde prolongo trondalOo a a ~gol,
al :408 do disco, h( sono sargiad t d@ corta torpnat
Poeto AA 1, de total As apontoo oprerentodere-i

•
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voa dó modula

aouction qUe opereis faço à reeniltant, diferença (0

prometo.
Raivindien-to prioridmdo do aorrospacadc**0 ~dg daln
na
Tutonte'de
Repartipte doa lbtadom Disidoc da AM4r100. de Mrt.
citado
em 4 de junho de 1565, cob ou* 461.566.

-esto.

Ponto na 1 de '15 pontoe aprenentsaor.
2>.*

1, lata. A

181. 1 57 de 11 do.julho de 1566
Venuerontet ENNIO SPEONI - BIO PAULO

me x o 1 0

írmlílo Industr..:1 ".K,;X MOD2ID

c1a40
ZSIVI3TDICAC81.1

1 - !Ovo ma010 40 Ça4a, • compreendend o esmeicialnente uma cal
ta ISP ort• cOmUag.4O 049 dedPrOvido le.e4O e Pretas na,sluturas.çaracterisa
do l por ter ae n-7,.rtes:di0ntlisira e truz:eira em coloiaçOes ou tonalidades ditegm:tal,.PrefeatntaMana• COntraaaar.V0 a 0 a daaaaalra ProY14a, ao dcel da cintura, d• doto 1ardea Paa c Octes retangulareo. p ara o cinto, em idktiogcig oraçie ou tonalidade da parte traseira, o meeme podendo ger dito com rol*.

413, 1`
/1.to"
igu

1/1*

•

TERMO Ne 180,027 de 10 to 'sio do 1.944
Relnerentet PURADI CORPORATION - 2'C A,
Priviligio de Invengo -0 PROCESSO E . APLRELEO'PARA DEUREINER A usisatg

cu nicosTsiço

çío aco.d0ruados ou abas previstas nas bordas dos bolsos embutidos tutanonem% cr1,), ?..oca1lszt.~ . 1eV; Lbaizo doa referidos is-voantes, • que to a
u tonalidada contrastante, enquanto que a parte trazeira 4 dotada, tombem ao
da cintura, de dois outro! • largos passantes retangular e s, poria na
•
qg tonalidade da parte dl/inteira, a qual se repete tambeinuoe bolsos trg
peres, do tipo chapeado, • que oío dotados apenas da uma poja central ao br.poista g • do snfeiw, repetindo a cr ou tona4dade da prOpr.a. parte tra
•

ao-ra; tudo subs~lol•e ute gano der,crlio • ilustrado nos desenhos dados.
talco ponto apresentado.

o

43

V

•inevauce8
nuT

0./VIRDI04021

.101r0
1 .- O processe° para determinar a redstincia •rica
presente na interface entre dois •pós contatantes tendo una caraote
ristica voltagem de fundiçío, oaraetericadn pelo tato que ale compre-.
onde os parcos de: determinar a quodà de potencial global coletiva m4
travele te circuito em edris r0111940 por &pie corpoe'contatamtse; paumar una pulamçío 'nítrica de valor de correntio coa/leda° atrabda do di
to circuito eu síria; determinar que uma mudança permanente na queda
de potencial eignificantemente inferior a queda de potencial global /
seja cansada pela dita puleaçie oldtrica; dividir a voltagem de tuadiçío de ditos corpos peio valor de corrente le dita puleaçío para oh
ter a resietincia presenteum.iscierf a ce entrem dolo corpoe que ea...
tío sendo tentados.
Reivindica-se prioridade te idíntico pedido, depositado na Repartiçío de Patentes Norte A:ouricana, ta 14 de junho de 1565,
sob o no 463.518.
Ponto ne 1 de 14 pontoe apresentado
Fi G. I
18

.4. 50
.40

20

CG 84 16 42 10 49'12 64

14 li 14

28110 Xe 180.186 de 3 de junho de 1966
Esti:adente: MACE J. PULTIMIE -EUE
Wirildgio de Invançío " APAR:LEO Z PRODROSO PAR& PRODUZIR MIW/56U1 SOMOU ?LUDAS
- Aparelhe para produzir dininuten gotIculae fluidas
pelo
menos um ejetar tendo un eriftdo de desoaraa para
soepreendendo
um fluido, una cínara contendo o fluido acoplada ao dito eje'ter, • ui
dispositivo '2z-ovando uma diferança de preszia deoPleio i dita cinera
eporativo fazendo mover o fluidO da °limara para o ejeto: pe.:a descarga
•atlaviís do dito orilXoio,
• Iluido em diminutas gotisulaz avio deitar • •jster, serem tiepO5i

i.

TERMO Na 178.564 de 12 de abril de 1966
Reverente, OROROES LESIIUS 4 sas PILS - PRANÇL
Priviligie de Invençie "PROCRSSO E DISPOCITIVO PARA COLOCAR EH POSIÇIO.
BR2 178 TIWSPORTADOR MaCINICO, OBJRTOS LUMS =LOCADOS POR MBIO D3 DO
TRANWORTADOR PNEOHIT/CO"
RCIPIRDICACtU.

1 - Procasmo para colocar em w .,ipao, ror sx,nplo 4')re r_11 transpon
.tador meciinico, objetos levas, designadas )ato garraffto de nateglal Piíst¡ce

,r
OFiCiAL

dasloCados p aIo de'un transportador pneumítico, caracterizado pelo fato
de . se . aújeitar cada objeto a um movimento curvilineo ascedente, de se de..
ter o:objoto no fim do curso ascedente e de se fazer em seguida cair o obli
to sáro.o transp ortadcT mocalnico. segundo uma trajetOria sensivelmente vez
*tical.

:-.39ção 1H)
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4 requerente reiviudiea g 1!)) r id a 4O do OMWDOodd
r49 PR4d°
POsitad0 na E0PIArt1qR9 de Patentes nos Botados DbidOs da Advim; eis 5 do a,
bril de 1965, sob na 445,337.
Ponto na 1 no total de 10 pontos apre•entados.
Mgt

requerente reivindicil a prioridade do correspondente pedido depositado na Reoartiçie de Patentes nmPramça em 13 de abril de 1965, sob o n5
13.034.
Ponto n5 % do total de ,I.O.penfo, a
IL

60

/1

51

TERNO I, 177.356 de 25 de foveroire de 1966
Requereatwe amagp SEOE MONINEET CORPORATIOX Meu

1
Privilisio de 'neonato "DISPOSITIVO CUTADOR na miam nn.remãO •

nomucgoas

TgAm0 ifie 2.78.203 ,de 4 de abril de 1966
-Requerentes. onnammot PUA manisclaawYDRISCERITT MI, ENDCHUNNTER•RAlo
TUNG-ILLZKUEL
Priv/1410 Inedado "Mai LAMINEM Dl TRAÇO PElTi DE. BORRAM'

1.- plogattavo.meag5or..4. materin-eteramag.,ffividd,de "1"Wojir
de PeP4ent0 4k4Nae.. RUAR Tegile49 PMA.P. Igt•AUP.a./igadp d feee a1 att.'
suporte e suficientemente elitstico para permitir o movimento rgi.~ 41
mesma em direção pormai' ap_pleno do suporte ou angularmente a #113e.
ra querente reivindica.a.pri p ridade 49-09m$15.4419útet'~10s~
. Nedoral AlomR, -sok na E 30.104 em 234.1965 o en porinw;
Republioa
.
g itelo na
gel n a 45.352 e, 21.246
Dont() n a 1 do total de £0pontos apresent^doS.

zgoutx"

Mala btainada de tração, fedta de. borracha a ;movida Com 6rdos.
de condig o conjugados para ~pendor míquAnds,,agregadoae_unidedes_suJos -

tas a oscilações. bem. como para compensar as farças,de.reação-daameemai,,
caracterizada peld fato de que o corpo' elístico apresinta . vforços na regigo . dos (orei** de conexa em f oros g o no,omortn2 g o ofrculo cbm-r0..os.de
lagoa.

Nelmente . a depositante reivindica a prioridade d0...disrrespaalente.
pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 7.de abril de.
1965, sob g . n5 G 43. 48.111/47 a,
Ponin, n5 1 do total de 4 pontos apresenteRpt

raB40 No :78.364 de 31 do março de 1966
lecIR9oOnter . 2 ~ wa_rows INC - E.U.Á.
d. Imemmr;.-"PRISIO DE EnTICIONiMUTO"
Ap/yINDICACUES
'
Mocaniamo . pard aplicção do fõrça. ”pscial ppm ser uankp én
sistema de Veio provido de elemento dotado de movimepto Alternado. coroe, torizado polo fato de que p olement? tem umg.spperficl.e disposto trgnsver-,
ealmgnt,ol i,direção do, ?eu noivinentoi alterpado e a . 9 ãngulo em relação ao
mesmo, um elemento nuivel com uma 570erffclo que r enenta napitosuperffcie
transversal e meios para levar o elemento eus movimento alternaeo, WA relA
ção A atine...fine transversal.

SÉ
Á?
TERMO Na 177.33C de 24 do fevereiro 4;1966
Requerentes TRÉONIMO puz-comaxx LILA,
'Privilgio d. T.v.ficão "ItPaear p. uxne n T rusi0 DE ideia DM CANA OU DE Bliffil
_TERRADA*
WURZ",

Aparelho difusor de aolosido. cana ou do beterraba, caraoterg.,

iodo pelo fato de compreender, em comgmagg0; (a) do1e tanques de 2140•~'
ção interconectadOs localizados um golms. do OUtr01.() peta (terrento de .1
trer:"Sortador de tolos sentia que persitatral4s de ditqs tauquers mos'
dee1is4vollsoute ouportedapor trghos superiores e inferiores; (01 ~dem'
que dita corrente de transportador de rP191 SUPPXt e _194_PlUrulldud e do •
c61u4is em um ponto aprozimadomoota a meio Raminho entre as extromidades.
superior .1,)alferior de ditas ce1ulas;(0.dendo dabad as partos superior •
inre......gor de ditar celinlaa; terrtgav to') sondo os trilhos associados com
dito transportador curvados adjacentes 4 extremidade dos tanques de maderW
ção de modo que as c4lu1at serão rotídas atreves qe, umgulo vertioal de.
,
aproximadamente 1809 no curso de sua passagem da um tanque de maceração
pana 9 outro; (f) entradas e 'eidos para lfquidos e miras em ditos test o'
ques de maceração; e (g) dispositivos para Oircular o liquido entre dois.
!
t
t
•
dos dlt0S.tenAue 4 de Mdeera40 interOneeId4O4*
Ponto n5 1 do- total de 4 pontos aoresentados
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ORNO No 144.441 de 8 de novembro de 1962
E,U.A.
1Requerentec DIAMOND NATIONAL CORPORAT/ON
C'ivreg io de /nvençãot "APARELHO DISTRIBUIDOR OU ' DESAWAD0R De eRTI905,
REIVINDIcAÇOEs
1 . Aaarálho distribuidor para remover ertalgos um e um
' Womiente da porção inferior de uma pilha vertical, caracterizado pelo fa.
tO de compreender um membro de armação, meios de calha de descarga estendidos v!rticalmente definindo um trajeto vertical de movimento para recepção/
• atr:vés dos quais uma pilha de artigos dispostos verticalmeate será dis-/
tribu.da, meios de suporte de artigo no dito membro de armação na eztremida

ce iwreriór doa ditos meios de calha de descarga e incluindo porçâssa de aba
• fficsorte projetadas lateralmente dentro do dito tra jeto vertical do moviMento para suportar a pilha vertical de artigos ali, um conjunto de transpor I
te de artigos deslOoável verticalmente no dito membro de reporte por baixo/
dos ditos

Meios

e calha de descarga, incluindo o dito conjunto de transpor-

te de artigos meios do agarramento e meios que atuam consecutivamente os
álhei02

/

de agarramento de artigo adjacentes e
' s posiçâea superior e inforior'/

to mc'risento do dito conjunto transportador de artigos para removerem o ar-,
tigo a partir da dita pilha e depositá-lo numa posição de transporte por /

TtReo N e 149.067 de 10 de calo de iy63./

beim( dos ditos meios de calha de descarga.
Reivindica-se a prioridade dn correspondente pedido da
posi'ado nos Estados Unidos da América em 13 de dezembro de 1961 sob n o ...

Requerentes 'DUNLOP RUBBER Cad.PANT LIMITED./INGLAWEREA./
Privilégio de invençãot APERFEIÇOAMENTOS EM OU 1MkarV0.5 . A DIspo
ertivOS DE ENCHIMENTO PARA PNEUS./ .
ReivinelicaqOalaf

Ponto. nO 1 do total de 18 pontos apreeentadoe.

1 - Um diepositivo de ajunto de preacão de inflação ou /
enchimento para um conjunto de pneumático couprZendendo uma bomba /
acionável pela rotação da roda para fornecer o gás de enchimento h.

J.

câmara de inflação do pneu, e pelo menos duna Nálvulae de escape dn
proa:são para ligação entre a cedam de inflação do amou e atmosfera
as ditas válvulae sendo dispostaa para se abrirem à pressZee de
flação predeterminadas diferentes, dispositivoe senda forneoidoe /
alternativamente para colocar pelo menos una dae ditam válvulas de
escape de preeeão em funcionamento ou para provinir o funcionamento
da dita válvula./
t requerente reivindica a prioridade do correspondente /
pedido depositado na Repartição de Patentee da Inglaterra, em 11 de
maio de 1962, eob n o 18.125.1
Ponto n o 1 do total de 13 pontoe apreeentadoed

t
.179f

• teRd O Na 149.257 de 20 de 'meie --de 1963./
Jtecerente:W...V.PHILIPSIGLOEILAMPENPABRIEEEN./NOLANDA./
X?11..";ilógio a4 Invenção: KOARTEIÇOALNTOS EM OU RELATIVOS A 'ROCES .
eos E A EQUIPAMENTOS DESTINADOS A 1'USX0 DE VIDRO, POR EXEMPLO. VIM
!UARZO E A VIDRO PAERIOA10 POR ESSES PROCESSOS./
Reivindicaoles./
. Aperfeicoamentom em ou relativos a processos e

A /

egg:pementos deatinados h fuelio de Vidro, por, exemplo, 'vidro de /
egte:tzo onde me emprega um forno cuja base possue uma abertura de /
IMezie para a fornada, sondo o calor alimentado X auperficie.da for-'
IDA, ou infueão derivado dg chama de queimadoree'dirigidoe em dir.,.

dio subetetncUmeate hemizontal por cima da superfície da feimda.,
Oleado as mat6riam primas para a tornada disputo* "na mesma pegou4O roa tina OS, de preferIncia, ínica, camada e, em seguida, com ela
ódirmptida, oaraoterizadoe pólo fato daa Estórias primas ficarem dim
Ipoe;aa Uivem zona substancialmente anular da superfície da Z-vnada
egOns ma que oiroun4a inteiramente a ponão da superfície 1.dcali %adi logo acima da abertura de vomite do forno, ficando a periferia/
INZfigea - dm dita zone‘ atastada da parede interna do forno./
recjuerents* reivindica a prioridade do correspondente /
, Ipsfue; (Inabitado na 20part%40 de 'atentem da Melando em 2eor,
1962, sob 20 278.694d
Ponto Ov. 1 00 tOtel de 8 pontoo apreaentados./

TERMO lie 162.610 da 14 de setembro de 1964
Requerente: ADOLPHO OLINTO GUEDES DE BRITO - wANÁBARI
'rivilegio de

,

4
, •
REISALOACOES
-"KÉaUINA PARA sepR4r, eXp
caracterazada por com
Invenção " MIQUINA PARA SERRAR. MÁRMORES E SRANITOS"

o a eender um único e longo cabo de aço. liso ou helicoidal, formando um
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colar, emnooinado eu uma pluralidade de,taMhareir rotativos.suleados
ficialmente, com uia ,p ar t e.ou,agoo.saindo,lateralmente para passar por u*
Ma pluralidade de out,ros.tgaboree, de apolo. e'distensão, opor uM tambor de

aa.L Prolaaasasato de suporte, ligoirfflata afaStaÃO do Jedeolge eaftgaG
ra batente para a ficha; pelo fato de lume lã) interior do tubo inicial tuo,
pino cilíndrico dotado da boto do aeionament6 superior e de rasgo to Ulule,

impn140, este ligado a meios de moVimentO rotativo, por intermédio de

uno da ficha, junto à extremidade inforior e que em determinada posigh eole
responde ao rasgo do ciIindroenvoivente 9, tendo aoiaa.do citado ellindroj

sistema de transmissáo e_reduqão,a.partir de um motor..
Ponto á g 1 do total de 6 pontos aPresentadog,

enVolvente um dente que configura -reteá para mola esp iral que riea * abra •
auPOrtigie da Jacas de á õga $ pelo fato das infprioruentea tubb
volvente possuir mola espiral mantida entre ama extremidade inferior e tina

mesmo

.pão da extremidade inferior do 0cero e égao se conjUgifto ocapartimatta
de b01AS.

Ponto na 1 de totaldit Ponta, ¡IP:la•tana

TERMO Na 166.356 'de 22 de „Janeiro de 1965
PARANÁ
Requerente: VICTOR RASCO?
Privil•glo de Imr e/não: P ROVA MÁQU/NA PARA LAVAR ROUPAS t/OU LOCAS
REIVINDICACES
1 -

NOVA MÁQUINA PARA LAVAR ROUPAS E/ 00 .1.45002, earal

terizado esaenéialmente por um tanque de qualquer formato adequado, de watt
ria].. inoxidável, protido na sus parte superior com em eu mais eaguichoa peoleio/ledos convenientemente inclinado* para baixo, tende no lado *poste, /
quase no fundo do tanque, uma abertura para salda da égua e onde está ligado - um tubo que, por sua vez, está ligado a uma homba centr2fuga ou rotativa
cujo roter ou disco • fixado ao eixo de um motor elOtrico; • por aer a bomba. interligada por um segundo tubo ao esguicho; • por ac bar-ae rimada be*
ca da abertura dl edda da 'égua uma placa quebra-ondas.
Ponto n g 1 do . total de 3 pontos aprosautade*,
'

TERMO NO 170.707 dê 24 de unho de 19by
Recuerente: RYLANDS BROTHERS LIMITED = INGLATERRA
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS Á MÁQUINAS DE 1011,
BRICAR PREGOS
REIVINDICftno,9

1 Aperfeiçoamentos et au relativos a mÁqUina pura ta,
ser pregos-do tipo aqui especificado, caracterizado porque um elemento de
- operação alternativa para o dis positivo de corte.e fixação, tem um eixo de/
acionamento que pussa através dito elemento alternativo.
Reivindica-ss_a gloridade ao correspondente pedwo de
Poeitade na Inglaterra em 25 de junho de 1964 sob n a

Ottsií --I
\moem
VIEMIN

11210fflik
~RIEM
!NUMMI
. e ggeng ;
Mag

26259.

Ponté5 n a 1 do total de 14 pontos anresentadode
'.24
24

á 11.
•
14

ma '1,

TERNO Na 166.106 de 4 da wetembro de . 1964
Requerente: JOSÉ DAWIEL DÁ SILVÁ 41.JOVENAL ODILON DE BARROS alaras sa.rmixo.
Privilégio de Ineençáo: "DISPOSITIVO NECINICO ACIONADO . ÁPICEAS

PARÁ C01124

TROLE . DE JOGO Dt . DILHAR E szaBLRANTES*
youvisp/CACOB8

/ - DISPOSITIVO NECANICO-ACIONADO A MOAS PARA cpapt0
LEME JOGO DE BILRAR:E OtNELBANTLconstituído's caracterizado por tubo eillA
drico dotado de rasgo vertical logitud1na1-paaaant a mas (Inas paredes,/
situado em altura ideal e . de tamanho .adequado à passagem :de fieha convenlea
, te, , tubo que i cencentrico raporté tabular, carto, dotado, de.rasso
dor de movimento do . tubo'intermoYeediante dente conjugado ao metam; Pele /'
.fato do suporte possuir na ortresiidade superior guia obliqua que se projeta
para cima abrindo em flange que configura suporte,e,delimits a abartura
' ta introdução de ficha, guias e abertura. do taleanb ,, correspondente ao 'MeV
fichas, enquanto ou*, na face oposta ao ponto em que a guia obliqua se abre

TEREO KO 169.321 àe 30 de abril.de 1965."
Requereirket ROQUE VASSIMI./ ARGENTINA./

Privilégio de Ieverri. W.WInt SECAlOnf ME eauy/
Beivindicenópj
quina senadora de grãos, caracteritada pelo fato /
de coMpreehder VW, obeePin ibr e qual estÁ diel~e tm reeipleAti/

veiai 13
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constitutivo de un o ,"leiro provido de una -c rem onh a de °array-mento*
santasdeO.onotira e
5tt.t.,s'aa de oirtula40 ‘ db Nkfii23 els tra.
0
i:rnide
por
c-2
2....xtpor::.'dor
12oriSon'a1 InTerior
▪ t trunnparendor 'vertical
Ir.ew zo -par et !"to doe to:partos ÁTo
cuper'.oreo <Coar..:.:,c da v
et4r..ndo Ob eitadon
tr.7"oportndareo ainviCr.dob por e eserninro da tretisn'irn3U; estende
O '-ro?zjaartneter teart...tr-1 par stza 0otrn4a toe a toadtota ,:to dentarAos e tel telt de dtr1vrt5o; entands alojada 'ao 122asr1tir da alindo te
1.,x1ro sol O:impo/AM:et nsandar c=
q.:( Pudor ginvido de teta chiara
de taxibust'áo tua derunbaca 02 acera Ilisil‘ibuidara ea
ar quente, tendo o referid1 diapositivo p ecador una entrada de ar o;
TOO está disposta ona nornina dunannaladt entre 'a ciscara diatribufdora e una tocada externa; sendo o conjunto taxplementado por un me
' denovinuntoa que der'X'von do te
oon2 coo de trangniaetio
pe/ vinculável a una tonada de nroa./
Ponto n1 1 do teta). ba 5 pontos Orisentadoad

(Ento tr.)

_

Ponto alM 1 Ao total de 3 pontos apresentados.
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rtfulo. ia 141423 da 14 O• julho da 1342
Raciaerentet Z. X.DO PONT AN ~OURO MIN CONPANY a a LILA.
PROSO 2,11tA A Pitereç10 D2 Pia.
Privi14i* de lavengiet "AraltralÇaIXICPTO
Uanás ?ÍJEUI4
i lesme POLIKÉRICAS rletmopdas
4u2kuin 12.0Á arca auxv
'gni&
"Eggánagi
1 - áperrei9~ent0 met precate* para a produçrIo de
películas tubular,* a partir de retinas malIadalmaa ternoebtatieae caap-raaa
Voga as 1~41; almasatras elos
(14 met:mala aioutfama 4* ma matarial aalkaare tamaaplíatia*,
ame ima matria"lary ma .fmata de ama falba tabular,
(2) dilata*** *a latim** .xia ditada taba tabular, anqamata tet/
imat *atada fariaativa, para ima tamatre pri-datarainado, /
malar da was o aliatrtro ~ide na *atriz andar, ,pola
ample datara/Lao atam praia* gasosa, relativamente baixa,
libra a aritatta Éolb& tabular amolante sota 4 restriadm
(3) avanço, %Ima aplodidad* pri44t4rainatta, da citada folha /
lmtmlar, (Nada s ftI 4a ~roas onlammto a folha Ubá./
Iter tesstriattaulata temperatura inferder de 48U fitada/
do torma93e pina aba ebblagle shroomanacec, acama, aen
tato Csico com a intissaq..(ei is um mandril d. eseriamonte
que szU,Nátnee eatatattruthe I ditanatria anular,
caracterizada per catpretndsr a parempcKe da ~agrura da dita taba toa
lar em afamo, nen ponto abre a eiteda .tolka.tabnlar ~azo da Irgiie ligy
tad* *Ur. o lado a aontanto pe/ameoRo transversal da talha ou palfrala on
do aleanla sem naior diSsUA21) Atinado r, atro o lado a :*santo, pela ltnba
do ostriamento-rtpIdo, b.variande a proado gasosa como rezposta a uma va./
riagh áa toeperatura no'pánto de percepOo s3bre a película tabular, Para/
tio oper akVarlagIo olterior da temprratura o restaurar a tenperatura da 10.
tirania: nti ~e ponto do .parcep4o, ao-men valor origina/.
Itstyle.axe$54^. a prioridade do correspondente pedido
depositada foi !atados liaidok da Wrica on ly do julho de 1961 sob no
124.498.

lULMLIZOgne

arelmlo para miar, per ~apta, abam de eddr41,
para IMMO" piam' de vidra eine ióruatak doeepadee a Po rtir de Moo
pae do ~rale tiaamigia 40‘wisas, earaeOrisado
44~1~ s 1144.
ragder da fixar seda taaps 4. vides mima dada.pealp44 Proa% peia 4~
avançada, tauunto *rauçar sada abala O vidre ao 1eugo is ima dele de I
149414 44 aparaiei um nevin4ato gradado de i444 que a eta pa 44 vidre/
romana eu seda lesei durante a lameallo de mata aparata% leeallumaUr
a abafa de vidre preoilanoats eu ara poo1444 44 operaph, e mmataade
cada dita opera9Ro Ao vidre onclawito o nome d mantida ai 41%. smado-/
de operado ea oada tasel div oPorege.
aolviadiea-ao a prioridade do arroapandente pedédo de.
mata% na aeparfoleai de aatentea da Nommen ta 14 de meato 44 104
eók no pl.pir.
Na% a. 1 de %tal de a -natos aemeat1444.
#4r

9.5
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28RMO Ne 170.068 de -31 de Waie de 1-469:
Requerente t Frua 'amuam r4:3 . 44, w.ri„«.,
PriVileg io do Inyanaãaa. " Pgoç gggo Dg ROU ggR I ZAÇZ Q : ÇW21070"'
RaWINDI4050$

8n Rroceoso aolizieriasaZo o o ntf.nno. Piga a Po-odli
00:doit p olí41.00 d, taRaft giat o 40 pelptet1.7.Aaae, clae ,' em peeeade a polimeriaL
.'p de um teraftalatO 0
4 biaa(bidroaiaalquil a) ,, caaaatara~ paz camarata..
de
candiçães,
de equillbào• conatamtag noa Satíri os- de Po14.
der a Cantutenaã o
Meriaatção na priodualla. do. paírdero de tareftalata, dia PoliMetaimo par sor a
thaa4aaa de
sod ° em R&R operação d e Matausão, pela- aittooçãp ap. ateeasa nag
polímero de terefta.lata da Palimettleno, ante! da referida operaçã q de et-1
Casão; a adiçã.9
. de auantídadag oficientas, CDS, alquileno glicol eorreapon.
denta, contendo do Z a 18 Átemog de carbono, muda para preparar o toreata.
lado do bis-(aidroxata ptiialcOa ao referido analisa aa, palmara da tetioftalaa
to de poliMeti/snaa p kra, proan,er e. prfigy"pg dísm pourgere,. ça.4, *cmq/
.precursox roaQ ao. polinal00:N. no ponta em que a viscosidade ia
trínmeca deu* precursor corresponda. tassaicialmante . 1 Viectiwidade intrínalla
em dos Materiaie a g eram polimarasadosa mantende-ao,. a±aultaneaimentea com.
tantos. , 0$ parknetroa invariantes físicos da pracaalamenta chamaram, de p9ia,
merasaa0.
Reivindica-se a prioridade do correspondahte pedido dl,
»tisnado nos Setados'U nidos da América em 1. de junho de 1964 sob n o 3.71.260,
%alto n a ido total de 9 pontos apresentados. .

produzir momo-azo piam:MOI, caraesen
Cedo polo rato de que 1 -amina.:20,...dia/oro.benzeno-5--earbozia -amiea alaa0a.aa
ditaé copu/aaa com uma' 2ahidroxi-naftaieno -3aciiboxi-aril-amida dk fOrmula/
c, Vi• OCOa$6 . (16

Z1-

oa

-

V.Y
para formar um mono-azo pigmento da fOrmula Z

a")

ara cittais R significa az resto tenile ou . naftilca :tua oonts‘ iniantualmonte/
aublitainiintes d diesociação não ácida tars água.
Baivindica.aaa prtoridade.do corraspondanta pedido da
positadó na eNhit em. 29 . de novembro de- 196l, sob , no, l3.8.62/61.
Ponto .0 I cio' total' de, "pontos, apresentados.
Tiam N O 14.492 de 9 de, nomemaro. ds 1962:
Roquezentea. INEDWEREZ,HOECESt " AntIEJCSEELI.SCHAPt VOENa. NEMEZ4 LA01U8. B8V
= ATZNANAk,
NI,Y13..410.e dea -itivenaã.cm, 0 SCIala0PaS Aqtrom 8$241,s raio.
Bwv.pizaçpja,
gniu 9/3 aqibaca ta ettativatia,a adeilatidaa liana te' t,/diggeteg
Ss, PAM aa tanizraEOW doti gRxteloa, de1 caçaioarantaa aoZívsi,jr QO Po.U.k`"),
4gua,,, doaadoit dia palia ~cama g raPanambat, famaaatenta ÁctIttin,
, ta'aimaiant o. tran ifo rmíval, est grupastartacb frueniknt% ínj.ark, pot roi" a., bsulke /
beatos,. earectertzastas, pelai fato, de. epaterasa empoe/aia lia,aaamaattep. eattataa
aventu a liaan t oa ag entaa da. &Vai báiericeik forte ', ea, emtn*1-/.
m
C aaa ca& S.m, co,,
menta, solve:laca or,g4i,cps....
Rai o l n e doa", a p ri.onadada 40 corraspontlente, pedido ast
poatt*d*. ne 41am0nha. W )1 da nolatair o da 19 6 1. sala nR . 35~ VÁ".
P-ito no 1 do ttatal . da 2 . ppirapa airmatieramaaata
Trata° , Na , 156.118 da 16 de iara, da 19194
R eqUareatea ,5HROI9 VaRCUEIRO e FERNaNDO^VaRGUEIRO .a e SSO,PAPLO,
Priviltçaio de Invenção: "APERFEIÇOAI:W.1'0S EM SIFOESAU CAIXAS ~a.,
v64,6:1

TÉRNo 80 1143.221 20 de setembro, de 1962
Requertiat•s THE S.P. GOODRICH COMPANY a E.U.A.
Privilitgio de Invenção; oC0MPOSIa10 POLIMERICk ESTABILI7ADA, PROCESSO PARE

Ela/LIZAH 1TM VULCANIZADO D g Bealtacia E PROCESSO/
PARA PREPARAR rosrizos ORGINICOS NELES APLICA.VEIS0
•
..RaIVINDICACDEO
1 - Oampoaição polínéalcavstabi/iaacta em forma di *mal
paao, 4. uta paia:Ima
*ao acraOsa, caracterizada por 'empreender 100, par^ tos, est
4
e.
ta
átomos
•de carbono, ea
ro tipo borracha de um dieno conjugado alind,o_da
pita°,
de
um
composto
"alie tem/
tabalisaaa cem 0,01 At& cbca de 5 palitas, ia
a oattruturat

nRrIZR3.22„..n;:",
Aperfetçoamentoa,em sinas ou caixas eifonadas,
feitas em plástico, camendo amianto, cer;Mica vidrada_ou,não, metal ou ou -/
tro material adequado, ataquailquer,dimarts5es, ccapzeondépdo a usual panela
ou. caneca assentada ao -ano ou intercalada em tubulaçOesacaracierizados pa
lo fato de o conjunto ser actimontíael e f,altcm em duaa, ts ou Maio pe ç as •O'
separadas, cOmpreendendo, 416:1 da . mencaonada caneca, ligada à tubulação de/
salda, uma tampa furada ou atravessada por tubos de escoamento, tampa que é
pode ou não e: tar ligada &uma peça tabulara, afunilado, ou em cortina 50 5,§
proa' adia•ait abez da• apâto; pau est .ta que, em eas0a,
1 -

especiais, é colocada, em posição invantidot e ligada 'diretamente à'ttiblaliçãO

NO

de entrada; e finalmente, podendo o cctnjunto ser construído sem tampa ou ia
-...eiramente fechado com a tubulaorto. de saída adaptada à tampa, ois ainda cOol/
panela dupla.
t'onto,n. 1 do total de,2 pontos apresentados.

ios de carbono;
'ande R 4 um grupo e1,0411,to tataciÁria, tendo &a 4 rt 8 ritop
da,
graao
qae
°papista
de aaidrogénio • R;
4.21ectoitado.
R i ita me
4,
12
t}temds
de carbono;
g=
8
tal'
Empo: alcaalaacia caia
R2 i
is em ze1seaq. fts 1 a 5. ancluplaaaa
r + r/
e, 0 Y ator minero da signa Oe
4 'g* nimøo dta O at 2 inclusiva
4 . sempre ezkiatmenta 3.
5
Teta° N o 145.012 da •25, da novembro •da 1962,
='SVIÇA_
G Ei.GY
'over ent e
Privai:sio de' Invenção: ”PROCSSSaD PRODUZ:Ui ' KO.,:±1C-AZ0 PIGMET,4T03"
8sivungcApits

6

"-•••=—
'1,aaaa

• 1'
i

4

t
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RuvIulicpcUR
1 . Aperfeiçoamentos atí !atolais magnAtleoe anularas, 1'

ORNO NO 145.055 de 30 de novembro de 1962
Haquerentet THE OIL SHAIE CORPORAT7ON.=

caracterizadór pelo fato de apresentarem diametro externo de, no máximo 0,9

Privilegio da Invanção: *PROCESSO PARA PRODUZ/R, CONTINUAMENTE, UM VAPOR E.
FLUENTE A PARTIR DE UM MATERIAL CARBONACE0 SOLIDO/
PROCa0S0 PARA FlODUZIR CONTINUAMENTE, UM VAPOR 3
FLUENTE, UM VAPOR EFLUENTE A PARTIR DE XISTO
SENO*
WINDICAC2SES
.

r- pro...sso ra produzir, continuamante, um vapor

(afluente a partir de um material carbonácee sólido, cujo material' por pirá.
WAMI, deixa um ribalda° gélido caracterizado por introduzir matária-priMa /
Carbon:te* gélida triturada e corpos g élidos carregadores dei calor mai g qual
COM na região superior de uma zona de pirOliae na qual os citados corpos /
Carregadoras de calor entram em contato

CtlA

o citado material carbonáceo e/

**dem seu calor ao citado material carbonáceo numa atmosfara incomburente,/

para •tatuar a pirólise do citado material carbonácao • produzir um vapor /
:afluente levar os citados sólidós a passarem descandentemante, pala citada/
Cana dez pirais* com a preduçío de uma quantidade decrescente
vapor e- /
OA

mm, diiZmetro interno de pelo manos metade o dimatro externo, tampo ou perkg
do de comutação de, no máximo, 0,7 microsegandos, valor do quociente uVl/dVz

4,5 (com ralação de perturbação da 0,61), coeficiente de teMparata
ra para uV1 de, no máximo, 0,7% pr 2 C e coeficiente de temperatura Para To
de, no máximo, 0,03% por '20, aplicando-se anho* os coeficientes dentro da /
faixa de temperatura entre O p c • 802C, nácleos magnético este feito de matm
ria], de composição CuSmica obediente iz fórmula Id x Far Oz, onde

7,5 ,

produzido

pela citada zona de pirOlise • atingindo uma velocidade tal que /
superior da citada zona de pirólise que os gélidos na.rogião supm

24.CC da citada zona de pirai** são bem agitados levar os citados sOlidta a
Continuarem a passal- állscendenteminte, pela citada zona de pirtélise, até /

que atinjam um ponto, ta rega* inferior da citada zona de pirOlise na qual

ao Se produzem ou À& egg encialmente substáncias gasosas, removar o citado/
?apor efluente do alto da citada zona de pirólise,,isento de gases estranhos,
Cenovar o citado resíduo saido produzido pela pirólise do citado material/
carbonates* do fundo da citada zona de pirólise, recuperar os citados corpos
derregaderea de calor do fundo da citada zona de pirólise, ri-aquecer os
tadoa corpos carregadores de calor, • re enviar apenas os corpos carregado.
IN§ de calor aquecidos para a rosno superior da citada zona de pirólise pa

-

ft

'Atrasem em contate cem e efetuarem a pirOlise do material carbonáceo

4" 3r)
x/5'

3,9

s

8,0
0,22

/

4,0

R eivindica-se a prioridade do cor
respondente pedido 41
posi ado na Ho landa em 8 de março de 1963 sob n o
290.005.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados..
TERMO Na 155.570 do '20 de dezembro da 1963
Requeronte: AMER/CAN CAN COMPANY . = = E.U.A.
Privilégio de Invincácit "RECIPIENTE"
REIVINDICACOUr

*imante pelo citado material earboníceo, subindo .o citado vapor pfluent* /
Da mil*

(X

0,19

1 recipiente compreendendo um corpo tubular da tst
lha dó metal, feito de uma folha de chapa metálica • tando'uma longitudinal
costura lateral,
membro de fechamento de tapo • um membro de fechamento/
11.14

de fendo, os referidos membros de fechamento sendo 'ligados lis respectivas/
extremidades do referido corpo por respectivas costuras terminais, caracte.,
rizsdo pelo fato de que o referido corpo tubular provido-de
4
Uma fenda cir.
cunferencial estendida de uM ponto'próximo a um lado da costura lateral a

/

um ponto próximo a seu lado 'oposto, uma adesiva, manualmente ratirável fita
sendo segura à superf/cie externa do referido corpo de modo a cobrir firme.
'mente a referida fenda.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido 4a
positado nos Estados 'Unidos da Amórida em 20 de dezembro de 1962 sob nos...

246.028. • 746.029.
Ponto no 1 do total de 16 pontos apresentados.

Ude, ContInnamentel adicionado a ela.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dp
DOMad0 nos Estados Unidos da Amárica em 6 de dezembro de 1961 sob n2

26

40

%57,485.

Ponto na / do total de 12 pontos apresentados.

FIG.I
MIMO

N5 4,57 .972 ' de 3 de dezembro de 1963
Requerente: CERAMICA E vuip DE IGNIÇXO N.G.K. DO BRASIL S/A ze Si() PAULO
'rodela Industrial: "LADRILHO QUADRANGULAR"
REIVINDIC4Ors
1 - Novo modálo de ladrilho quadrangular, caracteriza..
do por ser sua face pisante simetricamente dividida por p equenos lopoir.calea
d• contornos salientes • cáncavos na sua parte média centra/.

Ponto n2 1 do total de 2 pontoo apresentados.

•
naná
Witem ff4 St.551 de
1,54
%opoente: N. Vo 51ZZIRS I GLOPCJIMPENFALOSKEN = = IMUNDA
Add140.0#4, lavenghe *APERFEIÇOAMENTOS Em NdCLEOS MAGNÉT/COS AMLLRES

RO . FROCE550 PARÁ SUÁADRIC440%
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OEMO EA 162.630 de 15 de setembro de 104
Zequerentet TBE 000DYSAR TIRE 8CRUBBER CISIPANY EtLike
s•ivilágio de Invenção "PROCESSO DM TERMO-DE COMPOSIÇÃO E PROCESSO PARA
IMMEPARARISOPREMO"
finvxMICAÇOEs
1 a VaprooessO. de termo-decomposição Caracterizado por termo-da
~por, pelo menos, uma olefina, que tem, e% sua golácula, uma ligação sim.,
ylés de carbono-a-carbono, numa posição bçtg em relação a dupla-ligagão,de
Edstura com, pelo menos, 0,005 mol/mol do, pelo menos, um "promotor" 4e:
termo-decomposIgh eine deriva da reação le,1nol:dd sulfeto de h/drogai/1o.
a, pelo menos, 1 e .não mais que 2 mpls,de u'a amina, para romper a ligaçãO
EimPles de carbono-a-carbono da posição beta em reina() adUpla-ligação da
Oltada olefina.
Reivindica-sd a prioridade do.correspondente'pedIdo aeposiredo
mu Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 18 de setembrft
a.- 1963 sob nO 309.849.
Ponto ng 1 do total de 11 pontos apreSentaO0C
erERMO NO 163.133 de 2 de outubro de 1964
Itequerent: PILEINGTON BROTERES 1,11iITED INGLATEWA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM oU RELATIVOS .1 APARE-14tOS PARL

'tla.rço de 1971 997

tinidas Maior, esracterisade pelo, fato da aístit:A uonter . delde SOU erma
por. p0., 4. um polímero que temem grau de fluidez compreendia* entre
O e 10 determinado de aeOrdo coei 'a norma MIM 108.62, sedosas 95.ati.40.1
partes, por pimo, de roo polUorà mit miotura.de polímero* que toam grau 'dó
tiumer rudor:
~viu:lua-8ea wzoridade ao' sorrespondentõ pedido ikg
"'noiteço na‘ xtelia eu 14 de janeiro de,1964. eob no 888,
Ponto n2 1 do total de 5 ;catas apv:.uu-t...m.

11110!1~~.

in•n••••n•

.

MINOM~~t11n0.1141~~
0_91M1~

nn•11~1.

1.

••••••=mto.~.4,~1~111~~.

Sa.
•

‘.•

•n•n~11.

PROVESSOS DE ENDURECIMENTO DE ARTIGOS DE VIDRO",
REIVINDICACDES

/ Um aparílho para endurecer ou temperar um artigo de vidre carda
terizado por compreender.disposítivos . db resfriamento tendo uma variedade
de orificios anulares associados com dispositivos impulsores de gáS para.
descarregar um veiculo de resfriamento gasoso contra a superfície ,de um
artigo de vidro aquecido.
A requerente reivindica a prioridade do. correspondente pedido depo"
Citado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 2 de outubro de 1963
sob no 38.879. .
Ponto n o 1 do total de. 18 pontos apresentados.

F/G/

TERMO N o 166.188 de

TERMO NA 169.808 de ?l de maio de 1965
Requerente, HENRIQUE JORDAN; ANTDNIO STOPPA a LEOPOLDO.PALAZIO...01FAULA
Pnivilágio de Invenção: - "NOVO- PROCESSO .DE.FiLTRAGEM An tlEOS.LOBRIFIOANTESI
E OS YILTROS USADOS ÉAHA ESSE FIM"
REIVINDICASSES

'Novo processo de filtragem de óleos /abrificanteke
Caracterizado pelo fato de que o Oleo introduzido . nun ui:tache atracas; dt
via bico provido em'sue'parte superior, sendo hamogépc;anente distribnietwatli
yes do Meio filtrente contido no dito partuchó cilíndrico, por stele'de At./
roa radiais protidos taszofbido, saindo finalmente pele sua parte infiri0O,
• fluindo em seguida Para a parte superior da referida.earet4a, dondOe
coa atrivás de uma tubulação lateral nela wovida,-apág'sofrer'a . açãO dci
impo magnático eatabelecido no conjunto ao:Mit:tido pele ditii..eilindro faz
aedo de paredes de folhas de Ti:odres ou ligam contendo estanho, .eogitituill
do e ,uoló positivo do aietema sletrenagnitleo e per:ni diafte0A de liete:4
rux,eenteneo zinco, SAvolvidó elmatuol .. e' tecido fféligo, conátituiade'e jiá
l,.-negativo do sistema,,, de sodon flocular as particulás de Carvão, rotear./
dams como 0Wolievias gigante' ou'polarizada' homateria/ tlItrintn de d"
to cartucho.
Ponto n2 1 do total de. 12 Pontos eproosátadEr.
—
js
I,.

de Janeiro de 1965

Reouereute: MONTECATINI SOCIETL GENERALE PER MINDUSTEIA . MINERARIA E
CA

= ITÁLIA

PrivilÉgio de Invençãd:

"Um PROCESSO PARA A PRODUgX0 DE ARTIGOS *MANUFATURA.
DOS, 1)1ASE DE POL/SERONTERMOPIISTIOOS'ORTEM
PERFICIE DE ASPECTO LAVRADO OU SIMILARMENTE PROVI.

DA DE UM PADRAO, SEM RECORRER A MOLDES DE IMPRES-/

sxo EM RELtV0

TERMO NA 170.705 deP14.1
24 de dUnho.: de 19k.
Requerentet TER TIMM ROLLIN/ HEARIMG.COMPANTUat
Privilágio de IntençÃo: "APERFEIÇOAMENTOS EM OHMS. DEAP28T0 Atm mustwi:
,ROLAMENTOS 'D2 RODAS SEMELRANTM"

naivipoicç
.,....

1

r

pr,,,iu ,Èão de artigos manufaturasunerfície de aspecto lavra

•

ser, rcoo.."er a moldes de impressão
elJ. ;., e, num

ci.'

Joim

',ar'

mais -r:.1Yeros termoplásticos, não
a una /
Rue tem" é

1 - Aperfeiçoamentos Um chovei de /aPg2t2 pata.allatoráR3'
..rolamentos de rodas e semelhantes tendo ua 6rgãoztjuotadOr oponde a er e IV
.contado manualmente para apertar'lm . elmantó ejoet~ volnklOdo , tor
IMINt‘
,ara a seguir desap..:)ir b emano elemento *amai jade' prOpersh, embisPreti
'Rendo um motor Operado air reversIvelmente, Weiib aCionadó pele dit-e.m'owl.
tor em uma primeira direção park apertar um clemente ejeãtão . el, t
TN 16186'ted

--

998 Quinte.-feii .

d

WiR'0

18

I

:unda direção contiqirie 'à dita primeira, e um arranjo de embreagep comunica .
la operativenente entre 03 ditos motor e zao da traço, caracteriradoa polo
lato del dita embreagem permitir liberdade de rotaç:o ao dito eixo de tração./
ma dita primeira direção de terna que o apIrto do alo:manto ajustével ter/ /
estancar adito matC+ 4 Mazma ambracm ;ncluindo um arie.t,t para limitar a
cotação do eixo de tração na dita segunda dt ...c ,flo em uma dada proporção e pà
Ca trazer parar a rotação damasco eixo apés á dita dada rotação na dita se
gunda direção ter sido realizada.
Raivindi jt-se a prioridade de correspondente pedido de-.
positado nos Estados v .,,la== da América em lo de outubro do 1964 sob 40
4ó4.774,

poda° na 1 do total

d* 7

pontes aprimentados.

tul
..r.,

r:taço de 1971

e laterais, que se eztea..n da d=sa parede terni.aL .....memtmana em posição/
geralmente horizontal, quando ao ener.:tra na: ditas candiçtoa de revoztiaoà,
to do recipiente,. tonto as Citas parodoe laterais da ditaemmbrana do reei./
gente, tenda az ditas pareZia /ater:Aia ta Clama:men& ama extene.n
rt-ur do que mmotade da •xtenso horizontal da recipiente, seenproondende/
ainaa meios de fixação espaçados ema respeito à dita parede terminal da men
brara vertical, amando ce. entemtra dal ditas relaçAca de revestimento do rn.
cir./cato e çao riscam as partes marginais das ditar paredes laterais à parado do 1. - -)leate, ambatancialmente =.2 plane ~tile/ ospaçade cem relação/
1 dita parada termina/ de rocia...ato, e neles de do:marga dis posto, no run+
de do recipiente., no lado dee dites meios do taxação °poete i dita parede
teria/a:ai da membrana, em eendialee do revestimento de rocipieate, para dee+
carregar *material de recipiente per invernia da ditammerana, das condi-'
.041 de reTpatlatent0 do parede rara rua posição em que Ima parte da Celebra.
na 9.3 encontra em correependOncia vertical coe os ditos poios de descarga.
ao/vindica-ao a prioridade do oerrespendiente podido /
depositado nos Ratadas Unidos da América em 50/10/64 oeb ai aeLatt.
Pente na / do total de 43 pontos &arem:Udu.

A31$

/4

S Aí.

TEreto N, 1751.814 to 2,3 4, mate. de 1966

Requerentm reirapo BRASIL 3/4 • • RIO PAULO
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RN COMBUSSORIC
CORMILLTOda
MI 179.984 Mi 27 de maio de 1966
2.17.4
leque:rental RADIO CORPORAT/ON O? AMER/CA
Privilégio da InamtçãO: *UM PROCESSO DE FABRICACAO RE DISPOSITIVO MIKI-COEM
TOA"

, r tAKO

PAJVINDICACIlla

1 . Um processo de fabrieação de disperitivo semi-cap.
revestimento isolante em uma/
'latir earactor i zado pelas etapas de forrar um
taco de dito corpo; depositar um eletrodo 'etílico ui dito revestimento paca. a•brir ema porção lOmoitts de dita faes, deixando a porção restante de
la rate descoberta; • aquecer dito corposemi.condutor dom um anbisnte capaz
.1* alterar a condutividade da porção simonte de dita face descoberta cor di

0(3 pau 'canoa

InviongálcQG

Aperfeiçoamentoa em combustoree de gIa para Namie
• correlatas, caracterizado* Pilo tato de embuste* coaater de dam: Peç as /
dtatintas • separadas, una o cor po tubular • a outra o tubo tronco-cénico /,
uma aba netIl/ea na forma aproximada de caraa circular, enearvada em arce
a fia de que a-totalidade do sua face eéacava esrajustoe e pari" cerva ex-/
torna do carpo tubelar,eillndrice do qual:miar, introduainde-se certa por-I
ção d. extremidade mais desenvolvida do tubo ireacm.aénice na abortara cir.
cular lateral dodito carpo cilindrice do queimador, aoldshmle-se neste a dl
ta aba • a parte mais grossa do dito tubo tronco-cOaice.
Ponto na 1 do total de 2 pontes aprosent.
1 .

ho •letrado.

Neivindica-se a prioridade de correspondente pedido da
1 56Ant2o nor Xotados nide* da Amériea em BA de maio de 1965 sob no 459.709.
Ponto na 1 (o total de 7 pontos apresentado!.

/A
IMMO Na 174.440 de 29 de outubro de 1969
Isquarente: MEABULIC CORPORATION .e gac,a,
1rioil$00 de 'aviação, P KIITODO. 3EQUIPAMENTO 'ABL 1 DESCARGA DE mama /
rt• 11/03 30( onets DIS UM MEM taça ARMAZENADORE
11~2311
t
Ektodo • equipam1nt0 para descarga de mataria/ em/
11 ,; -41ÁROWNWO ' dd tasi! reielpionto armazonador, para conter material em part/
1
Chilas discreta', eforcelatende un mocaniasto para descarga to material em pO
10 ?O% extrXo de 121 recipiente armazonader, Caracterizado pelo fato do que
ethatieicide de manobram Wierlea de tapa • !lex:Ivo/ 1 adaptada para ser/
.
hI •
fd 'aposta un eandigtee o rerbatirento do recipiente com uma parada termina/
• 1.
t7_.
%
'
e '
I •
ca partos do the, do fundo e do paredes laterais do recipiente, o qae /
tíroinal er pulgão vertical, quando se encontra nus ditas /
ç. 4'VIR 'OU
4 tii"•
rffiltglionto do IMI gleo recipiente, e paredes superior, do fundt
1

7*,7j&if
Tt3M0 ffil 179.772 de .23 do maio de 1966
Roquerente: EFGANIO EINENSCRUZd ANELES = =. MÉXICO
'Privilégio do InveD001 "APERFEIÇOAMENTOS L4 MECANISMO DE TOCADOR DE DISCOS
DE VIRIAS VELOCIDADES"
palv/unicAchrs
- Aperfeiçoamentos em mecaniamo de tocador de discos

k`

h

11

0410M

de

1

•

de vénias velocidades, earatW=Izados por uma polia de fricção deslocável (pie
transmite o movimenta do eixo movido por um motor elétrico ao prato em dia
rentes dilmotros mediante deslocamento radial, obtendo-se desta forma as dj,
tarantas volocidades requeridas, correspondendo a cada uma delas um encaixe
p4trada oxxocorte em uma base. em que penetra o agarrador ou projeção de /
Um braço, o qual acimantía sob o *gaito de uma moia que aperta a
de
fricção contra O eito motriz.
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Reivindica:4e a prioridade do derrO1deddiiMMI~d0
poeitada ne 24xice *o 13 do maio de 1965 ,sob nn 82.505.
/ "alto m o 2 4,o total de A. pontos alMentatlei.

Março de 1971 990

mio 110%964e de 64e toottbCa 4196W
----2W-rdi td-ralr
ltequerentet CW2120 filEMIRA gia. MOUCA fl OU
TA CATA3124J.
=Vã
Daaeohd zailuotrUIS SOR)II OaltagAt ptiteta ONTanza

.

E2122,4414agdeeN/

a 'Roo o odtAma. deffeallo o gimate etwi
tett040 por epreeonter orodeara ortillodo tt 4RWAOldefatied 31241:3

cupido Viatd de eibm4 0 CM atitude paul/Ari aduro oiefl ggo /I pdotodC",
e ~apode ora droo e gging eteakte é ga O $0400 40 tad& ananO CP:
dfeenIo akplieadoei

riztoAla 1ao lookito Ir pato mormwayr

- TÈRMO leo 179.765 de • a3 de maió de 1966
Reqaermatsa RUMEM SOCÇAIVIS DA MOTA. PASMOU, IMPiR10 • MO
2114gle di inTençie: •APERFEIÇOAMENTOS 11Prdtdr2rnms Md ~Ade ME01.0200
PARA ELEVAR TRILHOS"

12203 NO lq9.493

de 16 dg raio do TM)

Requerente:MIMA-MAS" Itlank3ENMUNA. 2 82611002 iffie CIO ZIA"
Privilegie de Uma"' tuDiro mon 4:Bram1n.

mEIVINDICACCES

1 . APERFEIÇOARES/os ,NTRODUZIOOS EM MACACO MECANICO,»

prozhnimiNg

PARA ELEVAR TRILROb, caracterizados inmuncialmente por compreender uma carcaça de corpo principal vertical e base trapazoidal . prejetata para frente, ' .
o corpo principal Oco, com corrediça frontal, cabo posterior moldado • alça
euperior, poávinde recortes laterais de diesarme, encaixe para . o porta-cabo,
e, -raporiormenter, base plana com blocos extaii . wletentadores de eixo, sendo
que, a base trapezoidal 4 dotada de recorte inferior.
.r
,Ponto n 1 do total de 5 pontos apresantddoe.

E. . n y e doeaddr.te W)idae, eito em :Me lete ytt4516e # demamter4
modo por compreender inicialmente, uma pi9#!‘ ill'
e
b4PP2MtdReatorommla
te ae . .„ B aligneise, anelam e phku1e1ME, o internddsgtee de un &afiado
tubo eom ao projeta rumo o* da extremidade indertem da rgoodda yffel#

tninilar, esta 'sendo provida na extremidade ap onta, de 1142 fiado (az
Ponto ng 1 do total de 3 pontoe aprodenta4ONE

n

Pd%
TrsRMO fio 19é.770 de 6 de fevereiro de 1568./
Requerente, caSim/B0 811 VIR S/A• IHLUSTRIA R COMERCIO„/ESZADO DE EA&
TA.câTARLKA,/
~ou; 1agn4traals . DOIC MORIM:HAL IMMO OMEAMENTAL.PARA TECIDOS./

tuato ita 10.493 de N/ &Abra #0 701
Regverentes RITTER PFAMD123 COMMATIOX..
Privilee4o de Invenoée °MCI° HERMÉTICA SEM GAMA 3 144POOPPRe~,233e

tui-LA"

wriiincscaog

ReivindicocOes,/

- Novo •

original desenho ornamental para toalete, eme.

terizade por apresentar a figura eatiLisadal oarsetudatioa de tema res.
lher despida de perfil, em posição sentada, figura assa que é pintada 1
• eotampada em céreo centrastantes oom .c sande do tecido no qual • o da
senho aplicado./
Ponto na 1 do total da 2 pontoe atcomootados./

)

coa superfície lateral externa, Tanhurada.

attetutt,a.wa iti~d443.
raottel eedo a . P 0 1 0 ta t o d a 2.2012,980P.d911 rembrOs enuagonto.eldrtrep¡.rel
porfiai,. do va .4
" 4O anulares,

estreitou, togArgéopera egortigedegreme
ol gler.34e:s gtragiidadas.afiacattMe.,~ PO)" 114te4o eximiktae,
çNp...Rie44amm inwrtfdmi p9rxwees.ina loWentbatites44iarkw ittíttda 460

•

•ix014 4i d.sm>4 tr~r•al • gi gT943a4Taxisoii£4.4ww:Pta.te!wager4 . 10 a
ditas supe rf£424 02 v241209 Para.~.JeN.41tRe~ribles te 12344So
de vedaorso subatinolalaunti eme tíree - de 41440tehame
to

,

4

pempe relvxmaitia aff *iate:" 4t. at.o.45. un.
c
co pedido de pateateadoRositedo mos mu.. too p.0.0040

3 4 42/Plaaãe

otionws.

Ponto n2 1 do total de 11.31ffintoe apredentedou
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etRiO NA 176.770 de 28 de Janeiro de 1966
gegaerentet AGOSTINHO SCIGLIANO - SIO PAULO
Prirlialgio de Invenção UPERFEIÇOAMENTOS JM N9V0 TIPO DE EMBALAGEM PARA CÁ.
Ao%) 13 MawAs E COE LATOS
_-71...UpLUÇL511,5

3. ...ioRaraIçoame NTOS UR NOVO TIPO DE EMOALAGEM PARA cAcHoS DE DANA.

CORRELATOS", caracterizados por uma fOlha de papel impermeável, com
oi:
do*
bordos opostos recortados em "V", resultando abas dobreiveis para .
M
Wen;ro; ao longo da superficie do ' çrpol impermeElvel hí várias sequencias de
6berturas.de ventilação e outras ségyancias de aberturas, atraves das .
CEtta.s passam cadarços, cujos trechos, que passam na face interna do papel .
limptrmeãvoi, prendem uma ou mais mantas do so...lha de madeira ou Assemelhados
pa >entes dos cadargO* servem para amarrar a embalagem, quando envolve o a*
kho de bananas.
Ponto ma 1 do total de 2 pontos apresentados.
2

.5

r ONR, 0 Me 166.978 de 8 de fevereiro de 1965 ,
geoperente. CORMISSARIAR A MI:REAGIR áromIqua - FRANÇA
PriltI4cie de Invenção "PROCESSO PARA PREPARJWX0 DE:dXIDOS XISTOS D3 ACTIEI.
e„3,11
i
. piviepienóta
1 n Processo para preparação de &idos mistos ao actaniges, Garoa
rizado por compreender: a preparação dernma mistura pulverulenta de ridos
r434'
30,2 v em que um
X 4 corpo do grupo constituide pelo . plutOnio e o tério,, • SOy
1
Ilude x esta compreendido entre 8 e g; a compresso da mistura em pastilhas o
Wen :dição de eglomeránte; uma operação de tratamento tírmico ínica em atem
era redutora, operação . essa que consta de um aquecimento at4 uma temperata
ea c )mProendidn catre 250 • 450005 a manutenção dessa temperatura durante um
temi): suficiente para reduzir o &ide 030x em Me ; um :uivo aquecimento at6 X,
BI tImperatura compreendida entre 1530 e 1700 0C1 e a manutençãe desta_feiza
g tIMperaturae, ate obtenqgo de uma dolugíe sílida (ti, Z)O .sinterizada..
R
.
Z
.i requerente 'reivindica a prJ.orAdc4e do correspondente pedido o
diPe;itado na Repartiqlo de Patentes da Franga, én 12 de fevereiro de 1964 *
'Mb l'',* 983.453.
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
0818 N0 161.236_ de 29 de julho Se 1964
Paquirentes SOLVAre CIE m BÉLGICA
MU.1,1141.0 de InVençãO *PROCESSO PARA APOLIBERIZACIO ELCOPOIrEaRIZACP 4,Y
Onn No* .

•

teavIvamatIO

2. a UI processe para a polimerizaqío e copoIimerizagh de olefinas
píratterizad0 POrqne . se opera 04 ',reuna de um catalisador obtido at/vam
f06, to *mio de um coMposte.organo?metílico, o produto da reação entre um
bonpcsto do um metal de transiqío e um suporte saldo. constituído de um .
Ndrídelereto de unnetalbiValente.
á. requerente reivindica a prioridade 8o correspondente Pedido deog
Maéo 214 RepagÉigh . de Patentes da França, em 1 de mesto de 190 e em
;...4 12aroo de 1964, sob os Os. 943.488 e 965.828, respectivamente.
Peato.kte 3. do ;total de 10 pentes apresentados.

dsilarço de 1 50 / I

IÉRMO Me 100.938 de ia ao julho 4. 196e
Requerente: 1.1. DU IVNT DE REMOURs J.ED coime •
Priviléaio do Invenção: "PROCESSO CONTÍNUO PARA DESAGLOMERAR E preprEsEam,
LIDOS PRAGMENTOs EM LIQUIDOe m liPARIME0 RAtA Ergl
ZAR O DITO PROCESSO*
PARS1~.§.
1 . Um processo continuo para desaglomerar é disperear
.
0611dos fragmentados em líquidos, por passagem do n'a mietnra ~meemos a.
través de tua sistema no qual o res pectivo sólido ag itado:, mm um
fluido, com partículaa semelhantes à areia, em pelo menos duns neans:ana
destas zonas sendo una sena de •ie:porei* e a mitra sondo ama soma ~penei,
r ragio, oaracterimado pele tato de incluir o apertáiçodnoate 'qne eensinte
muctsratar o valor mízina dai terços de agitaçïe r locai na sena de' pobeirattiffr
de rode gume a. ~mas sejam maiores do que a ge ~via de agitagio commespcno
dentes na *00* de diePeroge.
Reivindica-se a prioridade de oarr*s p a~likpeetiO da
pontada nos Metades Unido. da &síriea em l e de meato da 1961314
'
128.518,
Sato m9 1 do total de 13 pontoe apreeentadele

TBR80.. g4 157.999 de 31 de março de 1964
Requerentet .RADIO CORPORATION OF AMERICA - Mara.
Privilígio'de Invenção "CIRCUITO CONVERSOR DE SINAIS*
'PEIsubicAUss
1. . Um circuito conversor de . sinais tendo um dispositivo semieenea.
ter co efeite de campo com eletrodos de fonte, barreira e dreno formado: s8
bre um substrato de Material , semicondutor e dito eletrodo de barreira sendo.
isolado do dito substrato, elementos de circuito ligando o dito transistor de
efeito de campo como um elemento ativo do dito circuito conversor de sinais
com um dos ditos eletrodos de fonte, barreira e dreno como um eletrodo de ono
trada, um segundo dos mesmos eletrodos como um eletrodo de saída, o os restaa
tes dos ditos eletrodos de fontes, barreira e dreno como.um eletrodo comum, 01
racterizado por elementos de circuito provendo um ponto de pontencial de retA
rencia.relativamente fixo com respeito ao dito eletrodo conbn, a/4n de polca.
ligando o dito substrato ao dito ponto de potencial fixo.
A requerente reivindica a prioridade. do correspondente pedido depõe/
iodem Rep artição de Patentes dos Estados Unidos da Mítica,
ela 1W de abril.
de 1963, sob 21 2 269.525.
Pentella 1 do total de 13 pontos apresentddos4

n
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I

• 000 . 101 137.890 do 80 àxbrAl Á. 1988
3104uerontof YRODELZOWA TaffisroRmimons IETIPIDAPORES 8E0 PAULO
'Privilégio do tavonoZ0( PONTADEIRA PORTETIL PÁRA SOLDÁtLETRICA a'

r

EEIVINDICAÇOES

!II)

oe

•

aro

e

1971 100f_

Egig0 04 , 140.k8f « u
26 do ;unho do
Amcíug rentoa ÇfflhONI.C . ITALIANA ' NEST-PAOK 8.p.A.. TTILIA
frivil4gi0 de Invéniár.."MiQDINA ROTÀTURIA APERFEIÇOADA PARA MOLDAGEM AUTO-.
MITICA ias PITAS TERMOPLÁSTICAS CO1TINU n8 lriEDIANTE APLICAM COM'BINADA fl
ylcuó t PÉESS A
' fr'

1 %acordou* oortazzÁ para onde Jaditriom asraetee
'rima* par doi p corpo extremo, a. :Mo•* plana. ligado* Imm2 um c04'
ve ~trai do menor *repesou", um do* COrpoo axtramo. alindo provide
ao um •tilho-interruptor nolo ertioulado o d* uma alavanoo.prOvIder
se .orrapoloo, oituada entro p gatilhointorruptor a i 4110.1rXtr~
~to

Seção,

a* 1 em 4 ponto: apromontodoo.

•
azivINDIcieda$
houing rotatória ap e rfeiçoada Para

a forsagao ea moldagem, 20
o Avio combinada de vácuo 4, pressão, de fitas ou alhop termoplastica com.
Virmos, oomproondendo; uma máquina rotatória para a moldagem JO vácuo,prt

vida do uni_tambor rotativo; com meio., definindo uma pluralidade do Araria.
de moldo independentes • perfuradas ao redor da periferia do tambor, em ox

'ja$ Área. há uma pluralidade de superfícies do moldo; um meio calofator,
parcialmento envolvendo a periferia do tambor, e s p açado em re laqh *06~
M0,10$ pare avanoar uma tira ete)tinua
de mataria termopiístido em folha sg.'
Ag* • periferia do tambor o entre es stoe o meio Calefator; um Moio de suo.

ção om comunicação com Aa per4uragOee dal áreas de molde, a fim dó &sei-ror'
* material ia talha, fazendo-o entrar em contato com as superfície. do
do da; dita. Áreaa de molda; Utlb MOIO de milvula, controlando o MIO do sus
00, • operando, mob a rotação do tambor, no sentido de prir-o seio de oua.
o g o sucessivo:Menti em comunicação com as áreas de molde, ao serem eee'ae
timos rovol . Tidae através da, Ultima parto da zona envol vida pelo meio cala
1E~ 80 UB.917 do

4

-fator; o um meio de vedação, podando entrar em contato com.° material em

de maio de iça

rilha, a ftm de formar uma vedação hermética com o dite tambor ao redor de

Requerento.,TBB. 80M cilEmIcAL COMPANY - E.U.A.

cada uma dirw áreaa do molde, caracterizadaa máquina pelo rato de ser provi,
da ainda da um dispositivo para moldagem sob pressão, operando et sinoronis

Privilécio de Invenção "DMA COMPOSIÇIO DE PoLIMERo"

ituvleaicaattaa
1 - una COg Pa alqgo ae .P olfMer94 ou U00. e .P gn a PPOPPida_401*.-ca.
ractorilado por conter, poio componente tormopláStica,.um on-mals.polímena
alcenil-aromítico e, como aggnte para tornar prove de,chama,ou *aia *.
fosfomatorr . or' ggnicos.contendo,bromo, , tendo tr g e s ub s t l t4n ta$ allrítioOde/
um di eleas agbet4P;i~a.a11f4?,C04 Istand o ligado dI r etaman0 ae átomo je.
fósforo, w.os doii radicais alifétícos rostantcs.ostando_ligaços.40.008a.
ro, o o* doie.radicaie alifóticoe restante. estendo 'todos pe f6oforc Vb*
. pontes do oxigenio.
Ponto n o 1 do total de 20 pontos apresontedoa,
TERMO N e 140.082 do 18 de junho de 1962
wagourensee POLYMER 00iP02ATI01

IIMITIM -

CANADÁ

1rivi14sio ao Da-coação: PR00ESs0 DE PRODUZIR UM MINERO EM QUE AR UNIDADES ESTO PREDOMINANTEMENTE Wk

mó com a ditatíquina para moldagem sob vácuo, e compreendendo: uma unidada de estampa ou punção; meios para deslocar a unidade-pungI0 para ~too*
ter uma tira de material termoplástico ear ' raho 'Obre cada molde, e para permitir soja a unddade-punção deslocado pelo tambor ao lon g o de uma Pra re•
ção da revoluçãO d g sse Ultimo; um meio para estampar ou punar si tira por,e
d1timo molde menoionado, enquanto 4 mesma falia sabre o dito molde Qat( re
pronto para áer submetida á na* do meio do sucção; a meios para retirar
A Unidade ;mação, no sentido do afastí-/a da fólha estamoada e do corres
pondemte uoÇe, o para recOndusf-lo g Poaigao para otOar *Obro UM Outro .
molda,
.
ainajmente * depositante 'reivindica * priorloado do corrosposoonte

meata0 depoutado na Reparticio de Patwitos de Itélta em 20 de junho os
1961, sob n0 i1.8(3/61.
Ponton0L1 do total de 11 ponto* apresentados.

coNPIGURAÇIO 1,4 A. PARTIR DE UM MIMO .
CARBONETO DIOLEPINICO COMUTADO

UNDO

ÁTOMOS DE CARBONO NA CADEIA INSATURADA;
E MISTURA CATALISADORA DE POLISmIZACX0
PARA REÁLIzAR O DITO ?ROMS°
IgIáNDICACOLS

.

1 - ?roCett o.pronudir um polímero /avo 4..--ara-,

dada,. seirio iredominanteraente na p onfigusragk'n 1, 4, a partir de
UM

hidrocarbOneto diolsfinico conjugado tendo a itosen. de ~boas

na cadeia inaturada, ou* oompreand* a polimerisoçie do dito hidrg,
carbonato diolefinioo oonjugado na presença do um sietema
tico oorapreendendo uma mistura do um composto redUtivel contendo/
ido de na metal pesado do grupo IVE da Tabela Poriddioa um (som

~emites NSANTO ~AU

11.017.

pexelidgio da.Invin,Rot 4 12001560 PARÁ A PRWARÁÇIO-Da POZXMORON

posto organo-aretdlioo redutor, de um metal •tolhido To grupo gue oossi.ts de lftio e matai* do grupo II da Tabela roridaica,

2010(0003 DE PURAS
- Riimiancans
1 . Preeroaao para a properavie de ~emerg ir tomem-

esrteiçoamento caracterizado por consistir ea aumentar MproporgE,

roo de Wrraa, earactorireade pelo fato do ria polimeriaar &Grilai -

de configararao trara-1,4 no dito políaero, pels incor p oração do f
Ira tio:ter ao aito sistem a catalítico

1Jc/e.

Iheieindiou-rhe prioridade aa corr..pOntieitt padidc ,
o ?.a .par:iolio de Patente', do Canad(, oe 21 da juolle de
1361. web k l E126.05:-:,

2..on? a' 1 de 17 ponte' aerearent**04t

trila as préerempa de lf etf am.a de 50, ia pfroo. da brometo *traíMaivindioà-wo 1g...o010a01 do oorrospondonea pediao,da
POaltado moo Repartigtres de patentoa doa Ratado. Vnido, da AmfrioN/

ap ;forte, eu 31 de dezembro de 1964. nob . A* 422.963:
it.uuto ur "1 de 6 pontoe aprenentadoi4

t5

n••

•

—
•

•

•

••

e

19.9 ip6.6o B del 30a4e , setombr0 de 1964
.61? PV114
te a JpaaTha.DENTaa,
era
fflaaqu
haaa
ELETRIZO PARÁ .ESPURASa
v i f 0 , a nvemaip 'NOV8 Da spolous , m ; COT
raszoEb PLIaaapa E,OOTROa maaraRIaaS ' DB BAIXO PONTO DS
TERMO

Março de 1971

(SeçJ..o

1002 Quinta-feira 18

•

,

•

k

•

t

- Novas disposia Bes em cortador elétrico para ezpumas de plias
tico e outros material* de baixo ponto de rua:), caracterizadas por urna baspreza a um lateral de uras mesa plana,:te methica angular, em fora-

e a secagem da dita camada de super-revestimente.
Reivindicam-se a orioridad.ado i corres pondente peaidla.tiallagt400,ffliN!
Repartição dd Patente a dos Est a dos Unidos da America em 18 de março de 196I
sna ae
Ponto n a Ido total de 11 pontos apresantadOs.
TERMO N a 147. .068 de 18 de feveaearo de 1963
Requerente: SANDOS PATCNTS DTO- CANADI
Privilegio de Invencão"PaOCESSO DE FABRIZ40 DE DEFaADaS FUIOCIOIC044

Y

k.or:.zoatal, dispondo-se na face infarior da dita mesa ur circuito elétrico clombin).do com um . conjanto fixador da extaemacada de um fio de níquel cromoque atTavesaa vertical ou perperalcularmente dita mesa atravaa da um -acari
exara
aatic or ! fício, fio esse manti a o tenro com sua outra extre-de presa
alda2e da parte norizontal ta naste motalaca anau4ara
Ponto n a 1 do tatu]. de 3 pontos aaaacentadca
5

MIVINDICAV1z4
- Processo de fabricaaão de derivadOs ftalocianicos caraeteriAL
ou aa4a fato de se sulfoclorar ftalocianinas substituldas por Impo& arilo
•ielicos e de as fazer reagir em seguida coa Z-etil-hoxilámina.
Finalmente a requerente reivindica a priarldade do correspendenti
pedido de p ositado na Repartição de Patentes da aulaa, em zo de fevereiro de
1964 sob n a 1.987/62.
Ponto n a 1 do total de 3 pontos apaesentaxma.
TERMO N9 131.226 de 28 de julbo de 1961
Requerente: Drxon VALVE COUPLIEG COMPÀNY - BE.UU.
Privilégio de Invencão: " •UZÇIO 00 0111I0 PARA ZARGUEIRÁs
.REIVINDICAÇOES

1 - Junaão ou união para Maagauira de material fie

•••n•••

•

nao-compreesível, tal como de borracha, caracterizada por

comperaendar . um niple se extandendo para o interior de uma extra-.
midado a berta da mangueira, e uma virola cricundando a dita extra
TERMO Na 158.388 de 13 de abril de 196/4
.19eqterantel URANO ROSSI- SIO PAULO
Pri.vil"igio de Jnvencão "UM DISMITIVO REaaLADOR DO F-LUXO DZ SER° EM TUBOS GR
PLISTIa0"
•

midade de mangueira, uma seção longitudinal da virola relativamen
te afaetada da extremidade terminal da mangueira tendo uma diemetre
interno menor o diâmetro externo normal da mangueira e aubme-tendo a Última à contração radial entre a virola e o niple, e uma

RETVIND/CaaaaS

acção _longitudinal contagua da virola tendo um diaimero interno /

1 - Uni dispositivo regulador do fluxo de saro em tubos de plástico,

maior que aquele da nação primeiramente mencionada e formaaaao ama

caracterizado paio fato que uma luva de plestico au outro material adega:~ -

, câmara para a dita extremidade de mangueira, a data câmara tendo/

prove uma lombada longitudinal que encerra aio arame.
Ponto n a 1 do total de a pontos apreaanaados.

'mangueira não-compreasivel longítudtnalmente deelocado da virola

G1

uma capacidade cadica interna inferior ao volume do na:criai de
da dita seção radialmente contraída da mangueira e tendo pelo iee,nos uma abertura 4adial na parede da mesma proporcioaando ltVre /
vasão para o exterior do-excesso do dito material deslocado da ai
masa, o material na câmara e se projetando láravée a abertura em
t atuando substancialment. a totalidade do material axialmente da
locado pela dita contração.
'

Ponto n9 . 1 de 2 pontoe apreeentados.
7

.3

o

3
;1111m:, N a 157.711 de 18 de aarço de 1964
Pdqu;‘entes RAD10 CORPORATION,OF AMERICA - E.U.A.
Priv»legao de Invenção "PROCESSO PARA METALIZAR TELAS LUMINESCENTES'
BErriNDIcAcon

O paocesso do metalização de uma tela lUainaSeante. 9:anataria&
do p rque um substrato removível pelo calor e depositad&apbré dita tela, Uma
camaa metálica é d ePo s itad a sobre alta substrat0.0 dito substrato antão,V2
•latl'izado . a removido aenJo dito substrato casada peloa getuiates.d5t4i9er
*depoicão na dita tala de uma sub-Camada de.revaatiMent0,40 na lfgaido.nãe
flam,Vel contendo um material removível pelo'calor i qtaa seja,formador de pel£
culaa temperatura de deposicão porem que não seque com-uma superfície da
quai'dade metalizável especular; a secagem do dito camada de"sub-reyeatimeato
a de' . osiaão sobre g camada de sub-revestimento soa de umil . qaMada da aupararla !
Vestarento de uma camada de um liquido não inflamável, Contendo um material Temolvel pelo calor que seja não formador de película na temperatura de dont
alaaa, porem que segue com uma superfície de qualidade 'especular MOtaliz4ve3,

TERMO N a 120.890 de ' 5 de julho- de 1960.
Requerente: IMPERIAL OREMICAL INDUSTRIES IIZ/TEDa INGLATERRA
Privilegio de invenção: "APERFETÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PRBPARL
ÇáO DE COMPOSIÇOES UTILIZADAS COZO CATALISA
DORES BA. POLIMERaZAÇIO DE ALPA-OLFFINAS"REIVINDICAOES

1 •perfeiçoamento em processo para a prepare:0i° de Compoei
cZee utilizadee 'como catalisadores na po]imerizaçno de elfa-olefinae
a base de alumíniajtitenio e cloro, dotada da cumpaelaio aproximada de AlTi.s 01 12, no qual o alumínio e o tetracloreao de titanio ao reagido:a numa temperatura entre 80 9 e 220 11 C, preferentemente na
f aixa de 100 2 a 2pot C, 'aaracterizado porque a reação é realizada em
uma máquina moedora aquecida, preferenaawena., um aoanho de boleta.

requerente reivindica a prioridade do correeronderte pedido aepoeitado na Repartiaão de'Patentee da Ingaterra em 6 de :una
de 1959, cot! n 9 23.098,
Tonto m9 1 do total de 5 pontos apresentacoa.

D1.01-0 OFIdi AL
(Seção III)

Gui»ta-leira

ÉRNO bl'ájg#90 de 30 dm ou.takro.W1941
tireagegtiagm WILROf 061ÉtIOAL 00ARNMt
Pr5viligh da YarenoRet N ánarftpemismos ia oxl Ái4oxii9M

Março da 1971 10011

caidOtórizadóâ plafile6e
.tieLP

t i ltiu08 3

Ag

00,at aternuit= 4.ideza Uttuida om cont44, Ocre n'. 2
MAYige ntO (Xe.tc:t410.9.g:PiRAPAIA41,414.40:ffilmmo,.ou-in4;

Agrogizentel,gtrikgndo l meao.age fiUradte na Moyimeate,O.rotaqip dentro

001 AMALHO SUXOU42 AR
. VZ00.9 ¡MIM
AOS OU ÉSPWADOR

,parIXDIOA00g,

"iporietooamenti ma.oi-relativo a pot:sevo goem
moldar orttace oupandidom ou eaeumadom, por Moam Alivia: gata
4e aquetutontó liquide f gag oio ou mi forma de vapor atraiam da
UM, maeaddi uma compota:pie da polímero teraoeldotico
#articula gf mapa* 06 ~datar ou '. ompandir-mo mok a agire da. 0404
0A. lag014,O oirtudo da conter um. agente do ~ a u ge OkgebiA4/
aM14111 $ aue jego 4 . 114 aolvonto pare a'poliMoro f caractorizade
proa ormagga da, ?articulam, entoe da fie* do aquecimento tiara
O 'ooeumen4 OU oreane go'4 pr'ealnecida por açulo de,umiluido aqui,
eedorf liquido,ou ga g oeo f uma temporetura ittforior aquela ma qu.
A oompoiigko do,eolimero ameoce, 'oli s emque ao partícula,
int* flua* Açu AderAiileMaa e outraei attrdoit . Maperaagrai da
ta fog e do:pra-aqueoimento t ,00ntroluda peio emprãgo do ita.agedtd/
laddlooder qué tatuem, temperatura inferior aqUela em que acometi.Mi g do do polimere termoeldetide 'emoloce. Ou em tine oo partdeeleei
Ai4104441 4deem mando ottirao.
ReivIndice-mo prioridade do corrompondente »odiou,
delmdtadO na Ac partich Re katenta a doo latadoa tinido& da imariISay me 31 do outubro
. de 1960„ aok n*,65.973.
Coa% 4* 1 de 14 pontoe npreoontodoe.

dg mima irquida,.. com uma verocidad, tat,que meã impeditkvo qa;penet,,,
914 ft parti pe.:W.21'141 do corpo dad fliutad OW2Lallat qf at r4v4 * 601 orit,4
*ice do ditC.Mczo'filtrantae
d.4 Uontom.dprOzentadoef.
' PARRA A g / .40

41. 6. 1
*ERMO 10- 183.342 de 29 to desombro a.
'Utualta- Atat Zel AZILIIII • OCKLUIT 3.1140
"arvillagte aí Xaveasi VIt MONO UBÁ 21112ÁZATOP áligNala
3ill211 DP go MU IIBLIOLUI
IGOIXACTIOAS xa =MI 1 amai
AUUOU 3O . Ánaffiang nino APHAPAIQOA
%A ~MOIA De

unrnicie5gi
.

ffla Ireeõeme lera tratamento de Untam de

bia'tnaara 44

megaronga,. a ás de eieiherag emas earacteríctieee do karbearfaa
.rooterileadó mor someroonder a dg:peais& •m .naa margeai .0Ortad4...
da lamina de um fluoroarbar.to adiido f e o aquimiamtbo dg fiada

carbureto •depositado, oa eondlohe ede - aolo amolooam ~atole
mente a marrem, me medo a formar em reopeumeeemkereit te gg

t4 miarem.
.ètefereate ~hW" a prióridadelie eameeldeato.
depoeitede'ne ROpartioie de Ratoatm: doe listado:1 Waidea

02X0 X* 121.341 dl 19 da janto de'196C
Airi,AareAkst IDIAMISS ~DAR eomplari
22,103.
pitviligte de Invemo g ot*OOMPORIÇIO menereamr

- de Amdrica, em 31 . 0 dezsmbro'de
lheatell 1 do
• t69M0 i1d

d2ITINDiCA010

1696.*mob ff
il 863:1W
tetal de 16 poete. sPrommte4*6e

140.233 de 20 de tinha

Requerente: ROR= cámpirr
Pririlidlo do Inyet401 woompo8x0o,A52mi, OunOlt ginner

Oem ,00meooloea aftn...00pumaat. parioulaniveAto *NO
14~ Ao ouzeozado em dioeire2o. •muleimeitel ma meimealuaWomaraCteriaida por Oieereindor pí. 80 et 97 'd. chiam liquido orginioè,,,
milO.polar¡ , laidrdfóke, inoolivol mideug ..de Ia 26$ de milico hi*
4r4foba :mmapenvi no liquide, e Ar 0,5 a'3% dem &mento tozoo=atí
ditae /
=Iro da ameorato, on dize:kr:lauto pra e 'fedido orgamioe,
em!
•otande
bainhe
otbre'a
épapootogo
porcenta g
Rst:indioa -ai prioridado'de . cOrrospondénte ~ide ,
depoeitado no Repartioito do patontse doa imitados Vaidoso da Satírios
om 29 do plhe (11; 1959 c 5 oe abril do 1960, dots e. "a. 828 1551' o
19990, .i.attaildtivatattata.
.1 7

gevaataeudígt
_a qapOe esteve% a lempefeauoa abiqk
1 -- 0oIá RM 1-0%4! 14e41!1 4 Rdtd Tg
um
op4zt fter tendo . ua •qpiralento
g
nowerelnda
e ntc.'corco teridada POr
•

edmido de 450 a 40001 e de Arca 3. 6 10%. 421.1460, da cidded Pemdfaata
eo produto da roaoh de (3.) VA emponto bldrozi-oarboaile da ootruturat
10-0-052-0.1

I

OR
ok

I

O

0, R e 11, não •zoolhiloo do grupo que obnsieti,d4 AA dto*

nto oomkinado,ft radioai g .iettla,

hiarait

Pronila e Idt/3.44 O og 0,U4 i412

X'oato nA 1 fie 10 pontoe aproado:batias.
7unmo N ° 14 64 73 de 5 da fevereirode 1963

mono* ua . Rn representa ua grupo alouila. e (2) uma potiamína alifettioaf

Requerente: " AMTONIO CUM FRMHE 53.0 PAULO

contendo não' nonos do qUo quatro , Atomoo de.oarbonof a incluindé 2414 TIMO

Privil‘gio de Invenc;o"APERPEIGOCi"ITOS

EM PROCASSO9 3 APARELW2020 NO-01.

"Minto,.

d oi. Grupou amlao e ff oonig ee0aeruco 0 1.14 **malote de grupom emite prP40
rime e meoundáriome

5EIVIUMCACCE9:

• i - AperfeiçoNmentos em proceCec e aparelhamento para,riltra400.4
pilote/tis a solvnESee contendo u7incipalmente
. • fibras em suspensa°, nom rdag
pernão estrelai, classifienSo ou recuperaci,.o . totel , (concentro00,4 elge0)

Meivindtia a prioridado dmoorreapondonte pow" of uegwew~0 ,ea
ftepartioU de Patente:: doa Ratado* Ur:Um da, Andrioa to 15orto, a p 21 do
Jumho ' de 196i sob o ndmero.118.536,
Xonto.a2 i d
a . total doi pontue apreeentadomb

•

1004- Quirtea-ferrà . 18

'

•

È

'1:31WRIO

À

;

,)

"C-cr

Itry

Março

de 19n:
—:,neeLd

-t 1. S i,. t:t e .tp•1. u
4.. ,.,' ,. a
't e,-;
r, !tIMO Nst J.N.:0).4114,1 4.• aainguegt. 19ta ' k t
,-iv,,. I- . , '' '' • •, n,, t , ,-, 1
_
! fouplamtwrogumpunila p plit. 2,1m.11.;:. .le no Vau.:
. ,.. 1 •
'ri:Til égio,', gp. , jAvenoto; i t.: Pnvq5 IMPOS="0 laL1C2011 A. upt3cOr20
. ME rzuvuto 4
PEriy-Dir_VOES

1 . 178 yo dispociavo apaiccfvel e. Cineecdpio de televi
.ão, caracterizado por conbtituir-se de tu,.: Calha de pl g eti,o nazie1 ou outro r_terial apropriado incolor e trane/, arente, guarnecido/
sn ruas bordas groetas nenos de-envolvidas, de uma régua de borracha
pUstico ou outro m:te r' ial, de oupssfics, lusa em cada qua'r, dispoa

do feixe final` 4tiái refiehne ap6s esfriimieste, sonde 0 . dite .eiargalbRO A0 O
tal modo su portado A& dita condiao lisinersa de •agiu
amJts ad 04 f$440!
tubretides a um raio esfriador fluíso, Xe tal maneira Otit • dits:_b•W06414k
durante

a- traneformaçio de modo rexetamelmiaa p te cerielhante e tibre
. a. 44P440
oie Anteira de dito vergalni.o nora velocidade de e griamente oontka14a3t0

seOrdo com o diaEr-mma do transformacEst di g rou particular É, aço mo aeld02
ver sendo tratado para produzir a desejada micre... .strw.sra no dite Me
Reivindica-se a prioridade der cerreépandentee: ped1400
depositados roa ratados Unidos da América sob n a s R82,'39 cm 24 de ido C415
2963 -e 219.220 en 24 de agosto de 1!62.

xo-,e sabre a -Paha de pifstico„ por ,le:o ie LtpreseU ou outro pr,e
:...ero, linhae retas, a_ralalas e equidi-rtantee, traçadas oca a mesma

Ponto nM 1 do total de 30 pontes nfirawnta#400

aspe,surs, in:e,valo e:número daquelas horizontaia proetadaa no el..
n,,,$cdpio e a estas perpendical4 'ci..
Ponto 119 1 de 3 pontos spre,entdveiS.
.6
7.

N'13
TtRMO N e 137,097 de 13 de março de 1962.
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-GOPAIN

FRANÇA,
Privilégio de Invenção: " PROCESSO DE COLORAM) DE ulmos

poupprcnoEs
1 - Um procee o de coloraçeo de itlhaes dra p/aoaz ete
21EMO NO 131.479 de 14 de agasto de 1961

vidro obtidae por paseamem sôbre um banho de estanho ou de lira de

it

TV'querente: KALI-CHEMIE LITIENOMULLSCIIA:a ÀLEMANEA

estanho, caracterizado por consistir em aplicar eObre a :Cace da

P, ixilegio de Invenção "PROCESSO PARA A REGENERACX0 DE 1IQU2L DE RÁNEY AM
' Pli,GADC EM PROCESSO DE AUTOOR1DAÇXO ORGÁNICÀ, NO gIAL um COMPOSTO DO TIPO
Jt DROQUINONA EM SOLUÇXO É OIDADO Á FORMA QUINONIOA, COM
FommAçXo cowcon -

lha ou placa de vidro que ficou em contato com o eatunho ou a lisa"
&e estanho fundido, usa solução aqucea de um t . t1 redutível de me n

'1I TE DE PER6XIDO DE fl/DROGÈNIW
pprINDICA

'1 Proceeso para

regeneração de catalizador de níquel de Bane), eg
pecado no est4gio de hidrogenação da produçío de peráxido de hidroganio

tal monovalente, e depoie, arde haver expuleado a deJA por evapoià
çãO, levar durante a:guns minutos
tida do depésito salino,

a

'secando por comodatos orgiinicos, caracterizado peld fato de tratar O Oacst
a,cador com a aoluío alcoSlioa Ue um oatalleador com a golugto.o1co41ice,

'dl um ácido carboallicoe
Finalmente a depoeltante reivindica a prioridade do correspondente .
widido depoeitadO na Bcpart1910 ée Patentee doa Altaanha ) -em 5 de
lactato
,04 19$0,. hob nQ K 41 $90 Vra1121e
Ponto n) 1 do total de 7 pontoe aProaestedoa.
14RN° Ra 1132.148 de. 22 . de .g orho de 1023.
211 ltw.r1.+Álèt NOWA* 0Off8TRUC1'IOX CONattr git a Lm.
Priellémee a. Egyepool nueEeso I ).81121,24 PAEÀ NOIWOMMO 00WZAták4e.
TVOIrt.11=A De YONIÁ LROW.D1 40*.
21PIVIRDICACD04

/ Processa • aperilho Pare • ptriameate (teatral:guie
O/* Imeffe**tura de Yffitgalbtea de age $ caracterizada Pele
•041 amen4e de

a

a

fãlha OU placa dt vidro revet7.

una tenlesatura de ordem de 600 a 7005e

Rei yindice-se prioridsde

do

correspondente psdid0

depoeitaáo na Repartição te p . ,ten:es da França, em 13 de m:rço dt

1961, sob ne e5.422,
ps,,t0 st2 de 5 pontos eiresentadOee
TURO Ra• 152.382 . 4. 30 de agosto de 103
Requerentet PRUERAUF CORPORATION e e E.U.A.
Privtlítio de Invemsiot P rEcualeu DE MIUÁ a pn prIoupt ANTI-C1C41~021
PAU ucc* Erts, razoas E sana:urus.
222VIRDIC4078

1 . Uem fechadura do porta aperieiço*de
dera Para vagonstesi furg ges e ernelhantoo tendo uma porta que gira ma re4,"
lagla à uma **tratou de'perta t caracterizada polo fato de que -a dita istbã
dure omepreeade uma armaçlo de fechadura rigidamente presa à p orta do MON
Se tendo um elemento integral anti-ciaalhader, um gabarito retentor r14104.

106 ',Monde de att vergalhgo ebtiap p0a laminagam de UtS

eente preso a •..tratara da 'porta tendo um eloomen't0 trovador suportado para/
rauçar, pelaftetrutura ela fechadura 'Obre,* ponta do velou/o • que gira.
entre Ema, emdiçie fechada e uma ~sio aio fechada, o dito elemento tr..
nidor acudo ané lt ikvel como o elemento travador retentor no dito gabarito rã

gekh2o, im4Uant, ases y ug alhifo, ap6c cair da

tentar para trator a. porta para ume condiçào fechada e re t ar a referida Ma
ta na dita condielo fechada, o elemento anti-cisalhador da dita araaçU de/

ldrappete de aço em /
Wildnela direta •en uma laminadora di vergalh5ea p
ara produzir uma miors-/
eertwatura Mabctanoialmante uniforme abravola de tad& a •xteseIc de dito vez
dita laminadora e a emparatm
2.1 atuttnattioae de transfOrmeeio permanece numa
pluralidade de reparte, ng
ap u condigno aborta, Xdopersu a sa2-.emte de ar.Aia
su bstancialmente p lanos, /
dt QUAIS no obatante dispersos ficam tambó.a
tio es grimo: da forma final de
40, 4,4* 04 ul g
ala, que pedem Oa ***loa 114r prontamente reettlkiees na, fOraal

fechadura sendo •ngave/ ceei o elemento retentor anti-Olaalbador do dito
gabarito retentor pare strorver ai forças claalhadoraa ttndo ua vetor

/

gsrej
4,

utente paralelo aa •f.Xo ti roliaçàa da porta felativamente à estrutura da pog

te..

Março de, 1-971 1005
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Cão • -IR 153,43d de ri de kiiève de ide
Croata â 1

do

teia/ do 3 acato eoliontodoc4,

noguorontot•O'; PIIILIPo s Ol4ni,~~1=1 . • tom'
Il2Midly03
Nplintk4i. Torenafa weereadoetomeoe
neknonn00 X oeeddiegaduceritfire

.8811~221.:
1. . uca

0220* 4* 101,444 Ao 4 de mata* As 1962
49arigaeatei Pelt, 60104 6/6 * 8g4k.
Po4e#9,40,14 A. 4mee91eç 49ROCCOSO PARÁ á ~Ricaça° Da ocamirtm ma goe*, 00 el
MIL 60M010 RR 460C

yotr~tecera
1.

Pr***04* Pira a rebrO**140 41 • Ç.ve Ve lmv *****44,
bee da xotai:, da 41.4444 .aoluage 0* ****, da iás.mula t

Inata/Mo paoka ~g% da o4o44o1O4 Olk000i
iSniman, especialiconts 'milagrosa do grande Potloellta 6096~~4 Da 044
'lado, arortdO 41) roollosoto940 ,m ~redito a froçaindyandohoo~a ProOdo
.oto& poio doettodor amado tornsolOal um ~to do *moa dongeargando
• tranadttor do qua/ uma volbadoo oLdintod I dublada cede O POOMadi,e(Mtka;
ma voltagem do . roolamentaodo atravía um 'circuito de roalteekba9Do ~49 ,"!
oom o , oirtuite domaria do opeiladoe l .caractertaada polo roto 4, Rd. A116,4
dormir a. voltagem de roalimentaçÃo, O traardutor 4 ligádo'nen brote do On
.eireaita de poeta enquanto uma impodinela oncerrandomma ~iodo por
nua segundo braço dO,Pente • oa traço, do poaa
t owtaitto6
eed6904
doo pe/oat amontoo ladopondontoe de !rogá:10.4 Ide oion44* 44
dó equilibrado pela impédiuola do trine:tutor ~ate fixado 2i ama ffirégatagdi
~bilrai, •avante a voltava de roallmontaao 6' Strada finada d 414064 &ti
ponto &Oraria a qual nenhuma voltagem A ietabeleoida 'quIROo, lo íman*** ti
tirados o do iorao A Oto, una impei;nela domafRa
laditeraittaMt. 1
'oendtglo dó carga do trattaditor, A ligada no acatito de Oarga wee.riettadi
cio que juntamente eom a reatiincia dó *Unita dó *erga 4 oiatouLoodo
quduela da tranedutora'
Roivindica.aa a prioridadi da oerrompondonte gOAd4O
positade na ROloada~ 14 dr gotombro de 1961 aeb *A 20.341.
Ponto n o 1 do total de 1T pontoe dp!Odda41000...

(41
gzaL
W4 0*

olgatioot sa arou. grilas*, isento de gwopoo o*: tkooreabW41
gMédaa em lama 9, tomam segrel ia pai os rod44 &MA To4
maa el Nome9.4". p , ox outro T 4 MIO' ***** 104004ft, V% OH%
41.0#14#
XI guapo ~tua, maawatakoute "bota:tato 4.

Wi W10 papg

11

Ira 4mée ax. a&4&igtaa kiárom444*, ma araeo f MoO4444g44
Ãjg
to gabatatalar, ótquata,
oralquila-aw &0446#74-Dlif
MA4re64m4ce wm pop% mutualmente stOkatituído, alo gia,. Molda
• R1 .14 â,Ánto oam a miageggnte oadomm
Oiffigmadwoumralquila,
taMbém tem amel betareeielieek
egPaebartioadi polo katto do )i5u-,.ia oc****** ViaiXtem V* ****(4 U4Off 66
4141136460.64a 90:1 13 eompoat que liga om podido • para e grupe makna pra4
¡wat *V mar* VO
amima aorandArio, ta rórmuia Ir

16-0
'441.

WiRMO XO140.061 de 15 de JUDS de 1944-4
Requirentee A, R; 46108
w
D PCni
'Privilégio do Inveae go: noCa050 . DE /MODTUR
rim ma ALT0 ' 200 Moraande mamo
III2
PMECITOOK

PrOoeiao a, produzi, polideterag a potionidad AO
alto p4co Moleoular, caraotorieado pelo Loto do que wo 000loute
.2 -(2' -hgroxim,fent%) .. hencotriachiam que'pelo nenoe *numa °adobe
lotara/ °ontem pelo mono& um grupo carboxilioo, oondondvol t Ol poc
.14› menos raa grupo hidroxilioo ou aminioo oondectreIn alirdOid& 911
Ololoalittltioamente ligado, ou gru pos condeadveio, de ruga eimio
• lar, derivado& doutas oarboxilicoa; aminicog.oubldroxilioca f g 01

iroopondento EdraULa Z
MOAX
V* XL *X4 Mn X mi¡Olfie* 10.10remi* awu ****ViVamt* p armatilvol Ç414 9p*

Eimmé o ft eldro X a grupo amima primiris ou aeomad4r0,*
4 tome aignifieativa manoionado na armas 1,
eamolkdoiap-ao ai •empoaental da.tal ferra qué e ~ante mIto ~tenho *10£06a,
armee' :mol liase,1a o14e em 4~ e torna *olival em igua.
64ivin4ica-to a- prioridade de oerreepeadonte podia, ar
•
~mulo ao nifoo ou do mate do 1961, 'sob u o :%4%%/61,mm 66 do Mulo 49 e&
lodo, Ao m o 3691/6Z o ou 26 do março Ao 1962, aeb mo
ponto mel ea total da 6 poutoOfteiomontolOode

tz.nt,

na—lua18 4 toa membro Si ponte oretnicof biValute,.aem oaraotert
produtor de odrf . Vrepreoenta tte grupo angu% na oondensagro,foe
whe a parte,de carbonilo, amido ou old' ,16 um Ru:Mente dirboaLko
anidoe respeotivemente i carboxiI-eater, no condo a parta arldo*

est lidado oon UB 'atm de carbono inaatualo, 11,41441~ ON 61:'
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&4&$

3. . ... 4

k.445 $ -

& I 44 44.

ARI01,141F,ICIA,
t
f,
'
4 4 41" t $ 1 &A., k J. }.1

-

,

tar Mhá l'OU 2 1 .4 M-firmula To O n4cleo Jr, mam roo:dg:em - 4 5 e 6
,e0•1 -conter o popeatenta

"1,V;i'd

i I I L ir a:, ;" .;:,)
wou i-upoe ,eacuido, alooxi, oar- •
.-5Z-,-Y)f;o..,....;:i.?
i i,,,'":7 f i .: , 1,;',1 4, 54: 4 i .} 4 ,, f 4

e X,,,, .',
, Ir-O •!. It -t-•ki „...,:n..) ,, è t '; i _,,.4 e,
1 1Ot
Oablioalleiter, earbo:cia:emido, mlfonamido, alquil-sulF0d,
1
— .•
5',
o
grupa'
=
ae
4
3!,..
.
IWIN.bEloshidol e o níelio 3, Me pOelp
íkoe 4(xsit) ...drou grupeelddreeartenete; BrUpós Aluai:L . 6U- halog:
rl°
a
10,591 , tYlaaidd bei montmeroo l Oapazeo de goll =oondegados
lhowenatoxae de 330 M6350 O. para a formação de poliameromo seu+
Co _ g* NONWOOSOM betaotriaidlieoq, que led,oentéa campos hidroZiloffl
tiazítroo. o4 grupos reeigineo acuo eetee, sita atente enrieresaao t; FO-`1
111 4F'1.3;toRci de polidotau, - •
• 2eivindloa-me Prioridade do correspondente pedido, dp.
'toe ti4t. ta 3.0truçge de Pateneee de,Buiça eu 16 60 talho aii 14).04

5 WOZ

. cob ml 2103/61,

.
:Ponto ne 3. de 2 pontoo apresentados. ..e`
drkin .0 pi 2.54.538 ' .itã 2.3 Oe - novembro de 1963 .
.,
,
lho emante& V; R. CilliCb & CO, li m Rar,d.
Iti
)oitoisstashvrai
str
Pri iligio de InveneZon' *PROCESSO Da 11111aLAGI4, R PICA
..
$
.DOBRP121, PARI sitiava O bife PROOES00“.
b8r7INDICAMS

.1 • lba 'processo de embalaget caracterizado por empreso;
_
dar
(a), .., forrando-ao wa molde Mata ema uma pita az breio/
A* PeMo Dr seiPmem' to •Ominado* armada e se amoldando ao molda, Pennind0 /
itla 4gpie qui se situam an ¡ergo do Psrimntro suporior do molde;
1 .
(b) ". agtleCe"14-ie orna polítula tereoplíStiee tosNO.0021
teMperatnria 'de conformação;
(c) recobrindo...a4 a abertura da peça nt broto a•iada/
a
dite
pelleu/a
uf
ae oide;
'
ccii
(d) conformando-o. quem t pelfeula st forra de toe
tee o aubatanelaUento soo/dado peça em bruto;
(e) earregamdo-as peça em bruto, stvaatida atua ,pt
•
,
a, com um produto a ser aeondialonado; •
(t) ree.brindo-n a . abertura de entrada da ;ma mm /
com
1un
inat•rial de. cobertura teroo-oolttvel;
oda
(1) te, nwrag
(1) fedandO.:ae o material de dabortera sela a pblitella,
ore‘vel. ) quanto, sobrepondo-se aoli . tlenges dá Ma aia broto.
lieivindiom.ie a prioridade do , eorreo¡Jondante ftditte do.
po itado moo.,Retados Unidos da AmIri-ea em 10 de maio da 1.963 sob md.rno,npl,

• "otito

O

X5 13944 de la

1509c;

1

•

g etvindica-ee a prioridade do correspondente pedida &Mi
patitado na Alemanha em 13 dI e junho da 1961 sotin g F. 34 147 IVc/tie..
-

'

Ponto'nfl 1 do total de 4 pontos wesentadoss

IRMO D hl 155.291 de . 9 . de dezembro de 1963

Recímronte: somemos 08 MATERIAIS AUTOMMILISTICOS COML610 5. pindOTRIA
. ITDA 0 8AXA/CO m à 210 PAULO
'Priviiigio do Invençãos "FERRAMENTA PARA REGULAGEM DA plec;io EM VEICDLOS4
RWISDICACDES

.1 ...FENUMENTA PARA. A11111S0/04 DA DIREÇIO EM YEICULONIf
Ittillgável em veiculas kue ,apresentam o sistema de, suspensão • direção dots
do de IéNwios , prOprios de . deslocameátO,de _órgãos ou peças peFe efeito de rega
Z*E lme, SMrs9tor isada'P et consistir em triz peças articuladas entre sf, taro
Manais tr:s l 'adog de um quadrilátero do qual o.cluarto será .0 pino mestre da
,puspagaã4 fixada • articulado com o eizelda roda, ditas três peças consktim
talado es Indo.s. horsontais superior . 0 interioi le o lado vertical . externo g
dotada mi maios para indicar a spormalidadà de posicionamento do pino mon
t.te é da Ponta do 1.io e o grau de dita'anormalidade,.como refira:mia pari
is 0FO T IOm s de regUlag eW.Í .'bota MA ido total de 5 pontos aprzsentados.

shia 101. 498.751.- de 16. de setemdro de, 1963.
Requoteatel UNITED C= dND OHEMICip 00NPX1I UNEM . IMATURA
PARA PRODUZIR 1TH CATALUADUR4
balgailí0,4-XAVeigZOI

•sahe 41è 19611 .

mimou ,

natio de ano/309 011003$30 PÁ,. O mZKotAb3iç24 2d3 ioninttEde
MENTA= DE q0I1ACR1DONA: IR22

3.

cridonat brutas, nas qtaie éstas ji se acham presentss an autwilfi40,),00.4
fina, com Uma quantidado firma:de ka 10i. v:zas maior par pímo.t, calmladON
em relação. quinacridoml , a:10C% - de'solventes ars:micos ! 04 sejam esti:,
vais Is condigNeS .de reação e tenham Novena ou nula solubilidade para
quinacridepaz 'substituídas durante ctrrea de 1/2 a 5 horas, , a cIrca de 80 eAll

ido teia de 20 pontotapreCeritagego"

me uereaitel VARRE= Xecener graff0~1,00iieleyOnt, Write !nau evrilie
uns m

&

~MA

onsumbleo
•

Preciso Para o aPrititMeamoite 44..1"))10011421444
suilteee de quinaeridoaas lineares eubetVaid41 0 42 Meada Ma'

vL,"'

gsi'vanielcni

Z. 4 Protetro rufa produzir um,eatalleador, mia:;urandi-so juntos a
istetb.roolao dflides do uni,carreadd; e_partroulas s61idas'4e um material..
•Obtalkt2.00,• mantendo-se au partioulas do carreàdOr , em movimento, .44
;RO 0 illtebbi g onbalitiom seja abeorvido pelas part£ouies do oarreodore
4121101tarieadoi?e3.it Saio da 'datara de . Partfáulas incluir também partíeis
- Da daidio de um agenPe fundente, possuindo Proirgledae de Vomitirm
4:01O wfittdedat eetalLtue passe do/estado saldo a.uma rase lfqUida,

lagAinPutturd glíba t88411.me nte abaixo da teinperat :ara cie ruao do mate,
1102. ~abico, em, st o material. catalítico se docomfm sem fundir,
teRegatura amue da temperatura de detompostgio ao materiatia

õi btoodtaih'in R, .i.gnitiaata Nen de titittagt) Plitteraint 04A
; artiu; eiceri'm reflui od andu -tratgfeed othttesteiditeir tosionit•
(1. e„. garaetori gadi Pais MO, de et aftstreld4ditlitlabireint~
qual

'

titdowit 21 autua selmylmente ama temperatura 'qual a rase lívida
Matai
tagaatowoi piitsidp.de drtieldd CioffilOoitiadr: 64C3't ?a4d t*,"

Ni 11~4

mia

da PaIst~Lda Ta4144{i

do et~.8

tke

Rift,

paritiomfber .6 seass as parte ti Dung trasediaj iam* 41148 41.0#884/4".(40a.
reator asa liaria mineItta eai. acotie ik Moa 41.6* piar% sealirtarikils,,
;6
dor 4*.danoliter Itrobalaiare :MUI! eild.tt4 :ora siou tu 8841,11114 IrePW

36.03:9~,

Ponto n, 1 Któtal .dc. /4 FM01~6~94026
egajW14 133.401 do . 13 do amimara -46 101
Ifkenmiiateef MON tláMON COPORÁT/Od er ro irM1,4...
Oeivil4a0o 4. 7ewskal8o g ANÃO. TglIt0111~

rriiiivorealteieatis rekiela4nia itta parlo 4* itorerilkaro dalfflobalij

141~
gaci da pa1iem1a'tesoma-pl4etdoe obiadd I tpliii0
teme em desabamento retangular, o qual compreende mu tubi de Moa `amen /
Olístiaa tende ema extremidada sasta pelo monde dual pergks tort44.4 a
4414 PaPid da fajgas que se **tandem paraléldmesito ao eimolongitadinal 40
tate, mat.Preiandamente do que as porOes cortada* a 'Definindo um -per dê atas latoraia opostas semelhantes e gá par da al:alp Outrem** •peitas rdleelháll
O.., ao . ditaa abaalateraia e abas extraem; tendo **tremo quadradOs, O eqg
prinanta dae"abas lateral. ..ido manor que a largura, daa ata* •u:trame, o /
rar 0;* ata; e:trinas Opostoa'sendo dobadad para dentro a g olada. 101 path./
04 0 táké'numa Área adjacente Ik e abas lateraie es . e par dai abas laterai*/
apostai, :ui/amante com ' aa PorOei lateala das abas extremas dobrada) para
dentro coladas - lo prideildo tato, sonde dobradas para dantra,smme relastdo
da sesbramsaicd.; o saiotp/. naa outra para 'desre grai um feekamento Poteeern-/
Rideindisa.ae • prioridade do . Corrempostients pedido ak
raeitado eee %teime %iode da AmArica em 26 da domembro 0 . 1901 40 me ,,.
Adid.941.
Ponte n a. 1 de total dos 7 pontos aprosaztadosp.
2C'z ')

#(4.)

01

• dispositivo exterior manualnantr opor1vel quó.imolui na i/o:dieatementa-igh

iii

fjgd,
rimo re 157.il4 d. 'a de março da 19614
Mequerentao IMPERIAL CESMICAL INDUSTRIES LIMITED e INGLATIdU
'Pr iri1$414 da Insiencdot "PROCESSO PARA-PRODUÇIO DE MATERIAIS FIBROSOS,
TECIDOS, EM LENÇOL,
ASIVINDICACDER

diarrili

os, de eoatia1e .pLvetalaentbliegadd ai dita 'nina .pitilia o s Met-isi pararia,
ro braga adoiri.O.mo a dito Reata%
a.tcúdis de ãtowitor o iia . ~Ida los.,#_
ao traowirlialonsat kakiáboaalio tílm PaOia de diapoottita dOt:a4ot;. fitapoof!
Oro de alropiimante'qn. mmarla dite ~obre acionados'. draltototafd até 10.4al
m.iro bragola . alarania di . ectrale oonlintamento, caradtoriaada.01il.kata
de - dite dispo/Atte," eaeplad0r . inoIxie sulers 4upor;acantso em ditalleMbraffir;
dionador de dotantor e dito primais. • . braço da gekanna de tontrlie i 'da.' .14
m faiwa: bucha au. ...projetil atiavivdd dita, sulcoarashaed.;.ma CA* etiet
do; aiavansa do.ontrilo.diamt. para' atomodar e ~hiante:do 40,4 614neentj
da bucho substaneial • radialmento'ae eixo.ft piVa . di dita a1aror4a.4._so.a..è
trai, listando dito ouloo:dononhio ati onadat disposto paro iiim40.0.1011,#
monto da dito alimente de bueha tanto radialmanta.miks'aircauste.amelalmontiO
ao eixo de pia; da dito'neabro adionetoN . aonda ditoalmonto,do.tushil too4
aval 'por dita alavanca do contrólo radialmonto'ao eta. de tpivi 0.044 mama,
boa aotoaaaar Para alia:Primeira. polia, sObrs 14.6 in que ..moykianto.dp dís
to elammto do bueba radialmenta adito elmé do pia& da iliavonow de.sontrgt
moverí pivotalmonte dito Nombre ao:danador em voa direao .para .tppojar o 000t
ler dito dispositivo detentor' para pronoVar • desengata di rdltfilot de dits
dispositivo de trines, ou monda dito •léninto do bucha,doefaaavelpor-dita9i.
lavanca de contrale . radialuante Me aixed, pivO da ditothoilaro:asianildár panra dentro da moram dó dite aulao'do !membro acionador effir sediada e movinotá
t o.circunrcrenciaimonte . aocizo'depivó 44"dIto nambro- acionadOr.e00 WAI44r/
movimento giratório do Ultimo ox Atroas de encontra ao diopogitiva.Otikntort

100 /

cagado a ditc ' elimente de bucha para mover o iltimo *a dito' sulca da 'lana'
a* do . contrôla em dita diroao substsacialmanto radial, ostamdó dita diopeaV
tivo datentor . e.dito aigu?do braço da dito membro aciona :dor om polias 004'
gostada de dito dispositivó:detentor . em rolagio da.topojagento 100410'•
movimento g iratóric,de dita 'alavaziea do contr11i para alga inpó6it"O:11 n0044
monto de dito . olowentC.d. Web* para dentro da porao do sulei'milditelitia,
bro de a cionamonto doAoteatorpornítindo o movinentwoirminrorãealnente X
ao oiro do tive) do. membró iiCionador do detentor.
1Rislaindica-s. a Pritridado do eorrospondanza >aguo Ot4.
Positado , nos datados Unido!' da ilátrica en 20 de dezembro de 1964 met m e .‘cs
21$6,056.
nP 1 do tiital de '3 pontos aprasontadt, 4

.

1 . Ua processo para produao de materiais tibrogon* 17
tÁo teoidoa, em lenço/ 1 domando-1m uma opteira . de fibra* e euitustandoele
im 'ateira a pm tratamento da oontraçao, earaoteriaadd pelo tato da dita estoira emspeeender , peio unos 20% • ati 1000 mi aso , de ritmam organieag 914.
títteas contrai/ui@ que @ao capazes O se •ontrarem pelo méno g 10% *ereta.dag a sau aoilarIetento orLetaa1 oninO4 dob wea ousa da 0,001 arreai ser 4.../

atoo a 1500
E•itindioa-se a prioridade dos aorrewpondonted
dspesitadoi na Inglaterra, a. 4 de . morgo de. l965 44e jalko de 190
ralbe do 1963, sob n 0 a 8609, 265530 e 27.932, reepeottraseake
Ponto na 1 . do total de 9 pontos apresontaamic
fldh0 mto 155.104 d. 1, de ~ombro de 190
Requerentes FCMD MOTOR coimar m sk 1.17.4
Ptiv11410 de IstvenqZ0' "MECANISMO DE VICEIO PAR& PORTA 018arè0/46*

A

e II

d

,REIVINDICACUI
1 • Osoaniamo de . tacho Pare porta iíret0rlei Wít,P01-/Y
pr4444(4 suporta dotado de duas pla az angularmente
rolailonadao, diakoaitivo
Pláetal destrinco montado em una da dita* placa*, disPoaltiv0 detentor pl:reiklmol4.* montado 'ex dita placa 4 ougatiVel moi dite
41.114881,1S go *MO'
•

tilada II 158.643 48 P.4 - de abrt da. .116k
'
Itaciaoroatot
111104!*i15- locORTORCED at a

liriv116.18 d. Invoiaos aP4001$80 araaranotra rua PhIPA3410 bi P41tON,
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 11

Março de 1971

OoploIermarTO DE 01E8 E WITROG PZUDWCO 0=ZOr
VlIsa

E08D POLitS7MS blItaara Palie Egt1IFIC.400
Clál DE ÁCIDO 91287TAL/C0 OU raava-rengroWe
Trusrraute DE ÁI:RDI. 1,4 COXIM CLICOL'o

macumuctrks
Watts** aperfeiçoada para R preparaela de 9445:4
OS de pelliatar linear** pela •eterifieaçie inicial 44 leide tereftele* afa
para pro4u4
'!rate-e4terif.ltaeile de trn tereftalato de alquila • *A a,110.1,
lir tardei/ata de blaNidroxialquil a) c eqnente polanarizaçâo do Pra.
4100 eM imitares da iareftalato Manaras altemaate . polime'vlecu, earaeterirado
Wo,rate de da%preen44W 4 *40 na rani° de •sterificaçâo inicial, de glieel
lad orifitatereCaperado da aletura da ranjo da eaterifiegâo e/ou polits.
C laageto.
Reivindica-ia a prioridade do eerroapoadenta pedido do.
'peitado noa Estadas Unidos da Amirica em Z6 de abril da 1963 eeb a o &&&&& te
'14.(14

Ponto wo ido total de 5 pontoe apretamatadese
tREO.N1. 1.57.3,52 de è • de março de 1964.
M.Tierentes GODTPRED EIRK CERISITAYSEE - DraxneacA
PARA JOGOS DE OONSTRU,
Ehivil6gio de Inainç'g ot "ESTRUMA DE AMACIO
ÇIO DE MODELOS OU MI/MEDOS"
11EIVINDICLCdES

Estrutura de armaç7ão para Jogoe de condruedo as inedáloa.
• Winquedoe, do tipo que tompreende blol 4 44 conwtruyWo abertos •
ye a parte taferior que táa ma face superior lealiAndime destinadas 4
CD atarem COM a abertura doo elementos de conetruOio superpoetoe,
rátorimada pelo fato de que compreende um membro de arreal'o inferiON
dotado de un 'sulco deetinado a engatar ealiánciae doe elementoa do
00U)trUça0 Oubàaoentee e oom furpo ou receseoa empapado* 'ano doa Ca
iMOI por Uma meema distânola-corres p ondente das ealdineins dos 4112,
tee.00 de oonetrUO.o. para •aatareu eallánciaa ama extreaidada aso,

rtvIrmicicers

3. . EMPWtrállt fVC mIDO ATÓXICO XÁS EMSALACENS
CORDIGIONOCNTO DE . OLEOS E otnaos PEODCTOS COMZStVEX0, coracteriede por O
Consistir na utilimaçâo de PVC rígido atórieo nau embalagens do 01.011
troe produtos comestível.: que, pelas amas qualidades, garante a eoamarybOd)
por muito tempo, dei produtos ali acondicionado., podendo ainda ser tmeelal3
da t de aeírdo ema o tipo do produto, a cr da embalagem de nade a evitar L
alteraçáo do contelde por aede'doa raio' altra-vieletas.
Ponto n o 1 do total d. Z P0044 aprempantadoffe
.2t514e No 155.890 de 6 de janeiro de 194
Bequerente:MOUS NO-SkG RIA. . ALEMANHA. •

Privilegio de Invencio "CONSI1UÇEO DE asS2N90s , *
RalltEaPICACCrta
. 1 . lba contruOio de mola empreendendo uma Unidade de rola e U1Cm
amoedo providas COM ranhuras espaçadas cujas extremidades abertas conte)
tem una O outra, sendo 'essa unidade de mola mais longa do que a dist;neld
entre as extremidades abertas de ditas :anhures, sendo assim dita urruaç,,J
' de mola.comprimeida suficientemente para permitir que suas extrecidaded
sejam introduzidas nas ranhuras, pelo que a elasticidade inerente da %kC)
dada de mola meterá esta Ultima nentada som rslaçâo L referida eamaçioe
? inalmen te, reivindiCa-se á prioridade do. dorrespondente pedida
pOsitado na partisi6,de P atentes; doe Estados Unidos da ÁM80104 00 4,t0
Ofil 1.3 de março de 1963, sob o ao Z64.979/63.
Ponto no 1 do total de 13 pontos apresentados.'

Ii

40, move um membro de armaçÃío superior adaptado para oonlaatar

Sul: a extremidade deo coluno, condo ainda *membro d* wrmeç;0 eupe:o
provido de ealiancias correeponden t ee la . ealdánciati doe ele2.4.
•
len de oonatrug'do, sendo os referidos membro' de araaago iafariorede
etperiOree e ao colunam Providoa de adcoe longitudinal* deeei ga e

•
dos t engatarem as bordas de una placa; por eseapio, um painel 4, $6
Mele, a sor emoldurado pelo aembrO 44 armagZa superior, 'cobro de
broa ,g o inferior • duas colunata'.
rintlaente a depoeitanta raieindlOa L prioridada dc Cerrei e
jn
ree44ate pedido dePoeitado na Rapar-U.0W 411 Pataitaa da Ddnanaróa011
26 44 Marga de 1961, sob a o 116%/63.
Tonto ao 1 do total de ? pOntos apresentad04.

/1
uu
-

,

NEXO Ne 16Q.1486 de 29 . de jggho de 1964

. Reentrantes E,I, DU PoNT Pr-NakoOSS AND COMPANY n n Z.V.i.
Codmiltsio de

Inyeae¡og ,!COMPOSIÇbZS

DE POLIMIDAS OJ

posItanase4

minnioAconn
3. • CoapOsiçâoa da poliamidaa 01 poliester$8 5 lie4a2d4
Para amuamo para g forma de filamentos, película( 4 oocolhontoo, urbe
dada por compreender um aditivo antistitico, dioptria, soo ema Same eépm4
de, através da massa da Poliamida ou Polifeter, cerfaceado de 1 a 300.
009 baseada no biso total da empoai" aditivo tete ame consiste dii.UM aí]
mostó da tOrmulO. (C O )
.2 4.
it

nado )4 158,.888 'Cl.? 4 do Zela 60 1104
tequerextet'S/A-INNISTRILS REUNIDÁS P. 1404020 a a

UO PAULO

reál,a0ZZO DE À.
Pàvilesio de It-vencdos Prnihto DE PIO RIMA iT4XICO MAS

•ame e hexágono representa o Weleo do benzem, R 4 um hidrocarboneto :1
valente que cont‘n ou mais ítomos de Carbono, e MI unido a0 níciao dó
'muno am ambas a: poisava Z e 6, IV é hidrogenlos um radica/ hitrocka(Cg
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a1deed, Uí radical Ude tnoigUice se um p odida/ ege aoapta
due*.ou:metexoléeiXeede,poli4tea. 44 .femo/ 246-substitufdo 1 e X 4 un
Cal peatiter d/valente-ta CUM que oneiles de 4 cuY
ads pellÁ
Steyr La aar- que comaiete doe
Wc grUp0

,zo

e-

001'A0

'

Março de 1971 19092

WrIoal em 20 ao 04i0 ao 363 eç g 04 •6UAUITO de MÓI eob
281.724 e. 315.079, respectivemente5
p ene n a 3. da total de 14 pontoe eprosontodoSe

11131)

lo

ext que A e. Att tília érts da led At"

0* m11 .et.

ati 4
Vat u‘kre
we raia
44 4, 4 Z 110/11% aleulIa eabatitatda tobelode20 ta

jgeiviediee-es prtoridadayle eerreipondente ' Míde etc
peawaa4 ui y4,4,40 Vai4os da 44rice en.1 de julke de 1965 aot na Zga.11/1.
janto na 1 do total de pontoe qragentadoel.
t de maio de 1964
eequereeter,Yded . gOrart deaRCULZ e Gium0 Wenn m m $10 PODO
Primilásio dmItzrerpíre elItals0 ram Um,

Oiro re191.06

as

ReaVINDIOACOr4

7112)10 PARA &AN constituide pot recipiente mkpwl .
atormente aberto e premido de flang.a oircundant's, pele qual 4 tiradela Care
ter de motor, careeterisade pele tato de que so.ntie rftzsalta Interna alrewol
lar é colOcade, saboreada, mee caapinala, internamente remostida'por tela e/
provicie de p3.2raIi4ada àe oriffeios, sendo dispostói centra A tece extffle
da carpim/1a barrei imantadas, sendo que uma pa ziegee eePeater de ockamlami
4 &trivial/RU poirdemetete ligado â bomba de Olee.
Uno AO 1 do total de Z pontos apreeontadose !
.

•
•
20
TÉtiao Y* 143.554 de 10 de outubro de 1964.
nueekszoite. ISSO 1= n2AnelIEinGinnillinn ~UM • 341/.4
Priviligii de luva:104i 117/10CE83. 0
PREPaRki
0mktuste05-TOld
Cran: SnIIRE /MEUÁ 7:1 innozák amen* o
crustroà*

aerrnmelotIrl.'

-

~0 R* 141.114 d. 19 de agosto de 1964.
. Pohipare' litat BRITIEN,./WERIM TOUCO° COWEen LIMITEID INGLÁTERRIL
Wrisiliais de Invedolet 'ERWESSO.PARI PRUOZIR Uk iILTRO DE auça
DE Tálld00"
RRIvimuiciodEm

3. - U rseesso para produzir. um filtro de ! tumaçe de "Par449
varactarizedo por compreender o tratamento de material de filtro de
fumaça de tabaco, filamentar em es fblha, eOla uma polialquileno-dadl
na.
requerente reivindica a priOridade do correepondente ped&
do depoeitadó na Repartieio de Patenteeda Xnglaterre. te 22 de am
Bosta de 1963, #01) O u9 33.335.
Vont* A R I do total de 5 pentes sPreeemtedekM
TEt140 - No 159.29a • de 14 de mais de 1964.
Requerente, ÁTIGUCE2fE.1=5?&If AZ VIM 1. Tm, 3.11.A 4,
Privilégio de lavenqío: 01'1041'40 YaRA Á,RODUÇIO Dl IX PIO B1081114

'.
33„Ernieraebbl •

1 'dm procedeu Para produzir. um lio eflereepadoí 1/i1 Priim
ouion;ente um fio de polImer-o. ltnear ;latftibo, no qual utile abe
estirado ou estirado incompletamente in:trodatido em ume mble
nembros ancrespeaorsa que compreendem °atos, Ptüoe ou Noaelhantesolre
quais, com o'fio que Sat£ 03%-re lIee 4444 coofigureerto Aubetanoiclem
menta em ziguezague, mio aproximades e afastados une doe centros,
quanto o fio 6 deformado, caracterizaAo 1or0a 0 tio 4 estirado
tre oe cabos aa piada doe aembroa enoreapadarea 4 enroledo imola°
umente ap6s ter deixado Umes membro* inereopadores,
requerente raivindioa as prioridades doe corre...candente(
Pe dided delfflitedoe na deport19io do ZatenIti 119e Zillthlt MOO Ira5

/ V* prooteme para preparar um eatelisedOr
alumias., caracterizado pelo fato da ee co-preoded iotee muontors 414
niquel e almainto da classe eue eonalote de hidroxidome OaiWtatte
carbonatos bdaicoa, mama solução aquosa, Ot me deparar 0 readitnaita
precipitado, emunda de 0,4 at4 1,3 &tonel de AL ~Momo de J.ÁlAtt
base a alça, d, se eeoar o precipitado-a caro* 6* 93,3142 ata 904,441)
de se oslejnar, depoia, o precipitado seco o* pra ...suga do ar a 316
61 0 at4 496,1 1 0.
•
A . requerante reivínáitea 4 prioridade &O oerreapenderte
depositado na Repartipio de Patentes dos Eetodoe estiole* da América ea
loa 21 de"outubro de 1963, Rot o n o 317.799.
Ponto ns 1 do total de 7 pontos apreeentadoe.
TUMO No 163.146 de 9 de dezembro. do 1961i.
Requerente: TI E KENDáLL 0°14PAN
Privi14lo de Invençãot e LNIRFEIÇOA/1l209 rkt FITAS =sins sinefrAIO
1w:slot?
OBIVI1WICÃQ5ES
1
/ tita adesiva sensível oreosifo s earactorlzada por canga
ti, de um tundo t1eve1, e, 0uport4 néU, um adesivo sana: gel a ge:n
'geado, compreendendo uripolfteró de monalercis quo cone-Latam ~enate
monte doe
(Itmedo . leteres do pelo momos um icido'accolbido do grupo que consista

de foldoe dioarbodlicoe alfm-betásktii;uicememtm kneaturados e pelo
nog 2ft kcool-escolhídO do grupà que cOnsiste do acorda de alquila
a 0e4, pelo Menet m dos al000isemoolhddos aommistirido do 4100/1a
de alqueIa mo teroaria, o minero m4Wo de ktommde ~bom doe gz"'
pot elquàla doe álcoois eseolNidoe n go sendq maio, que
0, os ktacoic e
esooliúdoe, que cout6 maio do ? gtOVM aí, /erten* 09' etne grup os a1000
14 consistindo (Ws:14001s do alquila ramitioada, os #laeole ftcoolhifte
que consistem de uma utotura de geod.; de alquilee diferentes, adattle
oe k000ls escolhidos contám grupos alquila, tendo n4o ¡ni g do :7 IftMOS
de corbono4 e na quai'miatura-o nUmero ao diferentes: 41cools encolhido.
aumenta quando o tamanho dos ditos grupos alquila do dito ílcool AMAI
e,
(0) pela meaoi um áter cocultaids da Rause oaAktó de útero

O ¡dg
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1010 Quinta-feira 19

moa

ergam

agntlataido b geelfisle . ao -k. u06 00 Contristo de ;ciada latrittatir
kf..e.ot •sconido . doe 51000i3 pus oausLotoma.
tractri.goo g t poioetettoe
I
1
. ten8a 50(
do auge TIC aonsiote de glop ois dor alquila e l a dio,pelo
de
alquila
nlo
aeroittria,,
de
02do015
450* ilaeolS eacolhidOo consistind s
grupos
alquilas
doo
alcooit
4w10 .4cli; do ;tomba de carbono dos
140111140$ nao sendo maior que 14; 2 proparçÃo em p;oo de monOmero de ocid
(B), que ; combinada no dito polímsro
4N te T (a) Pare aleu&sem, de .;ster
mus
não sxedeudo uma relaçao molar ti*
1:3,
"1:19
a
Mi
faixe
'
°ata vio
extensão de remificaçao dos gra,
e
a
O
tamanho
a,dita proporg.ao,
axtenalo em que nac . , .
00$ a/vila:de 425202 OS MOn;SWOVOS (A) e (13), e R
VA Coa moAmeros consinta de miát,iro de .;steres de d;:fereilto aleoots,
ean4o interdependente/a,'
,requarente reivindica ao peloridades dos correaponientes podi lo a depositados na Aopartiçae d. Patentes doa Bstados Unidos da Amoiriaa
da julho d* 1964, sob o$ na s 3/4.362.: •
em n da dezembro de 19630

Mar o de 1911

81 151.44 élé 115 48 nide dó 1,64
toquarim1tol ' AVII/8 I1OTÁL4028 INDU3TRUI8 LTDÁ e 816 taand
'prjsaligif de 1...nOlog skAPCarDiÇOA1(ELIT03
01 AMATIYOS A DiardfM8,1
BÁ ARRIPOCIMONTO DO oiças tourravrens am noroutif

IRLIMIUMULI
1 . APORPOIÇOÁM5OTC8 IN OU IBLATIvOS A DISPOSITIVO, MA4
ruzmautraCImaKTO Dl OL808 ',URI:PICA/4T33 DO morould, dinpooitivoa aso*. 40../
• reondeado radiador' para circolaçlo o resfriamento de 61**, dispooto junto /
#LO r4224dor anal para igua, o Oleo circulando preforly*Imonto desdobrando./
.$* da filtro d•'61.0 para radiador • dant* para o motor, carecteriaado$
kra aparfoiçoamantos polo :ato do que mo conduto do paída de labririsanto doe
.tiltro no encontrar iatoroalada válvulÁ tEvmica, dotada, de Orai ou nata 044"
1,*a delas, eengnioando-mh diretawanto ~é • dreno que permito a Passo-d.
gea para e motor o a outra est outras, ligada a* radiador teima murardemad*,
ç
aanto • 1 do total d* 3 pomtoaiapraeantedoo.

reopactivanantaz
Ponto na 1 do 'total de 15 pontos apregontadot,
t¥1, O wi —159.359 do 21 to maio e. 1964
ecupiroron.tot Álr TOTRA 8U4014
~NO wit •damhi/
• 1ri • ildtio de isseccIes t!Dta Lauiscao 05 m051,560( le W
tra mo A Parra pium

einIguagage
1 te laminado de makalagea kletfvol, adaratate Pata tn
.
partir
atlo,
d* ma tubo tendo uma "pardal, de pliottot a. mITWa g to, 4
do Moim e o
tOrtelpid&o , e dito laminado OOdOroondoudo uma estrutura em fama
a
do
pidubtio
do
**lagoa
tilraica
que
~iate
aa
ceu
Dado
oomplota•
'411Ca 1
toa o, tora a ommaa •atonia° que a ootrutura • te doetiet a recuar o lado de
blirtiee ao Interrompido to dito tubo, de Prefer (neis e lato de (Nata* AC .1"
(tb4 , earaoterixado ?erga* a palioa l a da plíatito, on uma atai de %amo 44 /
liet)mcdoa ama borda lougitatioxl da riatratura, aí. adoro 1 mima, solda
1~ ,sade penível pu•, por dobranonto do laminado para a forma d* Wh* o tr.
1~4A/oh dm borda* longitudinais do laminado, a dita paícuta 90a $41aão.
4181 . 1i~onte, ma dita lona. 4 eí áfflosa, a• longo do- outra borda de **tratar*
OCU*Opoadonto.
Maivit..dioa-se a pri•ridad* do eerremOndeuts tedif* 44944; . t.do 44 8,doia we 21 de maio de 1363 aob, ma 5610.
poot. na 1 do total 40 ~to o P6r.01441,04,1
x./../., ~scr.

zr.ervwsurr•No• ..

1.2. 4, 00,0 da 190
deáot 109.572
foq mates zitsritut zunia W morá, • to Witliffing

i'bitaa lá 139.60 e, A se polo a. 1361g
lognoroatot 'IDTWO2ODD'PLASTIO CO2T4TIOTI COUPOUrIcra
rets114aio.4* MewomOrat 91KORÁDÁDO

Agrallarigana
z Um engradado caraoteriamao por •emproando. um *erma
Ás oogroAm4o fognadó 4. uma plaralidad* de lawainaggoo anilao para formar masJ
corpo de teréato de 1, dm •stromidado **torta, e uma ostratera do párodo toma
mdl 4.0 alta fiebonda Pada oxtreaidado de corpo, sada uma das oetrutural de yd
rede Mórntnal e alga ecaproontondo usa superfície lisa tendo nma alta feoM.,
da lutogralacate mo tom tapo, 0i , imtoyiainoato fornadas abai te osionoloado yo
"ra losg doe ladee akeaporfiel. lisa, sada sortratura de parede terminal e a0
414 pomo guri, =ou autremidado g. *agradado por lidatte das abas se Serpa.
prioridade dl •erreapomdsato podida dam
yosdPodi mss 15~ ~aoa da ladeio, em 4 g. junho 4. 1965 sob no 281.138*
*sat. ma 1 do total de 4 pontoo aorsoontadoc.

~ffia 1

1

!BOÇA
116.1.416aio do 1eson91a. 1061Pen0012/10 10 PROCMSCI MAM P4Elif
mo á VALIDAR KautalANY

aantláraffi
4 4 Áporteipccuento me prsaeoaci elt faflittit (t

gmkâíf me quaudads melhorada por cracking eabalftleo da dilas4g4,Ii4 aja
~ia 113 bruto obtida por rego 4e .Igato doegee ocaftali dotar, do til.
boNieburetom encerrando i.obutedil m butadiomei ears.k.eteds 1.1e mi se
ffflie o.dimatil 4i,4..dtomazio 1,1 bruto i tratado poio ~Ode, lest..A
(Mit 40 Yi eatoktio.g or de kidrogonapdo, *Mós de Nof ambaptifie PO euggeigl
CatàbidOe.
aetsaftuica.cw a prioridade de otelftemagete ~A. do
tátiriAlde da Somas em 12.de maio a. 1964 sob n e ,74.241:
"to .4
tote1 de 14 paute. ed~intAlleil

OIRO). dd ' 111413 de CO do maio le 1965.
mraMsa
80ip'"
. cs 1311C601“1,1114 , AND deajUPA016106 . 001tPANT n.u.A2~414#1. g. /m..e.1.;, Nung .posp 05x0o. rouicaantsru g mIvg vii , ga
nma.Mw .Dit Ubt CÁTÁLISIDDRa

3ranic.0033'
• Ji 1/3., 841~104 pelittorloatol a*ivivol 0A praataoa da *a.
sabskamidnek ódsmetoodsmaa per •bater Si 25 a . 304'Pair Oào AO *0'
Imbuam emendo pliiimorisasol .me tiohia~o ¡goro/mie. em .f8roula
As panbieulms, santolas late mioalmonto:inorganicio 'Cios% de 14:U4r
'mak% ta (26ga 4j pappipakta asa A potohLits e Iode un oaCtiot'od.
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r

Ext4Ifi

ta 0.4,0Xp anaU: tertica:nle culatancialmette maior:Age,a$rde
eleatCdp litte.a/Uminio tendo tWre4c1Wee-ehdoYde tl4nió:.Parg
.
Xe net, á- 4 211. e 'ita'rela?e4 d n!‘ á.S.d.rde
..

25 ,5

t

Itt44 itè

'" •

— •

• •••

J

de

197 • ., ,

. npoiro O. Jdnii.O CogoAtut.i.all1.3seoi0
teroo4 e eradscada .o o
ï

•

reOrdilWreiVindida de sabido can a'Convenciço Xnter4e4
za.2 iv pr/erfdade do egresponderita pod i d ou, depopitado na Reporti00.
;40 Patentordps'Zotadea f.Tnidon da Am6doos'am;21 da moio de 196.4,
41369.2.77-.
.Poate X! dO total de 3 Pantou aprasantadeae
etd0 Xi 159.7az ao 4 de junho . de 464

•

, ,noárço

u6 de material,iaolanIe el g trico . de ierotooura, oni.ndo . eotrutorta o
mente O eepaço longitudinal deixando entre os conjunta acolham.
te3 de camadas de metal a **material leolante unido a ¡leo, pelo
que cada camada de metal de ceda conjUnto fica-eletrimente leo.
lada Ús demais °amadas de metal do mesto conjuntO; e um doe can+,
junto: ca4tricamo'nte isolado do outrà conjunto eame1hante.
Ponto n a 1 do total de 2_pontee apreeentadoes.

!Suarenta, JIM= BUI * AIMATILA
TY IY 114in de lafegoa "Oreg4 DR MATERIAZ SINTAITO PÁRA Trar4 UTCHLZ10064
lbrprienTeicers
2 'ancha de: material ;int:tico para teares attanited03
earliebwri anda ie2o rgt g de'eoneietir em uma Mistura de polimerixados, doopea
ta d# acrilenitriIi* eatirene, Ou de acri/onitri/e, (4tIren0 • batadX010$.9
Perdi' pala Meadi enatre l - priferenterente aeie nervuras ionaittonalte

Nintond 2 de total de 4 pontos aprestados

ma.

7

2rdWO X a 2.7e.149 de 3 da Junho d* 1965:
palMeriatat lI/Ore."XXDOSTII25, 'NO: -E.O.A.
Trioilf,gio da Invoníío:

•PROcESSO APERFEIÇOADO Pina .A. - PnOICOO 33
1,22203 mo (OPUSTICOS' IITEARES s1imexce9
YDREADOEES DE PIRÁS E ralqupasw

xsIrmaxcestsas.
- rreeeese aPerfohiçoado para a prodoeão deux POLlmare tar,
pOpl g aiice linear wint4tioo formador de fibra* • pelionlae, Para
9.bo;*r ai prepriedadee da durabilidade en relaeão a luz e preasfreareS
Una aparencia dealustrada eatiefatdria do mesmo, caraoterizad0 Pelam
N.
laistura nopreoureor 4o dito polínero linear aint4tiee de quantidade
deal umbrantea (1.41 di6xido. de ti-tinto rutilo e a 101iterize40 do dite
reoUreor para obter,* polímero termoplístico• linear aintitiog Grava
Coligadas
•
Á requerente reivindica a p rioridade dO corresp
onde% pop'
Co . tep4Zitado na Departição de lates-tio doe Zntadoe laidda da AnIrld
vi, em 3 de junho de 1964, Sob o nft 3724407.*
Ponto 3.0 1 do total de 6 pontes aprerientaldh
CUMO 1( 2 161,319 de 31 de julho de 2964e
Requerentei POOR,& Contam. M.11e
Tri'llâgía de Inven4of- "JUNTA PADA TRILO, C011 1601012mszatià

COg
.2tIvIdpiciot511
Um artago manufaturado eenetituido-dal
%ma peqa eceeebria para inolananta. ellt rieee Arsa16.. e Ma noz
Ia, não deelisante, para suportar caro, pronta-para ao:Jen:to tn
' tre ai Superficies internai córreepondentee do uaa ?mica 'barna
de junç ã' o e as ditas superfiCies lateraie correepondettee doo per..5
tas de dois trilhos adjacentes e colocadoi.em alinhamento azia/ a
tremia do ee pacodeixado entre se pentaa doe trilboa,'para propor
ciciar una junta e/étricatente isolada para venho= do eletrodo CO
ferro, caracterizada por- estar formada de pelo CeA075 dele eordnald
'ihe semelhantes de camadas internae e externai de metal, caparam
das no sentido longitudin&I, indo de cada extremidade da pegerpt.
ra o meio, mus no chegando até o meio, deixando oOsviee0 encali
lae um espaço longitudinal, .havenio camadas intermedidria0 doei>
termoulrado interca la d WeAtre

Os 0455cilix
da g de mezal, Ln •Indo permanentemente umae le
eutrao ed OrNsnça .' I
•

TERMO Na 17044 de 22 de junh 'e de 1965
Requerente: CaSKOLSLOVENSK1 AKADEMIE VED TCHECOELOY40/A

Privilegio de InrençUo "PROCESO PARA CONFECÇA0 L LENITS DE CONTATO mane

AO, rLdxfuls"
ArreINDicacienS
•
3..Um processo pari fabricação de lentes de contato da hidrocel ER'
eite ah macias, flexíveis, • •lástiás et estadoIntumeacicie com 4eua l ala
raeterizade pelo Lato de compreender a eopolimerização de uma mistura aez'
amera capaz de formar lima estrutura tridimandicnal eaceseciente
In cus,emUm mOlde giratOrio, dita Mistura sendo substancialmente liTAti
de 2qUidcs capazes de intomeacerento copolitero; usinar.n lente dura CO)
eis fornada, se necess4rio; laser e intumescer alente ea tat 1.igaid0
de remt?ver da mesma as subst;ncitis não p olhaeros; . e finalmente por a lett$
em equflibrio comi uma sollnão aquosa qu'e 4 isotOnica com e tecido InIMNO
Vivo.
requerente reivindica ,a priogdade,do çegresp .5- .ndente pedido 44
citado na RepartiOe de 'Patentes nq Tolleees1evaquia, ema delulho do
dobar:A:RW.7-64.
Ponto nardo total doa pontos apwhentadea.
eleo 2rt 261.355 do 16 .4o abril 4e 1944.
Ittoydrpiel X61402 PONOM. * 0,UVLO
Vilvtiísto do InvengSet MOAM cORVELI1E0 VOILVOlq
tallíreIde'rr.n
?!. .• Cabnrito oIrraisoi* ;rergral t. coraoterizado por co
Miolo de ron elemento. 141eo rotos/O/ar o 40 Pam.0oPesoara . dotem.
do 4*' Cote rebaixes pr4ximen moas extresidaddo. rObaixos Somo en,
ramoso ra. tape004ra da popa, oxida um do calor Área do gdo o qs,
dotadostec do'rdoorto 'imanspeestates, Penai tn o'rectertt.
dast doe rélvítmc 6 ddralt10 ouRrikentet 40,é1e goáto ntOxinlOti
Ogoanto'sgs o r000itodd owtx0 1 eolilati8
aktoOtiwitioí
def
rOtonOsp;01 desoremligeira surtaisondo.sgo aool4t
OgerTmunootmes adà do stingo Tara utá eigiento tetklide 81b

etta% ficávb ostediekowpi
ia teo4o.eigiidriO,
o
zoam.;
WaleRplik agoter, tIMAto.obte ,clue ao preta; paitindo.da%.,
111~te 020.0.0 etre. tortieitifán kág
o
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ia

.'oh8tOdiatt3 e bltraDab ldo *O *Sapripoento idag a %Oda CO dicaaaba~
irando as espoe
béai oe eftangular, demorava na* curva eoavoma ~g
síria*
paaplot$4•er
un
peou*,
genta
ANU* eo •utr.• rebaixo, oada ar
IRMÃO
IMO N,
tra
mento
~orei,.
elnitt88Judo uu.1 i0io 1 depoe ro- q
'Olmaoiho dam oatromioadoo ao alenente nortéltot 01 géntlai.flautrelv
ba g ent-flagival noa ~erten doa rebaixam é feito nediaate parara.ainda pile foto do vg
OMR 411 por qualOor matraaelo apropriado, a
ra plLatios en f11040..
orita
polo
olononto
metálico_
oag
ovi7s
i Md.dr a
doo
outra
do
firá.,,év
raao,,i;eTenidadei
nom recortam g
414
Intato*
rotongslar,
'abaixo*
praticado*
oo
•lensato
'Motoutzei tos
apresentado!.
2
pontoo
ao
raato O 1 Ao Wtal

F I G. 1

'2'
221040 N e

-

•

24d.1)1 de , 114 de agosto do 111é44
roggérente g lireussurnaz 30à2PrIXR 0120. ALUM&MO1
4. 7uvonaZoe "MOMO° M . DISPOSIIPI1V usa aorma oftuaLA
008m VNIVER3AI5w

selas

ITINDIC40r8

Proclamo para **atar ar g ionluglea anivorraie. faraadao
la oraras do doto eixo. eon oxtrowidooloa se forquilha oon • rantlia.
de una ormaó1a,.004o 00 ma faro* daa . forgailbaa doa olmos *0 aeterq
diapostoa nanaste radial o axialnento aolicitivele para abrangorogo
'piare da cruzeta ta artioalagIo, caraotobriaado polo fato do 0,, drpor de devidanente centradoi antro mi, de naneira conheoida. 4 oruam.,
ta, da artieulaolo e aí forailiuto doa eixo., sada asneai $ tatroanai..
do individualmente sob 'rareio no furo do respootivo braoo da forrai:,
no
lha até a aja/tuges - 0x folga ao pino dt. cruzeta da artioulagio
reaultanto
da
fOrga
do
latroauoi*
roagio
qua
a
torga
de
tal 41,44i24
fi.Oa apoiada na braga da forquilha.
,d, depog itaate roivindies • prioridade do oorroaraidante
do odlo.
do, depositado na lopartigio de Patente. do álimaden, or 27
to d* 1963, sob e admiro J 24-322 11/49 2.
pgqtg 0 •n tot'l a. 1.1 soateg aprogentadém,

176.10 to 30 to doz y mbr .o to 1965

2

9

mito,

Requerente' ÇI101 SOCUMt ANONYME

12

Privilégio do toomaçío: 'raomi na otaa A rtARICICIO Dm Sfts004.cnatatom
ORCLSOLÜVEISw

aummicacOaa
-

Procots0 para • fobricaçie do ~04444-oorma t o4 hi-/

11

r

' 4ro-40144*i* 4.i ráraulat

./
adeneiV:

IM19

R •--?1-410-coo_ts-m,..8

li
ao qual Á ropreointa ow rolical 40 banzou., t repromenta age radical *mino- /
,ou to hidroxi-naftaleno ligado ao grupo aso, na posigio-orto wa -para, em c.a
2.6.44, ao grupo *nino *a bidroxi • que contém.= grupo aulfonenidavioter (10/
(eido anlanico ou gaifona •cs ama dao posig30 roatantloe sde ado1.O.do'aOrta,
tooto o, oo destapo," outros rabatitnint0 Rio ennunicaiteo do
~~011
)lado, ale redeo gart7 co radical alcell(nico,
.
,
Ro
peso
/
la um grupo alcali, cieloalceila o aralcolla • *a qual Ui
.1)sajantomeate.c00 o (tomo da nitrog:nio forrar um anel iioisrodeliee O I ro.'
."reg ointa ua aniénts, , caracteriedo polo fato do a) no copulo, o dtmo- lenoll

13
26 17 '14
7
peRmo xl 176.489 d. 18 do janeiro eia 1866
Raquerontet CIRÁ SOCIETt INONYEI •
?ri/1141.84o Invongio: "PROCISSO PARÁ Á rÁPRICA00

centaarad SASZOINgt
e

AgIVINDTCAC0M8

% Prote g ia para a tabrieagéo lha ~Lotem 1.4040 44

":o para raa ameink do t6~414,.

/

fOrsala

112.
'Re

lr•

---11..olo.00.4.0/1 a

t•t

,

(Ão
hidrozi. ar -g astac-naftalono, * qaal ~tia am,graao salda da 'bidé
4 .alfOnicop . ún értor do (nino ettIfOnico 0U. um faltou GU 0191 dam peettikom
lauto& e, os dagojado, ontrOo •ubstitaintóg de eammaiMaatowdo 1oldmeom401
21.m000, ou lb) oo farm roadir en lasioato-eorante da draga!

ta1.0440,A.r.x.3
▪ qual 11,ale tio 0* significado' dados aotoè o 41 trame@moffita ao 404
• d* 110a0gtoo0 t OOP 4A4 Meiat tarciéria da *nula

na qUal Á toprówiwita o radical de ula ', pranto orgia!~ livre do amora io 4.4
de'emeatoaatekdo solubilidade on égua, ire/pra/matava étano do oxiggni6
OU 12 g rUpe .11B. O 7t répre g anta na anel hotoroolelleo ponta. ou boxa-aembma
deo ote cotia= &tono do nitros:aio quaternário como em ~bre •faltam a 2§
repromoata ala SM" saractortaado pelo fato de (a) 44 trator M5 roranto da/
t6raulet
(1;"
qUal à è 11tia o* danificados sola* o I ropreeonto Mn áriel hotoradoue.
paiawamabrado oatiaxa-asabrado, que oontén sia iteao do ii.troa:aio, omito lao/
*obro •(81100p 13021 um.agoato a1collanto4 ou . (h) oo oorr •rtar .ox tatorliaat4.
b&

ai qual.N.,.((2 • A,
ta og rigaificadob dada., *dam
lig ividd1us-de a >n•nas** doa estreapondeatora pedido/
dt.preitadoa A% Calça Mc 38 de' ~abro de 104 oh O 14.7ffl/64 e fi 40'0111/
a, 196 mee ao A0$4.85.
g'04, a° 1 dm t)jJ. ft Pfflit2 Ameteetbàeft

3to do °Orado, pontooe o radical da Ornulat
[

•

01

ora*. Mt tbraula (a); 01 (0 . '0 acilar na comuto, que 40144, o rodí

i
4 !

t
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t intran

.

e

ele IX tkilteinite di

t

ne - Calisto etoGiío d 'tiríáçt

paeiti,Ce,

ater0

g Um mtlieÉ4intéfrolsalm'menoSiYiénal cll cc.rik

respondente eca Uras quantidade ec¡Uimoler de um écidc-hidróni-oarboxílieg,
Xercapto-aloanoato de hidrocarbila, árif v.ercaptano ou um sem1.4ster hidrocarbj

(*)

114$11. dpiciAla pricridaft Catrearmakffic ,.W, ed janolrefts 105 to 114 67205,
Acto c4i 1 44 Cot*/ ia 5 pacta, *proMiad•oé
ellE0 14 Ãêt440
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Alce/N.15 sendo iguais Oi1'dik'erei4es quando q 'da jokás; caracterizar/01m
•***Preen4er a reação de Condenaaçãnde Nal ícidó:hidrdearbila ostandie• 40tM,

t

aficeafti

4- e t •

'!‘

t

•

't §
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Seçãe III)

ÉS da *N4*to de-1564

tg OtrenlinY.Vó . P14314P/VOLgi1LÂMPOWA2BIncr ROUCA
Yr/41141o, de Itmengo WERPRIÇOCHENTOS RH OU MR12151 1/05 25111~ Da 000
Extes, as. Oido km . imos ce rnmanbetruixims Da cozem CM-OOP'
ZN ZR MagetiWilDROaHilkinnt muLka MattIOA CONOTIIVN. Datam

FkrACA ZEIWAIM

no* dá um ‘cido alcano-diOico ou de um ácido aleeno-diáico, removendo a
SUa separada durante - a reação de condensação, preferentemente por destilacZdi
,nzeetrimai9a*

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedido iff
gepositado nos Iscados Unidos: A a ArAriza em 22 de janeiro de 1965 * 13 de IP
julho de 1,65 sob n o s 427.487 e 471.718, respectivamente.
Ponto n 2 1 do total de 40 pontos apreeentadoN.

2100 W A 162.07 .de 4 de setembro de 1964.

Requerente: ImPKRIiL MEI/CAL INDUSTRIES LIMITRD -INGLATERRA.
Yrivil6Nio, d e Invenção : "DISPOPITIVO UMA PULVER/UÇÃO E Al3TRI5UI0.0

'11E LICI:=1;DIGAGe5E.5
aperfügeaxenboa • ou'relativos a latiMan de manteres deoo
~ante; moqula sUoseleckas os fios alísagadoges cont ~tilo de cor. •
aa Nada) de TidroísapargOmattbulares eonstitddas na placa rekillOao
to/Apreendida M.a péga de entrado, tendo 'o corno a forma . Isfbica 8 eáa
:Umidade Inale estreita da porção* tubular, earactorigeo: p elo tato . do cAX
saci ser fabricado coa doi. tipos de vidro.
1 .-requerente reivindica a prfaridade. do'eoríesPonddhte SUO depoa
Citado na Ro pariic5o de Pafanten de lWranda em 2 de setembro de 103- Ca o
'rA 2974'113.#
Pontb n0 ; do total de 4- pontos aprespntgoa.

1 - Dispositivo para pulverizaças e distribuição de liquido,
caracterizado por compreender um distribuidor dotado de um ou mais m
Orffoio g para deacarga do liquido, cOm diametro de pelo monos 0.04e
Meios para fazer oscilar o distribuidor em um trajeto em burra a

e

voa frequência tal que produza a vaporização de goticulaa . de líquido.
ue no oneguem. a derivar.
Á requerente reivindica a prioridade do corrreepoadente pedl,
de depositado na - Repartição de Patentes da . Inglaterra. ma 6 de geten
'bro ao 1963, sob o D I 35.307.
reniO n* 1 do total de 16 pontoe apresentado,.

9--

r16.

Fia 1
farrc na 276,57* de 21 de . janeiro de 1966
Peguaromtes CgRZIS/AS cumICAt WORKS /KC. m m
Prdvd1i6io de 1~00; o rponsso PARÁ PUPÁRAR MOMOS POIWAICOO DM ÁOT.
ZO RSTIMSIc0 E COMPOSIÇOR4 Dl ~KL refaltleibAg/
MA8EADAS NOS MESMOS'
•

MRIVIRDICACóRS

2 . PrOeef$0 para preparar produtos policidepe do tolde
meied,Acc„ contende pejo menoe dois grupog repetidos de to* c** oatratomt

})
(x)

R5 .

r.
Ã

A

.1

i5. :4

mugo /IR 162.463 ao g de, seteMbrO de 1964.
Requerettet Jon eartI04 CAUMV130 S,POLÓ
IrlY116810 de Invengo: "NOVA 00nExX0 PARA TUE0S R:rd-LIOU CONGEN24
RES1

REIVIEDICAOES

1 Wbva coneac para tubos ToeZálicos e coliguem,g caracter',
nada por compreender um bloco príamático retangular dotado de dote 1
xifiolos passanteso.ortogonais, dispostos excêntricamente. 0rifío4sio
Ostee liénaos a orinoi0a de diadetrO reduzidos e diepóst00 na Mefie
direçRo diametral', através de rasgos que esperam em duas pa rtem, dal
lados adjacentes; ainda ' g referida tioca'é provido de Or1/1010 OTt44
zonal aos altos raegoe, no qual 6 aplicado um parafuso ott pino 20001
ado, de aperto.
Ponto n 2 1

ao total

de 2 pont eie apresentados.

e

("'S

1

.;
:3)
-`,
?
2

•

4 ?'

o
(s)

ári

ÉT-OWCWCIICOOlti

tos qawtte E2 ié• titz goarbi1a, R5 í nidroténic . "

é e eg te mí

OJMO

''''''

18 . •
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lago p a 163.026, do ag de detembro da 1964
Roquerentet jusg4...2a8S FERROSNTARIÁ PLÁSTICO LIDÁ. = - 8I0 PAULO
PrIvi14gio do Invenção "Ume EMBILOSN PARA Meei lasuravlie 0/1 LE Dual
F0aM4VLL EM poma,. INsurLaDogs"
AXIIRMLWILL,
- a*. ekb a/ M 4PA . par a 1? 0,e5 In eof 1 1;ftoela de ar tr3nform4ve1 odo kVA.

MA 10.60? de 3 de ~varo am 104

R•querentot WES215OH0U8E AZ/ DEARE CURSEI 11.UL..

tr ivi ldoio A. Xaveaçãot ' SISTEMA. DE mento rlag Olru g smarrre no
lieTanke DR RouiRM
tFIVXRDICAOOX0

ba inaultladora, oaracteriaedo por uma calra.ppetorentementa.ollinftiba, w
forrada por,duas metade* iguais . que se ancainam . ajttatadateate cAr.
forma de caixa •.tampa, apresentando ema 'ama O aglig_104dek. MOgh

1 - sintoma de prbtae go para tbraaamoaton do moeras..
Ao radas**, para um trooke do via rdrroa da limba• míltiplaa to*
toa UE4 pluralidado do @nuamente* rodovidrioa soda um dotado de um
'alarmai-too do avia* ou alarma para tratos. rodovidrio, amado e tro.

•0~

POndanto g 4mpao o ps face infarior de seu entoZtamento.uma.yolionli Roi a
controla a:adfalis4 1 jaida doar, conotituida por '44.! 45104a membrana

f1,04 em O P 4. 41 49.4 doie .or /f1 0.0 5 Pr4 Y 1 4 04 11 0 .1.n t+Rtea*a t e d a t**Pas!Oadn
previstaama segende . yeivule, , constituids por UME p4peulkortaa na porto
interna do reforido enteetdetento,feradnde usa Ninara eocenieante eco pri„..
bico 4. solda quase projeta da faca superior do . sinteatamentoLoipoula filo
t a 4go aOreftenta.int•rnmempte ...junte 1 , sUst parada.da tu:10%A~ dgiada
membrana estopo/ação a ma pequeno orifiolo provisto na P ar e de, 4 4 f4440 44:
dite eíneelaf
Ponto n g 1 do lotei do 2 panes aP reaa ntadoa-

Ohe dotado . do um mistos* do sinalização de soatále. de erg feam • ti.
Viáito ** uma pluralidade da toma* por circuites da via.laaladma 1
(JIM) limitado* por doia jogo. do Juateo ietLadae, oaraotoriaade 1.
polo tatO do . 00mproandor,

combinacioo oiremites A. via aujaree
laoadoe a. uma poro g a **lecionada do a/Tareai** trataimoiale amo **
gebropiat á parto* doa *aninhoe eldtricoa entray#4.**md* um airomi
** do via auperoolooado do soda frooãneia "Apa go A liana tarrea mu
Alumio earoalomada aa cada uma da ditaa'aonaer, • diapoíito do **fino ou alarme que aciona oiroultom otoutrelAvolmomto"ligadoo a di

-n:,

' do. circuito, nuPooroolooadoo • o ditou dispositivo• do aviwo,para
esioaar aueeesivameato dito, dispositivos ma uma tediosa& a. portem
aodida qu. um pavoa stzev4s de dita vraeha Co liana fkrom, mama
montra ArepRo.
Raivindiaa - oa prioridade goop errospoaleato ee411.40.41
waoisate na &partição de patente. do* botado* Omite* Ola Amérima tê
I do Morto, em 14 do tovarairo de 1963 sob • me 294.434.

,

f2
netm0 1* '165.06e da 4 (1. ~mauro de 1964
isquerentat MITSUBISHI JOLOGYO KABUSHIEI XaTeite USO
rrivithio do imvenle °MOMO PARA DESCAMAR 11.1110driCemnara Naemaracd
DO PURO O los SOLUÇãO ELDPSOLfrICI. NNPREOADA PIdAZ Feaffluovi

ituumaráa.
• Solução alearelltiea para moo na do geamigh ilstrolltió, dre Ok
'ARMO

Ma 156.771 da T de fevereiro de 19614

loquerent*: HÁLCON IvaannoNAL Inc
IsivilAgio de Invens: n PACCESSO DE PREPÁRÁPIO DM Ma Ciet,O-Adxj4_0%fta
dEI7IND/0ACDE$

1 - J. processo para a praparaçã p de UEd
dÁracterisado por empreender a 1ntrodU4o de um agente da eludo 4 de ra
olelo.hexanol em VEa :zona de reação contendo um catalisador do neutro atii
44:-. .calino de sf/ica - álamin ,t, a concentração fsso ciolo-henanol ileandi

fitra de 0,2 a 50% em tole,; ou mol p or centos ost rolaq10 carda tilbtai 144#
dc• agente eminente 30Win de pelo tenoe 1 mol por M01:44 0/010.haNtadt e. ft.
&tangia da temperature da dita zona df, reação na tala de 230 6 a 31101§ 4. É
dt p reteão ali na faina de 10,5 a 17,5 ltd/cma manom6trio0a; a retb2444 df
AMt mistura da zona de zação contendo uma oiols .homit.anina $ otOte.heirasif
ie. ilao reagido; 0a deparação do -ciclo- Irmano' na* remota*, 6 A ROpéradhe
Woiclo . heranol na; reagido da dita guinai
Reivindios. g e a prioridad4

do

orrestiwiingst pktine eft,

emitado hoe EStadOMMAtOod da Am‘rios om 14 do . formara O lpig

06.649.
' Nisto lee 44 keted At la Poulog ariii4S0O~lo

ef#

~Laia firrogoge •araetorioada POT ooneirtir ematierlaente me ama 841
o& moa& eoubsmdot
1) peie menos oiro& dos a, *a pão° do, ue'mfulaó # um eel eeeeihidem
entra e 'rugi que ~iate dei iole A. /adis • pètterie de Laia« W144.4140
O NA* atritos
11) atroa de 0,1 a 10" *A aso do um fluente *Meei oa ápia
D/ go nais do que arca de 1.0% em la g o do uma gubitãnoia capem do
.ecoma, lona coaptinos aos Amo notílieos provonlontoé doi notoriato terra%
SONI

Winalmontea dopositants rel yindida a priorídadó 4. oerkeopandente
pedido depOsitade na RipartiçãO de Padkentee do JapXa me k is 4.mombra go
1941e iit.0 O 64 874/1963.
Poato agi 1 de total do 14 pontos aPrmsontadoe.
21110 14 144.903 do RO do ~ombro do 1964
Ropiérentet OREAGURO . COESRA DA SILVA a • OUSAM&
pê/Nulo° do Inv019001 0APERPSIÇ0AMENT0 EM IZUSAS &RS 1tPRIo0 em onLaG, pá
DISTEM n FINS ANÁLOGOS*

8812111~
1 • Aporfoiçomaento *a lousas para empapo *a aulaal
~irai ó ~a anliogoge oaraoterlea go pelo fato do ser oompbeta uma lOnfat
4$ fera 403,t fidflogodop gabada 4,4 isento ai fam ? Pai Jraw VerdOornv

▪
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Ta II eidea:elgo l - a pemaíando i t oabda ea &abai ar radedi'm quadeloulte,
lendo de eentre : Uweiroule dlyttWol, tmzdederpartelnitdatt. ; / ,bojdafd a amam

parneelda d9rftua1legdaw4e:berdatha',4/día1ineedE:gader44111a(3estoa;5$
4e4 3 Wfttõi apreaentados.:¡?::-,".
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1015

e

ekaana coa ialde de imitiria et "OlaVi.",'earaetorlade 140 rate tte
deo
*
•
,
o:inação
atraraspediçãOâil4
.
E
acknann
lin
faie
tnar a
aiqUtta," na • pr•senqa,
ie 'um eolvente eicloa1ifirticot iniiefve-1 coa igua tqWel Ulsi.iiiiturá
re5a.de
gão ae4a priticasitate *isittleV. I'

d
tenha na ponto de sbuliCão suficientemente alto que permita *na separag10.*
d• lactsuza, por meio d e destadoão.
7inalm ente a depositante:. releia:dica a prioridade'. do eerreepondeat4
- --,
pedido depositado na Repartição ai I'atentes da Niqa, et 30 de , ialzeire de.
1964, sob n a 1070/642
. ,
Ponto na 1 do total do 5 pOntOs apresentados.
TRRMO Na . 166.907 de 4, de feirereiro de 1965
•
Requer' ento:: ROEM & MÁS COMPANY' s
do Iávo'neilot "COMPOSIÇOSS POIMERAS WITARDAt~ DE PROPÁGICIO I
'RE

iv ieDicacca9
•_. .

1 - Uma cospoeloão Polfmera retardadora de propaga:0W
'de c(laisa Caracterizada _por .conpr-spender um material polímero tendo, na: las
corporado, ou mis, tv.radO com ala, 'ou rrvestido sóbre ii., na rol-fiara da . SOL
,

fOn&toç f6rmula

&membro de 196b.
MOO 141 . 169.593 4..23
Asquare,ntet POBD,XOTOZ comuay
Privilegio -d:'Invencío "PEOCASSO CONTINUO DE EZVASTIE 11.4121CAHENTE ON:7E10'
coneuiisr oa a 1.20111.20 Pai

tiO,dm tAL Paecgases,•

▪ proceSso. continue de revestir al:tricaMente, objetoe conduta,.
'Os, que compreende as: fases de passar elítrIcamente objetem cOndutivos
travlis de na banho de revestine .nto líquido que ter* na material yda. revesti..

4i -ui liteiro ao z a ',ce'rça de .10.00;
'Urs'a.1coiletto tendo 2 -ou 3- it. tomos-. de okrbono oa

comunicaçío elítrlca. coa
elítródo
orginico nele 4151~90.8-Um
atravía de dito ba:.
ditos
.objetos,
enquanto
passa.
44 ,61E20;4'0 cada um de
I
,
de-•
provendo
um
flusode
correnta,continua
Abo. serre ',como .no za . alkti09,

.;quiL1 O aIcoilen0./
alcolleno
tez
2 'ou 3 átOstos. de . carbono e a Substituição iticot,
,e)

uca totaliza atí 8 itomos det oOt:go,nO; • .
e R2contem individualmente, atOW ;tomos de earbjk
no e consistem dr - radicais &leo:Cl/cos.
•, fentlicos.
•
fefinicOm,
alcenílicos
alosil
Ct. al
,---cori-carbon11».cos; e
R1 o Re junto com o 4tont de , carivone ao . qual de ligas .-

Pnargia , elítriOa.atrOlfís de 'ilifo • banho e entri . dito:1 0 eletrodo e dito 2a..
eletrodo,:induzindo 'assim el‘ittricamente, o depósito de dito , materiel. de
remo_ver sonyestinento em dito 2 2 , Z14trodo 3 caracterizado pelkoperacie
• tinuamente material aux .'dj, „ bin4o_de reya-stimentoóolocandole dito banno.,
com uma corrente de liquido que 9:
de revestimento ea comunicação
barreira
porosa,
cujos
poros não . d• tásum;sho insuficiejj,
uma,
e.
!Mv* r atr Ave

• .

formam, em em:junto, um...membro que constate de um»,

P(014ageni - ati'ate g d:les . de quantidades si gnif 1 c ativas de'
$e par a7 admitir:a
.
_
dito material_ de revistigento. • : - • ,
ï
.a , prioridades do _;:s orre s ponden pedido dePositado
• _
,••
'de
'
•
'
de
dezembro
.
e
m
30
"
/*Par t iç ão de Patentes C101 Ratados- Unidos da Ansírica.

í \..
•
1963 sob :11?, 334,481.„
Ponto na .1 do i'otal"da0 , pontos 'apresentados. (

.

anel eldfaitico Mono-insaturado de 5 a 7 irioaOs
carbono; • um dent-to o; radicaisR •

R,

tem a es,./,

•
I

e

•"
..

Reivindica-Se a prioridade do corr,espondente pedido 61.
positado ,nos zst-aaos Unidos da Askaica -no 7 de fevereiro de 1964 sob ai
Ponto na 1' do tda,a1. de 21 pontos apresentado:1e
TERN Na ' 166.94b de 4 de fevereiro de 1965
Requerente: RAYONIER iNCORPORATED, e a E.U.A.
de s invenção; "'PROCESSO PARA gzeoBaxa tiM/4 71ILICULL cZWLOSICL OCR
'UNA. RESINA RIDROFORICA."
.
- arn1mraciet14
1 - Processo para recobrir u*inpe1lc1a eeln.101kied
grupo consistindo da celulose reg:mei:ida e b_tdrox.iotilcelul.Ose,..ear&eteriza

do por compreender a aplicação sabre - a película de Una eau. lsão aquosa de %o
.oge: .tp6s sendo removida a Iffia.per
na resina » `•-i",trof 6bica t'erioplás.ti
' F16.1
nal% Ne ..166.494 da •26 de Janeiro da 1965

Zaquarentit INITZNTA £0, FUR,1011SCHUNOUND PATENTVIRWERTING 'suatcH- SulÇa
Priv-11;0o de Invencia "PROCZSIJO PARA A PREPARAÇIO CONTÍNUA. DE LAUROLACTAH,
.

3,RIYI1DIFSCOLI

Preco gite para a. greparaçãe ctet..{:nia de laurolactana a tia/mire-ti
re. acima de , 70fte, de prefer;ncia acima de 90 1.1C, mediante reação de ciclodo.
eeoeneame com ne1laq.70 de sal de ktereallaaina zeguiGa.de~apeeisk,de
I ,
-

feito de aquecimento com radfacão infra-vermélho, seguindo-se a alligca40

szttasin
resina residual de adicional' radiação infra-vermelto
_ da especíriCa
da onda ps:re. -fundir a resina liganco-a por adesão .1.§. pailona. Reivindica-se a prioridade' do correspondente pedidgika
,positadd nos metanos unidos da "Atn.árica em 3 de setembro da -1964 tob At
394:2.64.,

,

Ponto n a 1 -ão to 1 de 7-pontoe apreseatades.

-
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gormi

,í

egeNe

I

N,E

(rtr)
,

onde X: T * Z t3e o valor dado nd fórmula I

- de/ v indica-3e a prioridade 4o torrean
' ndlente pod/do 4,
o
posíta4o na Inglaterra 4N 6 de maio de 1954 g oh e o 18.750/54.
TO d9

'Ponto A O 1 do total de 3 pontos. *pre,entadna.

(69.6a7 4* 14 de melo A* 1965

comum) sxo PAULO
°ri:mil-Zelo de Inveh4o: P DISPOJITIVO ESPECIAL PARA O TRANSPORTE OU ~AT.

Requerente: TRIVELLATO SIA ENGENUAdIA, INDOSTRIA E

RA CORTADA ZN Pufflusks MAR 2 simILAReS.

o
1 - DISPOSITIVO ESPECIAL PARA O TRANSPORTE os ~A/
JORTADA CE PEQUENAS TORAS R SIMILAR:45, oeranteriaado por weC conatitufdo do

duas eatruturas metállear mie forme. do M(', COntrelteeeedee tranoveroalmaáso/
por perfilado, ou tubos da maneira, x constituir um conjunto ...reide, 4 ”f21..(W)sto s ii

,00s wart54eis aabre qValqUer tipo da rofenlo.
onto n• 1 do total de O pontoo aprerentxdoa

a
,

MAMO 110 16T.176 de 15 de téveriro do 1968
esicluerenet Fuga INDUSTRIIS, INC

Orivildgie do Invenoh "UM PROMSSO PARA APORFOIÇOAS OaRACTURE3 Ces os ly
'PARPICX8 DO anaumma 0 pciLitum

agivuolactea
- Pressas() para Aperfeiçoar, caracter/atidos de aoperdote da •a

I

Toemo A s 169.659 , de

.

14 de maio de 1963

trUtUrA4 de pOliíster, oaracterizado por consistir n4 metprinele de fases

Requerente: AMEI Mn/ • RADIOLA SOCIETI AN0NYME

dfel

. Pririliaio ao Invamqíos ', DISPOSITIVO DE EMBRYAGEN COM MANCAI arfai oa WEL!

110.aplicar
it. ~O*

oole AN p$ p o m019(4'11.0 mádia de pg

200, 1 auperf(olo da estrutur11;

b) aplicar uno nolU910 aquosa do u1dr4ido de exal.

o) aquecer a eotrutura tratado em temperatura Ao l'aisa de I0Ovc
abaixo do ponto de amdiocimento da ditu estrutura, por um perfodo do twmor
lauticiento para remover subatamoialmente dela a ígna presente.

A 24qUorente reivindico( Prioridad e do 0 90286 130 099 2e Pedido leas
MOMOa 8epartiçao de Patenteei dos Estado% Un'Ioa do *Mário', o* 25 da
ferai rO d e 19 6 4, 10b n o 347.107.

;avarento, X. R. OSIOY 5/* w w 8949)
de Iivonçlo; "PROCESSO PARA A ORODUCIO 08 Ni-MENTOS AROMÁTICOS

asructoUGo&I
REIVINDICAMS

1 . Processe para a producao da nirts(k.,5-1,..)tuaoli.

Ia-6,11..conA-12-0.rbe g irentleniass-Ce fOrmula I
x

O 0 O-

ou rolos, eejed c ite de rolamento tia) ume liberdade de nouixento radial • elativO, e o qual yii montado de forma articulada em um garfo. opr ao* me g /
artION1AdOnó eiladeí, de etínedo ao comando doe e/emantos a. ~reagem, ",ndo tal, a dito'libordade de movimento radial relativo, que, durante o doalg

comente obliquo ou curv.iineo em relaço ao eixo de rotação, doscrito polo/
.eancal ia manobra de dobroagem, poosa : produsir-se um afoito de outo-cont."em contato idtuO, coractorisodo o dispositivo pelo tato de pua Ama sUpaprf...
alo de sphoresanma forma a p ro p riada, afixado A umo das V144 da rolostenta,
ou fasondo parte 'integrante da . mosma, 4 adaptada para Ari) diretamente eaw.
0* *lamentos dó ~reagem' , por exemplo xilbro elevangag, ou alara le distrai'
Ael w indlca-e. a s or1orídade doa dorrow d on d e nted Podidoi.
dopai/bodos oe fran;o 414 14 de miio de 1954 • 03 d4b julho do 1964 ' 04 uru,.
974.476 4 982,745, rmapoctriamente.
Ponto n O 1 do total de 14 pontón epramentedoe.
Fig .1*

C inde X 4 5 40 ítUM0P de balogenlo idèntio0 • r, Ad 4tomo do meamo ou de 1
Caro haiosenid, OU onde X e 2{ 'ao átomos domem ou do hafoganto diferen- tRe e, 14 e' m g rupo ao•tilamino ou propiongamino, Caracterizado polo reaçao
\ 4, um halo¡onato a. Xeid -o naft.0(2,3-b-)indolisin4-6,11:dic)Aa-12-earboxflie,
•

d o fkraile.

'

Ci de "halogânio e. á o oloro OU O br0001

elle una ~acto. I*

1 - Dispositivo As embreagem, dom ua +/anos} de Ago/hag

gim, •ando-bodo o atrito o avocimento parasitários entre as stmerffelos

Ponto n2 1 do total de 6 pontoo apresontados.
MR)10 Ne 169.426 de 5 do maio do 1965

O

ORAS Ou ROLOS'i
REIVINDICACOU

oo......no 04 1#

aloalino torrou+ estrutura; e

X

armai

114

?RANÇA.
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Mar o

Patarata; de. romnía se /1.5 .64 sob ISS 4490 a 48a.,65 sob

10 149.725 de 19 do maid de 1965,
li•elerentet INDUZIU* TUTID CATALáNEpSES/A are dANTA WARM
Privildgio'de Inven9S0: NAPERFEIÇOAMENOS SM TOALHAS 1, PANOS DR 001.4

Ponto no 1 d o

EIVINDICACOE9

1 a' AperfeiçoaMentos wm tOlh* Ppabos de aolia, earase
Derizadoa por: compreenderem o lát6de os fios de urdulte leram aubdiv34id01/
aM doa» adrice de'ficie sobrepostos de mesma ou de enüoragão diferentea, seD
MO que A& a' cauã:nela da operado de tecelagem prOpriamente dita, At doa; oda
Miesale flo p tronam de poalgo,"ficando ora . por baixo l orá por Alma de Moda
011 4 o produto (toalha) reeultante se apreoenta em duas rol!~ iobrePosteet
taterligadaa por alinhamento diverso», ceda alinhamento resultante »a ecoe/
ele posicZo das duas sdrieo de fios.
Ponto n* 1 dototal do 2 pontos spresen *dos,
_

de 197:1 1 1017

n* 4755.
oontos aptegantedos.

28

20 -

10
2 16

4

bOwt de 16

3k22'
24

A

o

.

1- •

F¡.9.1

s 169.815 de ai de maio de 1965
nagnoronto; STANDARD SLECTRICA S/A a . GUANABARA
frlvilágio de Invençao 4ELE1ENT0S ff-,CONTATO"

2Éh1t0 li

REIVINDICACCES

1" G. 1

flaeM0 se . 169.771 de ZO da maio do 1965
Loquarentot AMILCAR ?AUX) UNIS . a $10 PAULO
Privi14gio do InvonOio: o rovg DISPOSIOES B01 /NTERRUPPOR PARA ~TOIROS g/
TORNEIRAS ELÉTRICAS
HEIVIERICAMS

1 - NOVAS DISPOsietss aM INTRRRUPToR PARA CHUVEIROS S/
SaaNg IRAS ELaaRICAS, constituído de um cursor quase caracteriza por aet /
previd.° do uma Saca de contacto, independente de quaisquer ligaaBee aldtri,
oaa, e por aer a faca encaixada ou introduzida, por 'simples movimento ao /
"arursot, e para provocar os contactosí entre uma plataforma ligada e corroa.
ta adtrica e uma das laminas'cle contacto elePostas sôbre as extremidades /
da plataforma, guardando pequena distancia entre esta, sendo 04, dites 101,
SUS
nas ostão ligadas as aparilho atraves ' uma resist;ncia ildtrica que, por
vaa, 4 ligada a goa polo da corrente eldtrica.
,onto• u .2 1 do total de 2 pontos apr“.ontedoo

1 - elementos de contato para fazer ligações eldtricae
voracterizado . por compreender uma mola composta de material eletricamente 1
, condutor que foi sujeita a um prd-esfdrço mecanico; • dito preLeafOrçO aast
g urando a rigidez da mola e o rapido amortecimento das oscileedes tendentes
a ocorrer na mola e, meies de contatoassocJados co.! a dita mola o enpazesf
daftotsbel .leer ligacOe letricas.
Reivindica-se a, prioridade do correspond4nte ~ido do
positado na ?rança es 26 de maio de 1_964 sob n5975.865. •
•
Ponto n a 1 do total do 11 pontos aprewentsdos.

MIMO 14 169.837 de 21 de maio de 1963
Requekente: AUTOgATIC TELE.PHONE& ELECTRICOEPANY LIMI9iD =INGLATERRA.
Privilégio do'invanc4o: 0APERFEIÇOANENT0S EM INSTALAÇDES RRGISTRO-CONVERSORAS MPREGANDO*TAMBORES MAGNÉTICOS R SEMELHANTES"

pprntrbicActg.s

•

1-

reeistrador-coavarsor em ou

para uso num -ni;to.

ma telefônico automátieo ou sems/hailtJ empregando u4 tambor magnético ou
PO&

'aNNO NP -169.834 de 21 da maio de 1965

•

nonorontos some* ANONYMB DR'MaCKINSS ELECTROSTATIqUas - 5.4.M.X.3..Fflaça
?mondei() es Invenção: q mousso DR TRUGEM - BLETROSTATICA 8DiSP08I1Ive PÁ

• Ra A ~Age DROTS PROCaSSO"
Manwpicáctu
- Processo do triagem eletrostdtioa • dispoalblvée /

a. oparagio 4ate processo, caracterisado Por compreender Os PN4PAreM,
roo para fludificar a Mistura para formar a °amada fluida &sabat partículas,
aquecer wpartUulaa a uma temperatura elevada, 'urinar seletiVaMente aa/
Particulas predominantemente por contato eletrificação, as partis:valia de.ak
componente individual da mistuea, recebendo um à (larga de determinada polas1
dado diferenta da carta das pardoulae remaneadentés, e expondo.aa as parbi
culaa fluidificadae a um campo de extraão eletrostática, ali partfoulla da
dita polaridade dada sendo retiradas pelo dito carpo pela dita comado fluida a as mencionades'partfoulas rexineacentfts sendo retidan pela dita camada/
Reingatc a. a, priorldaSe ao oorreepon¡oot, eeeida davaltaaa ha Aswtik,"
Par i

.1a.

melhante tendo Uma variedada de trilhas de registro cada uma acomodando urna, variedade de seges de registro,, uma variedade de trilhas biblioteca portaa
doras de tradugHea permanentes individualmente a diferentes addigos de cato.
Oto ou central telerdnicí e uma trilha de . transferdncia reg enerativa para
qual Pela menos uma parte significativa de um eddigo de central registrado! .
moina SOÇÃO de xegistro transferida para obter uma tradução de uma trilhai
biblioteca e para a qual R . tradU9ão 4 transferida, da trilha 'biblioteca e
circulada para, rágietro na dita seção registradora, arranjes sendo previa.?
tos para efetuar continuamente uma 1,aftleira operag'Ss exploradora euceseiva/
de datas as soades . de registro de tSdas as seção; de registro de tádas
trilhas de registro Odgeseivamente para permitir a transferdncia de pelo isse
nos a parte significativa de um cOdigo de central de qualquer seção de ?o./
sistro para a trilha de registro a seriefevadaa caracterizado pelo fato de
arranjam, serem tamblm previstOs para efetuar continuamente uma segunda op*A
ração •xp/oradora eucessiva de tddas ao seeBea de registro de tádae te trinas de registro suceseiVamento para permitir que a tradução. em circulaçdol
na trilha de traneferdncia gaja transferida para a dita seção de registro,/
á. segunda operagio exploradora sendd "Wentica ed ve:scidade e primeira • ata
do retardada com respeito e primeira a tal ponto que permite clie a traduçãO
toras atspaníval na sego de 'registra dentro . de um psriodo substanciai-/,
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-

a

11,09,5O1107, gUe O peiniodo entre dna* exploo.Oes eueessivag de d4te

cu

001 0R 40 .Min4P41,1115,!1:1101°,41,°"0"44,
Ralvindjog-se a prioridade do correspondente pedtd0 6,1
.
. „
. s ,
!Oiti a Inglaterra az 23 de maio de 1964 sob no 21 .?92.
Ponto n e . 1 do total do 3 pontos apresentados.

213R144 Re 170.086 de 1 de junWo de 1965
Requerente: GRASSO . DO . MEIL, INWSTRIA E cdmitadid.LTW'I.426 PIDTA
Privil4gio de Invenção "INSTALAÇIO FRIGoRIPIOÀ PARA CONGELAR p uxei 111114
Nouu4

nane
°

UM

MI

triatalçAM

INOTA4aça0 400RIPIeá PARÁ oeMORLAR P.RIxg5. gg . st4MOÇO4A 1 Okte
ractorizada por_possuir num mesmo circuite, interligadom por.eanallORIONgm

'"1191

.'491511M11191
-iemernan
2112•11~9111
TuI2911

MEI

,
mrs

ISELI

0/3

IC1" Ir:

=3 •

.

ponv enientes.dotadasfiehombas de eir cols4o,,uia tanque ab•re, enbdliffibo:
olo,em compartimentos, d4otinao ao congelamento doe peixe. por.tiorde
Isol gas, provido de ledrbeg, drenos o sistema de 40Erimento de eOleoura II;

,.';31.911
)

"4"fil

tanque de piltração, provido de dreno. adequado. .•.f.iltros InevirdeVOI
Um tanque de deçantaqio, provido d. placas de olreulaçáo forçada,. !Mai e
epsi. s,.combinação de _dreno e transbordo e bóie pare oentrOle
autom4lOO 411
lirae _dee.b ombas;. e . um tanque de ,evaPoraçao,„prov4dede uma parede„~2110111
nu.ag itador . e . dreno; . e um depÉsito de salmoura 4 WS' unidade de
vorprite
Oío, oonatituide de VA evaporador de imersão a ser colocado no Uno. d
relh .
Viaporegãof

~ala

'si

Ponto n o 1. do total de 3 pontos aprosontados.
—rWl
14 •a—k)H

-

tv)

31.5J".•
.:410 •

RNO ,I. 109.662 de Em de mal: de 1955
loquerente: WILTg GABRIEL LUNDW1I9T

E.U.A.

Irivilegio de Invenção: 'MOTOR DE COMBUSTIO INTERNA COM Mal° DE COMPREM°
. 'VARIÁVEL,'
REIVINiDICACCES

1 - Motor de combustto interna que compreende pelo me.
tos um bloco de cilindros tipo IJ tendo um par de alesagens cola pist5ea e u.
lacámara de combustão comum que inclui uma passagem transversal que inter.
(1,onecta as alesagens de um par com as do outro, sendo uma de ditas elelepit
Irovida cem um orifício de admissão e a outra de ditas alesagens provida 1'

co. utt orifício de escapamento, ca”acterizado pelo fato de um embolo ser ,/
olesilAvelmente Montado em dito bloco de cilindros para movimento sob O coa

i'kl1441 MI

Irále do dispositivo,de pressão fluída e sob o contrele de um membro Unita

210.745

cor de movimento, pelo que o embole e movido para dentro de dita patlelsaeZ

SUIÇA

'PROCESSO PARA A FABR/CAÇXO DE MONOAZO FIgmENToaw
RrivilegiO de InvengtO:

'IcaUsversal para variar o volume efetivo de dita cãmara de combustb.

REIVINDICAÇDES

Reivjndica-se a prioridade do corresliondente pedido dg

)0aitado nos Estados Unidos da AmuSrice em 30 de junho de 1964 sob

de 25 de junho de 1965

Requerente: CUIA SOCIETt ANONYME

1

11644411'1441

Processo para,a fabricaçto de monoazo pigmentos

da

OrMule,

.:579.2.°8

'Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

ji;
2-

-Og
-CONH-

-N RC OR

na qual. X é um átomo de halogineo ou um grupo alcoila, alcoxi ou nitre, isa
iuns 4tomo de belog1e0 ou um grupo alcolia, alcoxi ou nitro e o outro tr

,
.

6 WS ÃtOSIO de hidrogenio ou um grupo alcorta, z 4 um ítorm de Fldrogeni0 414
haloOnso ou um grupo alcoxi, X. e Y i sSo átonos de tiorogí=nio ou nalogeneth
ou grupos alcolla ou alcoxi e R um radical do ters 'eno .:ubstltuld0 por 42,
Zoe de halogeneo ou um grupo alcolla, trifluort-,tna ou fenila, ccracteriga
do pelo f. ato de a) se condenar um halogen,"..o de 4rtdo c_rboxfl , co de itrmi,
7.4xt

-ou
-CCgal
tom Uma, uLina da fãmula:

•Ç-1,

9"...effit

t

,
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%
(ag aloado *Obro o pino do acabamento t jtal, o aiaribo,antlmateWid o deit400
oti 'cuitot3ortodcObt4aís oiftsto cnttatort4riõ, 'tendo a 'flOrencla geral:
3
co,

laz
Mêm 0 00**414ge4e

tts 1982r,„ jilt4 ft

in41.0edo

*PÊ**,eu

:0000m,me. 44J~00-

•

oeemaleLG, W1**beno' oft0, telffao eettteee, co mod,o a_
# 2man, ou 16) se aeptlar *m *imma.,aampom
40004 1. 4 UMPWA4444 041W*
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na ouai ai um radioal 2,11fat1co, Oontondo do 10 a' 20 átomos do oarbono,
oda no máximo tr;mli g ar duplar earbono 7 oarbon0, Ile.4.112 radicai alifai001
*aturado contendo do Z a 6 átmood do carbono, O 11, ‘ 'Um radical Cailn010.

Weirs~ .

2MOK

peie Onkle0M0

ome óammeJlio ao ooksx,44** tommiomma
Moetamdiea.mo a prioridade do oovroxpoadmaao podada 04.

Per 4. * A 04 sius4ad o

mã 0000 la gd 40 junho 40/ 1964 eeb At 841~
•
,
monoo ne 1 do betai do 5 porete4 commoomOmmo*,
~OS 44 24 do Ntüxo de 1965
4 emme0~4,
14e444.4 gokweam 4 latPingf, wermongragic 4%3
66~ et
mkOm4Miot
Pma*
gsm_
W
.
1
0
btrInF
e
M040a4eam.A0 §~04 Mgffeerea
~Mede

pol~

mondo g um namoro inteiro de 1 o 5,
teivindloa-loo m prioridado do correapoodonto podido dd
n.
notado*
Unido*
do Amáriemem 25 de novembro do 1964 cot n e .,t
Pdaltad o
-43.3.330.
Ponto m e 1 do total do 6 ponto% aprasontadoa.
CRMO 4 0 176.695 do 25 do janeiro do 196d,
noluorontot OIDÁ 30011322 ANONIME sufçme
Pvivi3.4woo Os Invomçiáo; "050089E0 PARA A 24-DRIOA04 DE PIGmEms usa
ItanSDICACM.
1 _ Prombeso pare e fabezomoU da pigmento%

1,

fórmula.

oopRá
ogang_3_11.4-ÔNCOHN-R-X000AT-10~40gRa.

Piapoekbivo alimemaador para máomanso /osma ymos à%
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0)14 ft 44N iNweimbit 44 fronte lio 000kA, Umo
VP1409~
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INEZEN"

#4.44ffi 404 ao ditas p ostas. -

oaraaterinadoopold fato do a)
eido dioarbox(lico da f4mmu3.ac

aekvindtemM a prioridado do mours~a4 pe0040
95.110 111/44b,
4e449440 44 ed004~ ma 57 de àonho de 1964 g ob n e
wprovonbadoe,
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30#401
de
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moa3
COM
.
t 3
a000-4-W-C440X2-143.400-0R-40-5-000M
em um% raaionolir do 102 COM la mminobonsono, da
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Ar20004-14112
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gelLoal beeednieo, contendo un grupo dota de AOldo earboxilioo t na pa,
eiolWerto#
rama° ao grupo deo e R ~menta un radioal arilo:cor

Reietediee:a prioridade do oorrooponden.t• pedido', depoileadk,
na Repeettob de YO48~, da gaipa! em 2 6. &O ãanolro am 1965, sob o 0ft
1069/00

lato ag 1 do 'total de 6 pontoo aproaeuta000,
RAM Nd 1T9.,13 de 10 de nato de 1966
leggsgente, AMOR AU11108 PROJCIE
PrXed(4ake de TAvonoNot 141100050 PARA %tenha UM COIMO ent2110Va-A4Oe
/
de
novehbro
de 1061
í'.
gehe Nt 119.120 de
as•DetráLt
.
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' mormo
- Manam
405 #444 f144 10~0~00W
444,41840 44.~104t 0 0511,0~0 Da4000 4
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0011111003*
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,
outtdtiou t earaeurioada por emproando 640 arig de ri
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iopgo doao e pho mo acabamonto tot g, 8 AO f k 20g de a% ~te 0049~
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Ponto n e 1
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" n ere
t***
. poma
— relegiaz
—
nuas casara fechada, tond0 intensa tubul dnote• sim"
11)11254,!
fiat: ái qu'a'44'-reatív4a' iicieidca ero st
oMmtieed081 yOACMO Iffle
po 4 2 aPe2120s na amara /solada em
eendigha de Otbstinetelleddhge.
midede de dietribuieis som ma ditas Partículas
le pare Ots IP

. ,0 mole de um amiaoate.bemAg
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. DIÁRIO OFICIAL (Seção In)

.:v II ti'

II'

,t

e.-1-kasett

21 pente, apreeent4d0fe
10

N

(R)11
qual it e R' iam as sigrriticaOss supra - citadas.
Ponta n o 1 do total de 5 pontos apresehhadoSi
SIM O )"( 2 179.847 de 24 de maio de i188.
SãO PAULO.
Ra . acranias: DJALMA DE OLICEIRA &FILHOS LUA .
Pr vilégio de Invenção: "MECAN/SMd DE ACIONAMENTO 1E BRINQUEMOS r soai.
LARES".
o

1i2IcINDICAOSS

*MECANISMO ME ACIONAMENTO , DE BRNNQUEDOS E SIMILARES", coruto,
Wi ado'pelo fgtq de se dispor no interior de manopla Oca, yde plémtico OU
pu, ro Material 'conveniente, eixo com livre rotação abre mancaii diopoÉ

extremidadea . de referida manopla, a qual, juntor a uma das rife.
ao axtremidadaa apresenta-se com dilatação de forma eilindrica que /
-220. erre carretel fixo ao eixo e 'dotado de projeção lateral, abre a gyal
é irada uma das, extremidadee de mo/a sepiralada, cuja outra extremidade
ixaaa a Ume projeção tiaralar no1id4r1a com o mancai fixo, sendo que /
•
de cordel paeetvel dm enro1amel40 Ma
a cartetel 4 fixada a extremidade
._
go a do mencionado carretel, estando o cordel provido ex aun extremidade
' ai do botão enquanto que o eixo giretdrio se apreeenta-oom extremida4
de livre dotada de recorte para engate.
Ponto n2 1 do total de 2 pontoe opreeentadoe.
ta

aia

te
'.TERà0 N2 180.389 • de 14 do junho de 1966.
requerente: HELMUT GEIGER .s. ALL114MA 00IDENTAZ.
Privilégio de Inveneiec p fANQUES DE mrcinvwX0 COM PLUX0iONGITUDIX*5
Caft EVACUADOR DE LODO MOVUL"
1

RE/VINDICAWBA

-

1 - Tanque de decantado com fluxo longitudina., com evmeua4or de
lata ável, caracterizado pelo feito que em use ou em ambos aiexerbmids
dee . leogítudInaie-do telqUe /Icem dispostas pedagoo.d4 Peeeere4> a.
2144.
na semicireular (e), que formam conjuntemente , com as parede, l'ongitud%.
Úaia (9). e uma, parede central (101 o paroureo para u evaoador de loa&
Reivindica a prioridade do pedido idtntico, depositado
tiçio . de . A
' tentos alterei, es 19 de junho de 1965, mel) o

mel 2453501:

n8ofro 43 894 Ir/8'4

4onto , n 2 1 do total

91

de 5 pontos apresentado
,

-r--*;'/!\f
!
v

IS Xr.
11111111111E

'1 2( 11 180•323 de :4 1140.saioda 1966
menos' .A, T. C. Z. COMOU ádRIS444 3100210141111 PIE 216
•
OiiiMOSE ITUTMA, 300%22£ PZieltIONI*
ngat
Mia
ivi1igie de Iirronget =MOSSO PÁRA AL1200024
I1I8TAI4P0PARLUAL/L010

a•

d

wervimeiens
% Vá proteig e0 rem a1ve2amente de polpas e insta
30'0do'para realird-lo, particularmente Olearas de tim0.ebamade
.41 seei-4.1uleaet pele em de nativos líquidos alvejantes, esínde
3tenditento
• maate per oxidado (no sentido_ de aseeSurar
echvereile•da madeLs wmps/pe a/vetais), caracter/MAI pelo Ais

'es

de quePolpa de eadeira, levada para em ari; 4., eoneestEnelike
o eeateíde de 4Ma RriyieeemIe alm107140 SUA Mesa yelág

Ta920 MO 190.534 de 20 de Junho Se 1966
aquerentes Minn NUFACTUNING•CMANY
YON418sie de InVen40:"CO,IPOSTOES LICANTES",
RZIVINDICAOBS

3. • 000poeledes ligantee, escencialmente liquidas, SÁ quais 02W2414
etibmtinelialnente, apensa nOlidoa da tamanho ccloidal ou tamanho menor ma
de l igar elumínies 5ain8oie Ou lidas Metes a um outro metal de boxe, ea,
:motorizadas por consistirem, eseencialmente, de ^lue nal fluxante, um eol
141ate líquida, tendo as eareaterfetieas de . uma base de 141wis para aos hpL
1014224t4 de minco, come-. um doido de Lomàa, ao formar com o dito haloge.'
:ate de zinco UM amplexo coorden04o, daaompondo-aa pelo aquasiaontolene
quanto em contacto com 'o dito alumiado, magnéaio ou liga pare dar ataco, ume l.meelidade de belogenote de tino° Com preendida entre Circa de 10A,

o

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quints....-feira 13

Março de 1971, ' 10

•
da dito benpooicio * •sturaçao aulnetanoimlatAti ~Ata do ati4 ideia*
ou, no desonvolveril. calor oxotOrmico'dvronto g dttg

to, ',diante

Rell,ind.ioa aprioridade do correopOndente pedido, dopamitadd
ao Reportiçiado Patente. doe Estadoellnidoo do Aoírloo do WWOM. MO
At odtatro

do 1965, ab o ndmero 494.966i

'Ponto o* 1 do total de 16 pontoe aproaentodoi.
tESMO aft 138:950 de lo dó nolo de 1962
2oguorouter WEBEI-OWEES-PORD CLASS COMPANY r 12.17TJ.
reiviligio do InvoncRot • COMPOSIO0 PARA POLI n almomoann ow

MENTO 0R VIDRO •
REIVM*DIOACO33,

1 - Componiçio para polir o precioso de PoilmentO de
Nfidre, objetivando una oomporeigio para polir vidro do tipo *entonai
aludo de

*iria, caracterizada polo fato ao que a dita •peoblide
~bile inclui nitrato oorme.

' Ponto o* 1 do 13 pontos
.13•4
d

ar~nta400.

n

is

16

-

MROCIIN 10.20 Ia apta.. IX)16MWW
R•Maltita" 1114C1601202: UNEM MILI29D472§W~
571•Lvnéittolt7sive p o3os MOMO J MAM 4fl4 MAM* 8 fir,
2)1t9 UM? no MU . 22 nu 00uteu3,/
aehodwannolk40
m Wrocomad.para d. produdo de'Ildad plaat dd Mio O
fita contfnue:de aulatlaela precorita dcmaa oadada-abal Irldr
tueío mantida polo alimentarwa anettuaments O Vidre del
reo4m,Piapaxado 3 uma actromidade da amará medida (MI e Tidró A
da. oubstanota. dege"da 3extrai:do da extremidade opontm muni utrem
gao lon8itudinalmente 1 da camada, earaotoricado pele tato dg *agi
.Wettincia de gelada para o vidro Gamado dí camada. cor pinguela. an
Pa aplicaoão do . iondig'Oec tdrmioaix /Abre e vida' alimentad•I
, 00nstituipdó a *amado mujam coudip4a envolvem 0 . deter-na O gola or
%idade do vidro numa direção transvoral 1 muda 1!‘ MIM* sac ea/
anum tUell dir0214 longitadina1 e quando a'aubotRnela Aeoejadd
4 alcanqada resfriando-se o'vidro plano toam prodUxtdo A*** •ta,*
ttlizar suai 'dimenadps./
Á requerente.ipavindica o prioridado do eorrespooda~
pedidkdepocitado ma Repartioío de /atenta Ao 7.81$1111" em 3 ai
ibra de 1962, sob O 12.825./
Ponto m* 1 , de total de 13 poutuo gormodutuddel

1T

.18

timo 1* 140.953 do 13 d* julho &o 1962
Monomotor

19111.IrS IrdrnOLNom COMPANY -, ler. CO..

Privi140to do lavonoior • PROCESSO PARA O DESPROP0RCI06AXEMs0

Oó

r ArififfeieWeeiler

RIMO-CARBONETO OLEPIMICO ACICLICO
RZIIMICI00733
1 - Promano para o desproporoionamato do um hiNrdr-

o,

*certo:lota elifinice acielioo, earaotoriaado pelo fato de se Por - o
wétopiolo bldraarboato om ooatato coa ua eatalioador ponapituido /

par
do wolibdono o de aluninio, sob condiogee ie calor
Prosado, de maneira * ele produzir um produto d•sproporeionado, ce.eo
01 roeuporar o reforiao produto.
Peivindioa -,o prioridade de oorroepOndont* podido,atv
>imitado ma Mepartiqáo do patontoo dos dotado Unida, de Mario* do
't orto. *re 31 do julho da 1961, zoli n* 127.812.
~to a* 1 d* 9 pontoo apremotodot.

4 0. julho
Regnante: ONERAI atioulacompay
"Ra ° .40 150.495 4*

de

196,

E.U.Ár

Priv iligiO á* I nvonçEot *APERFEIÇOAMENTO EM CORPOS ROMPOOTCM No CaftEMIM-11,
?LEIO*
RNIVINDICACRES

1 go aperfeiçoamento ser corpos aompoztos ogramica

-titámio, contorno acima descrito o ilustrado, com preendendo.pelo menog um/
corpo de titfolo substancialmente puro unido permanentemonto a um coa» o* r4nioo orietalino leen, moio de uma junção de solda para formar uma jga#K0
tanque ao váeno, o corpo coreia/ice sondo caracterizado por consistir •lam./
*Ialmento do uma mistura queimada de moznisia e d ointaia-espind/lo alumtna/
tendo limites de couposiçio entre 40 a 60 partos de magn4ela e entro 60
o/
40 portei do Magnósio-espindlio alumina, reopectIvamente o corpr-corkle0/
_ sendo oubstancialmento Isento da oflios e tendo uã cariciento de arpando/
.timmaioa cetro 25*C o 106002C de cerca do 9,0 z 10r6 oontimetros por cemtLme.
era por grao C ató "Arca da 11,0 x 10-6 centímetro por Oont/aotr0 por
era
O.
Pente, n 0 1 do total de 2. ponto* oprosoutiloo.
Fig. I.

b%9

I.17A

d'
,/

•-•.

-

kW"

I/

ooo

.
- (2

=

mfflioroz,à
Ag'
?"

dão xa iyaati

Air

!SM

2, do attntro.de 1966 /*quarenta 00122122141 =DOI 0012241ff
Privilisio do ~eia * ANUM Md 010174811Útli64a 4211,10
d2213711I002220.3K MIMO T4*Á A 72W,44
0.0 Zo =980 le
da

adiniDialerak
0 Á n Ww0paralko wari ,léoduait aSerc.d! *WWWit Ostagi .
4orieado por coMpréandort (à) ma e'llojanonto ap 243184 tatear alffin
.do toado ora extremidade na parto aneporior da comute e Mn_ arhmMe
dada na parte inferior. ata MIUMa.oande munida de Ma =Oro de fk
aumenta (b) tua.roatormotdli ge tilmilac alomgado aterto içaitohing.
"o comprigento ~Ora doo euo os de dite alosameatei áld apoladoP
iu:dotuaoiaideutd eoudintriedadâtd com ao extremidades corrontamWhog
no oorreep ondentes do ratar é V alc2amonto arramados luta
monto de nivel, datar:te provendo ao yio auu/ar dam de taba oca a,
for pelo comprimento dkti, o usa capara 'noralaento entalaria, O
comprimentoaubitanolalaontèmonor do que e reator entre-as
ag“ oorronte-aolma pornoonatawo d. roaterç (o) wa precaves mie
tratíriO condutor alicoatar tomado e reator, -e dae ldwimme temam
Is para prover ung domftavrigidlikalert idaldati .egidads forreate-weIN
ga do raster, suja& adallid convo*gdat, • divandads iia waparLiteata
oubotanoláladatob menor do mad .a do rtatori (6) ao preediso te aoaJ.,0
.ete de ar, disposto c giro" astaiatMaa arionte-~imo do 11do alojamento e aaap tIkao _para faiar. ar, atmavds do dato v$* ando
laxe ati a dita Wilaaifal (1) maio* do oodbustfrol di ppute aalootia
olá/meato aneintrioammitO doutro da dita *kora • (i) um praeoime
do lajogt do dadmas de aliadatagh produtor de negro do sarrirs,ph
setdionado . án aliftbaunte axfiCi zamtencial com o dile Wd** e 844/14
depara latre41112 e atm, te eittealnik eitem'greehualtt
•,
dita blett

é 1022 Quinta-feira 18
• LItki."1
•2 r .

IZ") I

P

Março de

i

o tr c

•

è

•

1

.

'FICA

34411,19134.6.69 yrip3100 .. earT407alarala 204/22e'
'411,2111a1e et gerartige de Ftelail - dnHi '?1,44406 tflideo A* mirim,
ta de Late. ea 30 de obre de 102, aot o aduro 234.03/.
!
unte amare 11e !reates AN4gentaY4.1.4p
e

,, t.: 'Á

i"., .

•
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' fia
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CM 12 1.49.39,de 27 de_xaid dii 1963./'
¡Bacamartes MEM INTEEXANONALE REMAM 261AWHAMT X.v./a0VODÀ
gio de imren97i0: c0m p 0si00 DE COMMUSTIVES ADEQUADA TARA DEO
t"rivilí
/
MOTOR
DE 002BUSTX0 IXTEWA DO TIPO DE vindo na OEETELEAJ
a um
RePoindicaavu, -,

1

-

7-rr94.

.

-

a . Voa composioZo de com-bus-ti-lel adedgada para te CM 11
liotor de oombustão interna do tipo de ianigU por centelha, caractod
Âplaada p or cdxpreender uma MaiOr proporo .do de ~Ida ura de 1idr5te44
laarboattoe que ferro na faia de, Oulion a3 gaJ OILON Ilaa tr•lOti"'
4104 aperfeiceadera de indico de octano.de um agente.antidetonaate/1
(Be, orgeno-ctuebo, um agente de limpeza da brOMO-bidrOcarbOtetto Ot:1}
e
IRA .inantidade de 0,9 a 21 1 &tomo grama de 'bulo por ítotti graxa ad
/ 011rabc presente, e um feafato ou um fosfito tendo tranleuPOM bidnal.
- ,
Carala,
Ga ?c.a quantidade Ira,/ que A relaoh na graxa de/Irou marã
gliefero neja de 1,5:1 a 6,541./
.
reqUerente roiylndida e prioridada de eatres p onattte /
reAide depoeitadO na Reparto de Patenteei doa Eatadce What de
',Larica em 29 de apir de 1962A, nob O 198.660./

OIAMO 10 154,461 ao 11 de novembro de 1961
Tatnick CnUnEIRO LTOdi a 14R414.(
lieverentet
rriyilígio de Ityen fis: 04 MÁQUINA VIUNATONIA PARÁ PRAPAMÁR

anZiad

naIvIRDIC4C0MM.

díanteirOk
ponto nt. / de 4 partos apreeentdvein
QC1%),"0X-,'0(!)3)0

. Ponto ut 1 do total de 20 pontoa eprociadoe,/

A2
T

#2191102ff
irérdr.

/./.122gréli

132

jCe

./7/7././/,Ca

//////3

jDl
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Jr
.dgigr
,11i
2-"".."9"17R
2.7"100t0"

ris.

i

- 11255:1 Pa 156.933 ele 19 dos fiveroiro de 1964
Idequercatet ADUFO Itti mus - LIO ollsDr Do mp
:Privildgio de InyencZo: * CADZIRa - ZAC4D1 *
EmIvlb-DTCÀctiTm

"t rAcira - ,c.adz, earacteriJatin -pele ttte de e ata
porto &I eadelra g er ferE-,de ez taz.e plrtee articulada par dobre/
tes,
teu

to

Bondo a parte pcatertor ltc:da oetrolrmnte a artAge torneado

de encówite • pie poetericree levem:ente inclinado° para trde,
oe dito. pie 114u4oe per uz-z travecca horizontal i peá infiheidel

irias prerietee prdxinoe à d•nradiça, rondo 0 conjunta de 1140 pagt,
Wioree interligado à a:trm mediana por ura placa 1/oriental, dian
'reata no elintaacrte de scia outra placa dispoeta no 00abrit0.0

anteriores. peado es enterierea própriarenta dito, Tertioaie a 69'
intermediários ing' , inedee pena trio, tambdm .firedon.panimon.A Adni
0944 paralelea e aajamentse aoe pira interiedidrfos ltsttiOn" .
Oonto 4e 1 de a'roatoo apr000alavelão

.4

3. e. adouian vibratória pra trabalhai" tadeiraa earaa1
tato
do una areacZe ~tentar a'a nula afta% 211. CiMN'
torhataa peie
conjunto, do coentro r6/44 parale148 entre . et é
dois.
eotKo preeiete
ride
tende O Conjunto anterior eonntituido por um par At
teta,
ao 14002 019 CÃ
:Asados na parte inferior da soem, aflorando
rOloo ao outro par aio estriados e colocados ruporiOraente ta 440§2:,
o a04 inferior... O conjunto poeterior eonstituld0 te 24101,
acirn e abaixo de, me4AAAI como do
WO$ e CO parai oKo Tentados

Lo.e.
3um-2
março
de 196(
de
atm Xe 157,556 de 13
INOIAT20/11
Reverente: 3101INS MACBINZ COmPÁNY LIMITO
"
Prdvilídio de InvanoZat • DIsros/Trio APTADOR PARA 140110 COR.lán
leAs DE CIGARRO rio TIPO ,QUa 4.11=1EST/ MAI
Pecá CUJO cura1 ZICCTRZOO AO 2110 ZZ 14i
ttgo CORTADOR; MIO %MUDE TOMA
asTANCIÁLMEnTE nalICOIDAM
REIvINDIcacOms

1 - Um diapoaitivo afiador para leíquinae cortadoras/
ml Cigarros ao tapo "que apreeenta uma faca sujo gume of •xcAntrio0
50 eixo de rotagito do cortador, aonde taabín d. forra sabstanoial •
monte helicoidal, earecterinado par de:apreender uri =sabre afia6or/
eueeethel do girar em tórno de ur eixo localizado. no xeroxe plano
tett o Oh* do cortador e pcmeuindo •alperflele abrasiva que 4 olt.
ceai:lett RO eixo ao rotaçac de zimbro, e.prenentanda a referida eu»
~Ode igantietva enointrioa una forma tal que entre em MIMO* 001

inta-fOira 18

DIARIO OFICIAL' Seção III)

amimem
45a ated~ ra longa 40 tela a ama ~Mola 1 SOM id
~arme a alia Li obandbar e tad* *Mamata ta faia, temtamad
gamo mutuai% apasmataala ' aina w se/miai 410410144-0.1;5444~
WINP4 Mar e ambro ma rolage aa eranomotragma mu e ~tate • EM.;
ama duma tal qu'o ombro e a dam w* mvaaam direllko eis
etai#i
ecoado esti:rimai sá sontaoto oaletAa as medo a que a sapértfiet* ARS
uL* mointrim coopero ma o som modatrim e haliseidel dm *Mak
~e*e marimento Amta a partir Ao !sombra afiat~
• Reivintim-aa.prieridade da serreepsnAmta pi4i4a,46
Sefitaa4 oapartiqto 4, plantas aa ~torra, em 14 4* ~ia 4t
0.941..imb 14 10.2.00
Pia44 JO,
Asi 4 ~to e e 4444444
PO,

& m ~sem Olo labriéerroatoades, 04441ialeate pad'
roopreendere pavor Tm Weide pldeeltee, tent* una aduam em domas
datipionte int:arada, e artair una, edia onteron pidatiea as Cant.
laelpioats ~ante ~atoaste 4.uma ompamilde !amadora de bade
a qual foi tornada liaiita e a qual oe tranot•rnaret de 14~ or
adita% ri contaste ema e rendo ineirientoo, matinada lio ainena¥4
aranavsmaie ta afta entoma a ser formata, Et matar e contacte mi'
Sai e fundo imipients • • *Opa liquido do empalia:ia domadora At
dando, *nom% teta *Aipo *atirar meimmatinadee 04 d*4 e lt "
quito se transformo em adlidee
R•itla4ieamr1 prioridado do eerreependonte'redide,d#
peitado na %perfilada de patentm tas Utiles Vaiam A* eadrtea de
Norte, *a 19 de drainar* ao 1963, gabai 331873.
Tente na 1 do 17 ~toe Opassontadoi.
.209

dam yd 156.044 de 1 Li abril de 1964
tolamente, 7.210004. DI 0n19006 IEGOOf PAMPO PM. • 01(0 PRN
• Priviltgio te inveagee * APIRRPX90~4 livoftnam
ItRI7INDIOÁV27

ta= ¥4. 191.944 ea 30 do marea , 4* 1964
aspaarmitOtleff6AR20 ~dr(
' 4~*14444 44 74~4 4 0 12001Wa0 Ma j. ~MIO na= dataated*
DOR 1110-MeMITWO .0II 1101ftI00. OUGO& ef
•
POR ASSIX 12320.100 1PRO01300 illi17edQ0fus
•
00 Md • Á RIPROOMÇXO 01.941232I6á zo small
WITRILA, inflamam 256t OATAZINADOR *
qpiviND1010622'

1 Premmo para a prepardte de na catalisadas ma*m
~atila* sa maamitim, som . atividade leidrognauto e vila aamemSam
mm4~ 9er ~armador ma dama dei.
st3 slaterisar una alotam empmeadeado, pela maaas e
ummotil dó grupo que semita de oobalte a mfaual,
ama temperatura entre 90046 e 11006, Pana% tri
~iodo •mprubdido entre aias a catre barco,
b) aoparmto aaniatura ointorieada parlada de mpaw
rapto mamadtioa, toado ' ma intimidada de eang4
da mparapRo •atro 200 e 10.000 santa, UUM ~O*
ato-magadtida e numa trago mendstlea,
•) moolhimonto di ma fraqio, pele qze4 obtida *
ta1iaador ate-magailtieó ou ~nítido.
aokriadiea-se prioridade Ao oorripoadiate podido Opa
*Inato ma Popartioto de ?atonta, doe lotado. União. da ~trio' • '04
Oferte. ma 3 to abril de 1943, wob 41 4. 270360 • 270.161.
Ponto no 1 de 7 pontoo oure/imitado*,
rb220 Ii 196.030 Ai 31 de março de 1964
eequorentoo 132123n00114I VULUNIZIla 00120212IO2 m !MV
seietWeea •e maióáçde! fRocaáso Ny.12210100 DO ouçápO$ cOren
nrma DO 21402/AI0 : 22.02I009 s

.1' s Aporfeleomentos ea oalqaddie, ao Sipa Cm ala la
yarto to sorte ae *atendo, do maneira latiiriqa, por Ulla a reais
Xe lufaria; #o migado, reMbondo póciterioraente e . saldo e a edla
*totaliza/AM& apenas ; resido anterior ri da planta do 0, firma
do Urre a regido do onfranam, earaotoriaado pelo fato de, antas
da agioago do.salto, a ~ido infaro-pooterior do *corte*, que
lhe oorreoponde, roubar uma piam de bom, feita do sole roeis-UR
dio-som pequena eeposauta, plana sola coa oontLoo reProdusindo
oonfisui4do da salto, que sol ela mord aplioads das =miras una.
ais, e ainda formado mayrolensamento antarior. *abica trianfalát
~natio *vitral e loagitudiaalmanta pela . rosiZe dó enframiu,
44 Prolondamento aonde fixado, por ~tos ou aimilaros,'a w•aaa
14 pa/allba de reareo (ou palainn inteira), &tapeta nó latiria
ôr do migado.

Reato O 1. de A peatoe aproai:OU:4,
e

r I G.
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CNN° /14 lé4.t13 h 26 da timetzadO196/1
lequerent•t JACOR RITTER ER a n unam
txlvi gsie de /mangai e tAPISEIRA. PARIICULARE=TE IAP/SEIRA unnocitruit,
em RIU tonalturanaU:rr =suam z POt:1 OCR A
420 rn mimo

arrvireiciarq
1 • lapiseira, particularmente lapitaire estertorais*,
tunida com mina (grafito) lentituenalcenie desleerel e posta sob a rzno /
ele uca moio, em que; pont deslocar a rio:, somam ui pino de aprto e tin
4rZo g iráVel de manobre. oue atua diretamente tare a mina O er4rens ) ped /
lodo de ressaltas eco bordos chanfrados ) alternadsconte te reentrimetes Cosi.
rkidos e curto', ou* se esterAem em direçZo Imiti na bucha da lapisaire. 'ca.
Date* ;siem que saem, ao ser acionada o pino de ap4rta t das reentrtnelas a.
entgo ocupadas e penetra. devido a un curto mord:troo erat6rd0 C* *rege
•6O' manobra, sob a açiZO da. mola da nina; nes i teentrUolea 'C:tinhas ) earactel
nada Pelo fato de que o pino de aperto orggo de manobra ) 'para rine de e.
iacou00 do movimento girat6rio do &do de manobra, achem-se em ligaç go ati=
Ira entre si atraves de um elementointereirto elástico Por torção oU de /
trio e elementos intermediário* desta naturezas que consistem, por exeMpd0,/
em &aios tlentreie excentricamente dispostos e listem:100a5e em planó 31141
:Dado ou a modo de mirai, ' ou em ap8ios oblíquos qUe apresentam acticulaes
Sãs Sledo em ambas as auas extreial4adece
Tteivindicc:io a prioridade do Cabres pOndente pedia* do,
•

lisitaao na Alemanha em 26 de novembro de 1905 íbb n. E 74.40O
Ponto n t 1 do total de 6 pontos apresentados.

Maxvs d 1MM1

,C2=;»*1W4

cabe tiatz rz.s. tutu' c dr-gezr.z-,
et te tezrzuntte 1=4. ~taa placa plana, fixada eAttaanc=te
ror mzi to tem leitcralt 4 ber.Ca da nasal nba C,: rete.0 (:,:trec ct.
tteráa armai: *imitarem, lelzon toti tElVi e Cr .cts
limeuctm ecmir.3 tispeots mala:terei *pacto no 41 ti~e ). Calid*
madaridm coS1,14.1.tdoodo por ezelbed rteireame u-tutasizme,
7,,,, t4 to 2, io ! pontoe mprestRtadoes

4

"Ns
-

OMMO Nd 16-6.300
de 1. do j'ancire da istop
2/vozeou: ROCIETt De IJAr2orRain =e MN/
preniitio di layonao t'ÂPuRflIÇOAMsPlrQS EN nana in trDn10 Mata VI
VEIeunOO cosi ALUMIO DE E. esSOCIADAS A In
Mi!
RWSMINDleirt$
.

Junta de Yedlnilib aperfeiçoada para apliemde C3

IWOUlca Odn almofadem de ar &sac.:liado* amen tia e atrelada para-dslicen

nma almofada de ar, na sua perifaria. *alando a junia caracter/a:da ro23.2@
?rondo? ) ea oCabinagge, una baae que tom posiçáo media paralola Tie, C
Medo lavar pele mano* um . lábio deasade. oriantado para a eia ) bah COMO mna
etnOe una Membrana fleaíes1 é moino :unindo a base a uma pemS. exterli,
...UAI* para guiar e assegurar 'ábus um deslocanento r sonate gmenté n
11 supernal. da via ) Molooselásticos de recuperaçío tanbirm interpostee
emulo
para equilibrar iwirallao exercida 4ne,(1
f
toe a base e a parede do
guete:lei* da base situada entra a junta e a eia.
ReleIndice-se a prioridade d. corremplerrcme,r=i)
Peitada na rffle& VE 2t de Iam/irada 1964 soe n e 0146T.
?Pato m4P 1 do total de II prontos anresantadfle

rj

ik‘ • tn e ataXM i\N

ltnMO fi a 1d5.190 de 10 de d*sen%ro de 1964
;yequerentit X V, PHILIPS , oLosmorumrossisUR - ROUPA&
fri vildwi o d e InvenoWat warZaranoAnnoRn na OV REUMPOO1 notere
ZR PABRICACIO DO APACDEOS 00~CID0E tr4í
CIPALMENTE DE 7eATEEIA1 Dpar~.(441400 O
niv/EDIoà0OZE

1 -kp erfeiçoementoe • ou rolaii~ a probos° de fi"
',:'srioaoiro o* elnr;lhos que coneieten ae un oorpo padaolpalsonte ocos
:Mituido d* material dielitrico, *afoito, soMicouduter, parido de em
Ustrodoe,
to" polo menos. ela dna 4epert4ei** do.00rpe..onde
irsoeáax eletrodoe,
eup erfloiadient* oxid ada.
de .iodo a WOdultir
,1a oaneda de ligago ieolants, caractsrizado* pelo fato (14 'Oxida90
se efetuar na presonça d. naninnie ou de na eompoeto de nanemnea weoh
ire ou na ' oacada d* iigaçg o a *fp. erieaene
Rsieindica-ee prioridade ao corraspeadoote P edidos
I
41
roottade na Repartieg o da patenstms, da Boiaoda em 11 as A.~1 ..e o de
pal. • ortl. .41 'meai

a.

afh.--M-insamsrmauma

h

4. fevereiro de .105
AuMank
Reotesete, MRBMIABRIEZN BAYER afarmiszuscsarr
Astaildido de imeopgdos 0 C04P0SI10 PLÁSTICA. DE cROaso p otiesnonifftt Már
•
POR AÇO0 DA boi WOoNVERTL*1 cX tufe:Naos,

rzo. i!a$835 ma 3

tuvrNpI0Áct34

3. . composiçgo plástica oe organo-pallesilozonts
•
or aai de ire se convertem
em elestOmeros, isto á, que pode ser'armaprn
,de som azoinado de égua i que, ge a tenperaturee abaixo de 300 C) e.prill
mental temperatura ambiente, •ob a *MIO de água ou dó ar. ecyntetiadvapa,
foi*, sa tranet'orMa amue corpo elástico sem'qualquer reveatimeat9 exterded
. 14
careoteritada por empreender; '(1) uma ailoxana báiloa, que 6 ema ortaus41
loxana. correspond'endo essencialmente fermulk

ponto ml 1 de 14 ~te' oprountates..

trsee.O . R5 1613,817 de 30 de decembro de 194

Ji)quewented OSWÂLDO DE COM Puir.% - eito polo
lEsintl£044 Is loy m1P . * O VO 'kW) 1,1" Urtár z 31Mant "

£2126naal.

na qua.l. i um rámu g lattITO taim ve II 2, 1 ~sole 1.13 mono C.
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.

sio ou um resto alquila com, nO mximo L támos de Carbon°, e pelo monos a akt
tade da totalidade de radicais R sio metila, e os demais radicais it ao kW
azogenio ou restos alcjuila, aleenila ou arila; 'podendo além da. Sais Unidadf4
JR 2/SiO conter ainda at4 10 mel% •do unidades:de xlloxana da fOrmula RS1512
•Ventualmente em 'mistura com materiais de enchimento; e eventualmente talai"
Contendo até lo% em peso da siloxana básica em alfay âmega-biSa(triMetilaele
loxi)-polidimetil-siloxana, ou até 5C% em peao da siloxana básica em mobll../
.polissiioxana composta de unidades (CH 3 ) 3 510í /a e $iOz em proporção Molar
de 1 : 1 a 1 : 2, e (2) em composto organo-silleico (eventUaliente diluld0
Com um solvente orgenico inerte) da fOrmula bruta geral

corpo para assuoir lusa posigh neutra, temk primeira posiçIe 1 Ma
MUNI
sioRe, dita bobina tendo ressaltos esp açados entra
AL definindo MR4 raut
1'0 ,14:vita em relaçÃo ao dito furo; meios p ara admitir tlufdo para
(mexo da

tos ordt/olos de vdivula; • meios para seneoriár
a Modo Aeleolarke daIS
' ta bobina de vel;ula e dito corpo eficientw,
ma WieMao de 21Ufte *da
AO Uma pressa° pre-determinada para devolver dita bobina Para dita

pos14,
neutra g partir de dita primeira P o a ig ã.c e a Partir do dita emunda posig
Re ivindica-se a prioridade de correspondente pedido

d

postado nos Estados Unidos da Amárica os 25 de junuo de 2964 sob na
3774
.ontozi ra 1 do toial de 10 pontoe aPr'eScritadege
e7

Xit

X
Y bSiO'
nm-b

jY

geS "

z

ta qual cada sulátituiwte X 4 um resto alquila ou ari4, substituído ou não,
DU UM átomo de hidrogenia; representa um valor numérico maior que 1 e, ne
Máximo, igual a ,4;.. c. námero p:e
que cada molécula deste composto'organo,

«silício° contenha pelo menos 3 sUbstituintes Y;

estea substitnintsa

I

pio

restos de amidas de ácidos corboxiliCos em ligação Si_?-, das férmulaa

,o4Nprig.fflar
0a

gii,-„À-w
gliggrjr

II RN'

PEP Er

.x.c. o

Lk‘
Onde R" represonta um reato alquila ou arila, substituido ou não; R'"signitl
Ca U01 átomo de hidrogeniorou um resto alquila ou arila, substituído
o

Ult A60

um resto alquilem° ou alearileno, subatituldo ou no.

R

—

n
-ms=-Nn.sn
\\\x\\.\

TERMO Ne 171.500 , de 22 de julho- de 1965

Requerente: PIRELLI SOCIETÁ PER AZION/ = ITKLI4

Reivindica-ae a prioridade do correspOdente pedido de..
positado na Alemanha em 6 de favereiro . do 1964 sob no F 41.926 170/39b.

VrAvilegio de Invenjo; t44ÉTODO E MIOEINA PARA A CONPECÇXO DE PNEUS!'

Onico ponte apresentado.
TtEmo N g 167,249 de 16 do tevorleiro• de 1965
Requerente: GORDON latia . AUSTRÁLIA

1 - Método e meouina'para a confecção de pneus, orada/
terizaees peio raLO gize sabre um corpo tubular expansível, mas InextenSIVOIÀ.

.Privilegio de Invenção; "MANUFATURA DO ODRATIVOS NãO 1DERBYTISe
W-Y—Wg..2_41
1.15

1 D método para formar laNinados de fibras e da pelL
permeévéia, caracterizado por compraonder a colocação de uma película
termoplástica sebri uma tela de fibras perfuradas, contendo abortaria atra.
Vela

dela; Mantendo a película terreopl'estlea a uma temperatura saficilentiorn

te alta para fazer. com que a mesma seja mole e pegajosa enquanto e.~atito,
a tela da' fibras a uma temperatura abaixo de 1502 C • simultaneamont* rem-/

pendo as porções da mencionada película diretamente acima da mencionada te.
Ia d. fibras pela sabmissão do mencionado laminado, enquanto a meneionada
película estivar no astado pegajoso a mole, a uma proseão atmoeferiea Tu a;
¡a maior no lado qui contém a película do que no lado que ma@ contem & powNL

aula.
Reivindica-se a prioridade do eorrarpondonte pedido da

positado na RePartição da ratente's 4a Am4riea do Norte, zob u ti 345,150 de
17 de fenereiro da 104.
Ponta ,fla 1 do total de 1.4 pontos apresentados,

7:73,91.

REIVINDICAÇOES

pelo menos axialmente, em correspondencia de suas zonas de extremidade, se 4
dispõem inicialmente as tiras dos flancos !Obre suas tonas de extremidade, $
'Ima ou mais lonas de carcaça abre sua zona central e pelo menos parcialmeng
te também sobra as zonas de extremidade de outros eventuais elementos oue 4
constituem-a carcaça sare várias zonas pré-estabelecidas do mesmo, enfiara./
-se sabre ditas lonas os frisos "de referço dos talões do pneu, aventualmentel

, providos de enchimentos, de forma que as bordes das lonas se salientem late*
raIment,e de ditos frisos, exerce-se sabre tais lonara em com :espondencia dr/
aros, uma pressão radial do interior para o exterior de forma a subdividir
axialmente em tr4s secções independentes entre $1 e com vedação de rlutoo,
.0orpo tubular expansível, conformam-se as lonas de carcaça e x p andindo a se=
ção central do corpo tubular 'e aproximando reciprocamente as zonas 6;sto
teressadas pelos frisos, faz-se aderir ao longada toni equatorial da carece
ga a faixa de banda de rodagem, aventualmenter precedida por uma estrutura et
refere° em anal, dobram-se em Volta dos aros e fazem-se aderir I. parte can.,
tral da carcaça as bordas das lonas' salientes dos aros e determinaM-se onha
batimento das tiras aos !lances e dos outros •tilais elementos eonstituttel
vos da carcaça sabre a superfície da carcaça conformada expandindo as duas

seogOes.laterais ao corpo tubular e empurrandO estes axialmente paro,a parta
Mediana da,carcaga conrormada.
' Reivindica-se a prioridade lo ' eOrreepOndente podido

positado na Itália ea 24.7,1964 sob no. 16.209.
40 •

Ponto n o 1 do total de 23 pontos Apresentados.

.8s

\

1

XERMO Na

170,777 de 25 de :unho da 105
Requerente: BORG-WARNER CORPORATION = 3.U.A.
Privi14gio de Invenção: "VÁLVOLA DE CONTROLE DIRECIONAL"
REIvINDICAOES

1 0Ma válvula bldreu1ica caracterizada pelo fato que/
Cia compreendei um corpo contando uma ~alidade de cri:Tolos •apaÇadaS
tre si; tini furo no dito corpo adaptado para receber uma bobina de v e lvulai R
Ma bobina de v4l y ula5 dita bobina adaptada Para mover-se em relagZo ao dito/
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1 . Nova caldeira, partien1areents Indteada para ai pá

ore Aryn do 1., dê meto de 1965
tsquermitel tiOcia*

nome ANDRÉ CITROEN m FRANÇA
iklYllífAr de InTengo; o PROOESSO PARA LUERIFICAÇA0 AUTOMATIC* DO JUWAS AR

TICULADA8 E JUNTAS QUE UTILIZAM

Março do 1971

ESTE PEOCEsSO,

arauNDICACDP4
- Prouve° para lubrificaçuu automaticá lOr OlfOUMM
42c da lubrificante dai áuntai articuladai, em particular dai juntas O ré.
(rala que Gentia uma r6tula disposta no interior duma sede p ontada si una
Raiaet Caracterizado pelo fato de a aspiraçXo do lubrificante contido em u.
Deseret oer provocada por variaçóes do carga da rátula sabre aua
Reivindica-so a prioridade dé oorrespondento pedid9 da
(MUNA* na rranol; um 6 de agosto de 1964 sob n o 9814.330,
Ponto ne 1 do total de 5 pontoo apresentsdós.

quinai inddetrite, incluindo as de aarviço, earacteriedda per modOroodder
Inicialmente un grande corpo cilindricó vertical, assentado dbre`nme cetra
tura-de baio, que o mentia afastado do lrlo, corpo iate provido lateralmente
41; de entrada inferior de Agua e sarda superior de vapor, equipadas roupa.4
tivamente com bomba manual de alimentaçâo, • rogiatro simples de passagem p
dito corpo tendo ainda, externamente, um indicador para o nival liquido ib.
terno, e mais UM manómetro conjugado a vzçlvula de segurança; e ainda, a pa.
rode ,de fundo do corpo cirIndrico tendo externamente o formato tronco -cón1
co reentrante, de cujo centro projeta-se verticalmente para cima um longo /
tubo retilíneo, que avança ainda para além da sua •lctremidada fechada sups_
rior, formando assim* a chaminá, dito tubo sondo dotado internamento, desde
aua extremidade inferior atá e altura do nível liquido do Corpo cilíndrico, do uma eórió da condutos diametrais, altarnadamonto dispostos • o e undo /
dum' direqUes cruzadas, e comunicantes com o interior daquól.
Ponto n o 1 1 ,, total de 4 pontos a.,rae.nt.dos.

„mm

0,4
4

,M.•

OEN

2

l i ffiftmo la

ift.ia de 13- de ag osto de 196,
llequerute: BROWN rim= COMPANY m m MJ"
da InvepOo: n Y050$ DE CAMBIO DE CAIOnv
lhavilAtio
i
XEIVINDICACCES
,

1 . Um tubo de clabio de calor caracterisadó paia E140

(A compreender Um tubo tendo em ai um molinilbo, compreendendo o noliallhai
tia tira ust‘lim ;Greta* tendo *usa bordas firmemente enoai•adm4 no intEmé
CUTtubo
do dubatanoialmento ateavío de todo o sou comprimontO, evn a uns.
¡Pira de dera Ude quando chata excedendo o diLdetro do tubo,
Ponto 11,9 1 do total de 11 POoto* nPrenon"4"

/IRMO W O 172.648 de 30 de ag osto de 1965

Noorente, trLámfm .3/A INDUSTRIAS weviecLoweroLdertie a a elo e4040
Petytx$1 10 dz,Im.enqiiof UPERFEIÇOAMENTOs ia OADEIRln PARU WiN11,10 151~*
PICO m aireosP
CEIVINDICACDE$

1 . A puram/marfim MN UNIRÁ!) %Ia daelaura3 park.
eI0e 11 OUTROS, oarActorizados por a parto auperior das numa* Jaren arnica.
leda' na parte'ineerior_(base) da cadeira, extravia de um eixo, e nsoba ca../
doira inclui-si tambim Meio* qub proporcionai um movimento de lateralidade
11 ma parto euporlor, ditos meios constituidoa por Ulla bomba atuais eontreg,
a poete inftrior lateral do assento, • aludida bomba podendo ser aetonada

4

"

NiREO IA 171.10 &o 31, de Illedrmo 44,100
373.
Asquerenies NOOOANTO OOKPAII
Atty414/Jo te Invonegot 0 3200~ TARA P43~00 33 Mi 1W010004
*ZZA CORO MG =MORAR AR morais%
me ma MOOLMERTO DK DUO 40402 oNW
GOR RROO E)1033,mottalsona Dm se:exumo
carta 4(

lamingdig

-4Iew

Peowoone mara a proparago de as Istasielikore
eisaseerlude mole tatv da oo roagto ama A0.44~ de ráltsertisage
oompreando mae asno odre. do fOIC, em pise, de eorilsa11011.4
4* 1 sei sim de 300, ea mloo, de bombo rAnfites n is Am.o
$ .0;41 odres do 40-, aa ptoe, de me ***82~* mo1b1de 44 ~iça
ÉP Io loote de eloreteyinfline e @Unte de ~ilidem
Bolelatioa.o, prkarddade doeerroppeadents im141.4.
ilsOoleade Da ISpartle g o de matutes deo 0ateÀeo Unidos da AsárA.
êm do Itere% on 31 de deoesbra de 1944, oeb DA 421.340.
rime ai 1. de 7 peates aprooentadoeve
NRIXO 1-0- 174.343 do e0 de agOito de 190
Reolorentoe OHM 3/4 IND33TRIO DE MIQUINA3 a o 310 PA3T»
4Ari143 1. 34 TAY.4910r "NOM OUDIMAA

PMEIGOK

por um poda/ colocado na parte mais inferior da cadeira, podendo ainda ou/
adamado pá, dispositivo xecAnico ou •litrico, e funcionei bidrIaltaaufnbot
a 01.0, si, O% neatileanente(
Ponto n é 1 do total de g pentes apremitados.

'-).,:i.•,-,. í: k . 4 ,7:-:;.a,'X.- m=.t.
5..'i i 3 f
0340.3)1Ánf42 440.o .4 Membro 4. 4.06f1L

s,

' carttn virJarsmangkateni) a,
:Pt.c02 03. 1110113. ~XX
' ap:Rx
gzo,v4ditio de, luyentíp.: ig n003M4- X ..A.Watii00 PAU A 'PROOUÇIO'/Gtd '
, 2a104 De 1.ZOM1WX01ZIO.5 MAZUMNIO Is
,...
.
~UR AZ CLODWTO 141 ALVKINIO e
___~...g ,
nmxvi2
•
1 4. n'64 41,44p yara a produçKd •letrolftioa de 'nua%
O ou ligam de elumtnlos Ist qui Itst eletraito de sal fundia* ove coa
firo pelo aonoe tus balogenet0 de metal daí- terras reme, e que conj,
0'dót o cloreto de um, redutor metílicos . redatormatílied tese que sç
WOldoel em alumínios d eletrolioado, caraoferizado pelo /atoa, que
il meado um oatodo ao liga fundida do redutor metílioo , o klumíniose
Ceda-toe aetílioo sendo do .positado pr•feroncialmento de eletrdlito /
Wm (Modo durante a el.-Irais', dé modo que o redutor metílio0 em mi
Ira em aolUgo na liga fundidas e pelo fato de que alisa fendida i
rosa em contato com o olototo de alumínio para reduoir o o1oret0 1
de alumínio a alumínio e reformar o oloreto do redutor rutílio°.
Reivindica-coe prioridade do corroopodonte pedido, pie
gMeitadO na Repartição de patentes da AUetrilia, ia 30 de des•lbros
de 1964 1 sob na 53.446/64.
Pos- to'ne 1 dó 15 pontoe apreeontadoe.
•
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-RIPME
.," ,y
OkNi .._
At,o..rn-..r4;4. .. 44,-,X4r4-24.1p-,>.__,- .. kk. .k ,

níM: deiregrasiaig, ' earaaerixados pelo_fato - do,ciro4to Pr1o rr iiír10 odpc,:r.NO
ter dell ' un : m 'ai's registradores de'pedidoos um regietradox'de grupo,e um gele
de inderegost
piào fato de cada registrador de pedidos sor estruturg
do.visado a receber' determinado quantidade de. sinais de pedidos para Pr°gte
Sses indlóisuaItente associado"- Con o íe.gistrador de pedidos em quesedo, a ra
' ober UM sinal. de "fim de programa' transmitido pelo reeistrador de grupos g7
norecober Ing sinal de "execute o programa' emitido peto registrador de gru.j.
gos, a suprir luusinal de u contkoírogramaincomplete ao registrador de grii
pos 8 a Suprir um 'opala° no gerador de endereços ed resultado dó qual é keglj
raao o endereço de 11/1 ponto da • mereOrdit que sega individualmente associado P
4011 o programa ao grupo concernente ou o eneer;o de Uni ponto da inebria coo'
a todos os programas daquele grups;.
pelo fato'do registrador do'grupos ser estruturado de /
maheira.a ',Oder receber o sinal de O instrução cumprida* e o sinal de /tfirs
Programa" suprida pelo circuito de contrál e, do computador, a receber os
riais de s contem programo incompleto" supridos pelos registradores de pedidodi
't suprir um impulso ao gerador de endereços em resultado do qual 4 gerado ojir,
enderiko de outro ponto da memeria comum a todos os programes do grupo; a f,
transmitir a ura'registrador de pedidos um sinal de "ria de programa" e a sim;
'prir 88 sinal de 'execute o programa' a ma dos registradores de pedidos;
pelo tato de um registrador de pedidos para cada Pregrà.
ema 40 gruPo'c onter um elemento de memOria bivalente, denominado registradorA
de nedidoo que se encontra na condição 1 quando para o Programa estí,sendo)
74
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de isolgrie -de aplica° ieneralleado;
troi01 Pira computedoree dotados
1.
mi
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•
,
circuite do eontrile emite mm sini de."11.131rg2X0 .egl?)11,64" 8.112 /,11Y11,1e.4Jo
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gfrnmo as 176.354 , de 11 'do jansiro do 1966
Reqièrente: 8Z DoW CRESICAL COMPaNy . x - x rosa,
Prióilígio de Inesucães 0PROcu80 PARA PREPARAR poffeous BES/NOSAS• TgANCW
31.1s2/GAS exPÁSD&VEIS, CONTWYDO SELAS ENCAPOJIMO/
Ork Somo ssimmaNTX, 814/00, VOLírlki

'
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pnvisfacscruos

1 . Processo para preparar Partículas resinosas ter110,
plItticat expendíveis, tondo umaconfiguraceo esferica e tende.= Page
discreta de um agente espumante l/quido vo14t11 n,/as encapsulado elgAtriea
/lente pela suspensão de um montg ero polimerisÁvel, getondo o agente 00dat
dote em una quantidade alei*. daquel' que 4. solUvel no polímerOjeivICtione/
dispersante não-solvente,'para formar uca pluralidade de gotioulee o•polins ,
r
rigor o monõmero para formar arcabouço" pollaericOtresfklooss earao2brdess,
do polo fato de empregar um sistema catalítico redoms . tendo OU componente el
catalisador • um ativador, no qual um dos componentss & Copelados 0 Cdbl›.tanclalments soldvel no xonámero • ei essenolalmentkoOle01 no'molo adopero
*ante e o outro ccdponente à disproadO, e substancialmente eolOraIle06:101
Pão-Jolventi e 4 geralmente ineoldvel‘ no Moneteroé •
Reivindica-se a prioridade do eoPresPeddenteleithe
positado nos Estados Unidos da AniriCa em 13. de Janeiro de 190 dOblwra,,,.'

424.3lia,
Ponto nO ido total de 7 pontos elirégentAdOlo'

TETO No 176.388 de 14 de janeiro de 1966

Boquoiente: N.V. PHILIPS'GLOBILOPENFABRIBUN e = Honda
riv,Çgio de

•

:a/volição: "AF"M-SEIÇOAMENTO$ Em ou RELATIVOS A

anentYs arNI

•TRIOS FARA CON PUTÁpORCS DOUDOS DE moo
caçXo GW.'rtALIZAD44
1-EIVIC'''M.Vigá
.p eriel,uamoUtO3 da OU

ta mo

reXage84 RUMA

maanseado um pedido do executado, assim como um elemento de memSrla hiva.j
2011t0 deblInde 'registrador de condição,- que fica na condição 1 quando o 9
teep000rreepondente OonteMnM.PrOgraMa d& iniciado mos ainda não executad0§
gelo tato dOreg istradór dé grupos de eadsiregistradoM
?azedados-eme mm elemento de Meteria bisalente,'denominádo registrador
Usem% 09 ficarin eondisZo 1 quando o programa do grupo correspondente/1
CU-0121'0~3 do (mongol

polo tato de rt registrador de pedidos reagir nOrece.go

antatwaotat abado qindei reo£ r ama" dovolvendo,M registrador de pedid0f1
causlatrador de mOndig30 02 Questão à condição O o reagir ao.rocebitento
sim CEDA av e/meato OlOtramen cem.i.,transois4b dó um impulso ao- derad
CDA010000000, eMireeultadodo opa/ o endereço do ponto,da actO.ria asso./1
ild&M, 1002101$00aratténo ostEna von.4 geraáe s eu é gerado e ender e00. do .vog
'4,(1451,2narintedue 4 todos co pr000mao dd rupt istoreeãude de acOrdo-oomd
neketneragdide 0,5t2 0 re2Aatiador de condição na condição O ou na conda
trAlloodado0V011at9a6o2 do condigo no primeiro caso pata a oondição.17
sololIto do registrador de grupos reagir ao recobimentd
en
do
Dl:atese iSCS a gran=issão deou 'els sinal ao reglitrA
pol nua Lie g
íitittIon ect;tzeditzto o roggir ao recebimento de um sinal de "in
ffill:PrIÃO "(Mi a tildlad asgo do um sinal de "!..nstrução ~brida" COM a
54:U. ,..ISAUSI
r. ell„Naiatj) a kNikkii"WW‘ai4trad or 40 podidos

CM 1W dl Wi OU com** brenemiseXo . d..um iwpolso ao gerador de emdWooted 4
4n zasultrada de euM á gorado o endereço de un *fauna* 00~ da medeia *amua
O letal op programas Ao grupo que *grilo 'na moa, do *Ardo soa a eirounoth,1
(04 40 ger ou Me raroobldo slocultaneamente un *ima do "fim da prorroga.'"
.Reivioddea-e, a prioridade do correeprindoneo podido
4owasoit4 de iodam.. Ile 16 0* je"oac; de

1965 sob n g

6300962.

Por4o oo 1 (3.1 u, ,zel de a porto. aprwientoe:
co
n 01 38.445 de 14 de Janeiro do 1966
034'aeremtal A. 20NOLLI d 0.3.p.A. . * rrALIa

(h0f4424ada em Memomedox 4:Uoc gilso PARA À StP41eÇa0 DOS cogesizawaa 048 .44M,
rIA8 PORÁ Dg USW,

urvpirrnatea
1 . Processo para a *acareia° doa atet .ariala que come/.

1::
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1028 Quinta-feira 10

'lã ad baterdao ao acataulsoores de eletriolendo, caracteriaedo polo aba* de
caloadlen rna ~o em qua os fragmento/ri podado', ou partof das betertal 4

&qualquer amo" Oatiaaa,'40 trat4d03 .0ab 1414 941,4445ãO aluo,* de mabg,,7
ativa, ettainmeedo asma, cuja densidada á intarmodiAria outra * doe aul
ipinabee am4A3Lim, a a dos materiaís . inativer; a a som:aedo ene meeeaaatai
O t 04440 ua rim% daquele* que nela submergem.
Ponto *e 1 do hotel da 5 pontos epr%montadoe.
72
A ,(3"
eltak

4,11 di abril as 104
14 10.yro;
liteddeN azam Má a
1~44464 da paramOal uladeld40 PÁRA lama 1044 i 9itintaW1d I IMINROVI
VIU PM YlLysii diartat PPM TAL Paocragow

)toonnicacdro
a_em premio-para :notar laeam de paimaritatde oer,
atreade do maa *tortura de enchimento, dita abaetara nemealMante 116,
gó dhada por uó gtoeu de . mdImoia r.oiproe4'r, na *atm da riftrula • ér.
aubmettale a tionai* 40 mola, dito arooeswo comproondenke, co;paisee de imea.t.
.rir um ombro Injetar •ecunicauido co. um raeormat6ri:4 contande • oraditto se
~temente dentr e da abortara do enchimonto, forçando o produto aob . uma pio
+go amoedando d tan gido O mola atuando eabro dito imbolo • por ••tt "má.
~mure iO4c4or pua dentro do intorior de dita late, • otibaeonanteffuta
pua um emeedmeeto eatieiente,.retirando dito membro in3sttor 'da aberUua Ot
a0o4lmentc4 ~do eme entlo dito :abolo fecha nevamenta dita aberta% sou/'
4' icatL4evalit da . tamado. de iole atuando nela, caraetaridedo pilo tate ene 44
ao ambas (a7) rasa Onerado leito a do .voltar para ~et° ia v.owaL0*
01~0 apto ~datar do preeseao do •nchimante.
matrindica.ea a prioridade do aoreaspoadoneo pedido de,
,aia*.a4 aea .id4 Od idoa da Áskica em 9 de abril de 1965 sob me 446.ped4
Poete ne 1 do total de 10 ponto* aPrdeenia4005

it

-7170 f

A

-...1ã.-0 .

12
ti

••n•••.-~.. i

orn 105 1/7„did. do 8 dr Sitor*tr* 0* 1914
.
00em0xw1mm aommrka tua Inuafaxals mama" 04~
Inerme./
1:
WMOI m AUSTRAL&
gt .rt14412e h IdeelsoRo4 •ROODISD eand INDASIAA OWOOrreg nd didd~e
LsOadrpoo ,

23.121121210.4
I . Promeemo para ftemar con4em434 le fdlameneem tedl*
Welég da iole Mamo, doia dorddae 44 dai preme eeigemicmdmide ft Mn
Ulla de *neer eeparadamoneo em uordtWa de nade CNI 044% WS Chem
;multe de tem& de ara oomprUentt repetiam ma* ~Co 465
w*N*0 'Weide ' depamedaa per ragiCea *atm a tuge.' 4 lauteilts la
. to pata mh4mtlete torgo; e 'gemer eenvemdle !ê ~Ne dê EME 4
masa temidos ume Obre oe outro/ femmeole ta ft. sedei% I em
mimado pele *Meio 'aiâtom .,. ao lutredu~ me memededede Cs era
anel tap eta uni diradionel,
Il•ivindima-me prideatade de termdspentante ~MI 46
;Penada ma RePartigio de potamtee de astetWeillta 'a 9 Ag 9***44W2* 7
01 1969, me% al 94.921/43,.
Ponto ak 1 de 4 pontoe apresamtadeg.

11

nalto 0. 10.90 do 24 di abril d, 196^4
P.V.&
ledieremtee SUrd$ UttEUMST8 IMCMPOR44X0
~leio da /neang•do: NISM.DR SUBIU() MU Ofted4 PROOMm go fana romait
TUNtr4 ?oram:mercar
ItarvimaG0,1
1 Sintoma de . exibiçle *a eórei, para produato imagang
odlorida• a Partir da uma pluralidade ai reg/atroe; terd0~1,10 114 /4 .fdt4/
4* compraandot Inc tela de vido que inclui na primeiro f6 gtore o OgaI, 4u*iw
40 amoitado ( malte lua de comprimentos da onda relativamante longod, UM gd4
pendo 46eforo que,quand0 amoitado, emite lua subatancialmente ocapbmentad
de dr 4 multa(' pela rehrido.primeirer6ororo, e um terealro fOeford .da•pi
oanto.: extitattoj deite /ug de emmrrimentoe ao onda geralamte atai, ~toé
dee eig de leo emitida pele ratarido Imundo .f6eroroi u9101 uard eueltarOS
4444.424,.ile Odore é2 regyiata a um prinoiro registre, para produnir, attli
na% vai 4ga4i2 go corresponde, Na lua, aoe referidos domprimentog de
1
anta aolattromita lonalmulea para, indepandantemente, amoitarem dinultde
betem% ed.dole referido. Mofado em raspoata a am mando reglatre. PWN4
ttoetaffir000ta keide2Leerriespondente em lua adromítima eubetandAtants,
Fm14,1 e utles 1,404 ludelemdemtananto, Imitarem almultansamente todo* od
124~5100 1600,04 CU Imposta a um terceiro regiatror . para 1~1 00 1 ~Ma'
lâmem eadrogpoadeata-ad ratorido teraftro radiais°, em lua aarau;ttaa
11101~etattlela,
Réledfidled.ga a prioridade do morra gpondante medido die,,

gattme not 10adda Vttd4a da Ladrira ia 36 4. abril da 1965 edi d2 450.795.
rattp i do total de 34 -ponto' arrsoutio n
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Meivandies - 14 a prioridade do earrelpOndeatellaide AIW; . I
e. 3
Piraióteb . !dados, Unt dos da Au4rica em 10 de maio de 1965 sob 350.4Dhi3241;
TOnto 11 14 1 do total de-8 pontos aprOrentadoro,
*
e

1114:4111*

llequeretet waSTINUCUSE EDECTRIC
• PriAlSsíode in.ver'n' gão.: 4:Á: 1JINA DE 4.g' m
Astl

•

.

Annum=

48 86' ,m,rf-1(!8

Wquina de vendas teney ~sura ue comparem.
pe 33.o
. menos um compartimento em geral vertical parareeeber uma /
pilha de artigos a saiam vendidos e pelo menos um mecanismo liberador doi /
&Mau para liberar o mais inferior dos meemos ure do cada Vem, passando I
travo dó urna abertura de vencia na. extremidade inferior do dito da raspes.
tivo compartimentos caracterizada pelo Lato do dito ou cada mecanismo de NI
beraeão dos artigos com preender um suporte dos mesmo:: tendo uma poeigh noZ
Cal de bloqueio sob a abertura de venda do cempartimento aesociado e Uteral
Mente de um plano em gera/ vertical p anando atravels do centro da mesma abOA
tura, cujo suporte 4 montado pivotado com Movimento em uma adrego ata:lauda
..se do dito, plano para uma posieão de libera gó de um dos artigos; uma Na.
Ca de venda sob o dito ,ouporte e tendo uma pósigão normal de venda Permitsa
do a passagem de ut artigo liverado pelo menos suportes cuja placa de venda
é montada pivotada cismado a• se mover pana Uma posição de intercepção do NB
tigo suportando-o ao ser íste liberado pelo atado suporto, e um Orgão opa.
sedar .para atuaoão, em cada dperaeão do dito mecanismo de liberaoão do al:51
go do suporte do mesmo e da dita placa de venda relativamente e em tempo de
maneira que a dita placa de venda d inicialmente movida para a dita posioão
de imercepgzo cfõ artigo e em seguida o dite suporte , 6 Ir eddO • para a
ata /
posição de liberação do artigo, o movimento de retárno da Mesma placa para/
a sua posição normal de venda e o retorno do citado suporte para
a sua posl
ano normal de bloqueio sendo subsequente:auge iniciadon.em sucessão no sen.
tido de o suporte atingir a sua posição. normal de bloqueio antes da plaoa /
de venda assumir a posição normal de renda dg mesma.
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•

de 28 de fevereirie 1956
BIRK ERISTENSEN STAEBN, -DINAMARCA
ERISTTAR
Reverente:
Privildgio de Invenção "PROCESSO DE PREPARAg0 DE MADEIRA comum Pun
SPAR tBRAOS PEITOS TOTAL OU PARCIALWN12 DE TAL MADEIRA comme
SUMO NA Mn

auvINDIcAOES

z . UM processo de preparação de madeira compensada perfilada, da
fato de uMa pluralidade cie rebaixos paraleloe rotili3l4osio
anotou entre si. g erem cortados-etravh,de toda espessura da calda de oa
macio et pelo menos ume Lace lateral de uma prancha de madeira 00311Mgap
da e em que os veios de madeira da camada de super11010 provida de rebaixei
eRo Orientados na mesma diresão oue os velos da madeira na 'muda adjaeonti
da prancha de madeira compensada.
Pont0 n2 1 do total de 8 pontos apresentados
ractoundo-p elo

t

Reivindica-se a prioridade do correspondeae pedido
positedo nos Estado. Unidos da Am4rica em 2$ de abril de
15:65 sob no
451,579.

ç6".
2

da

r'

11

'

Ponto nO 1 do total de 15 pontos apresentados.
ia

J.44

4-

R2 logágs de g danado ge 1958./
begereate: CONMISSARIAT A 1004012 ATOMIQUE./FRKAJ
meojads de lavgnOej APERPEIÇOSÉERICE 210( panuassmancti
ORHO

Pe.1~65.eaanktk/
• Reeter,guelesr do tipo homoateeo de tbulleb ORNO
;afilado pelo Lato de compreender Meies, pr6prioe para prorooartailo- /
saleo tau escoamento ou- yeano oiro 'forma de torbill" fo fluido atilo ' de
OS sAdelrli it s eparar o raper) . de sorte que o sufoleo deaMpenhe o 40101
papel de orador do calor e separador de vapor./
.14 depositante reivindica R prioridade dos sorreepondeateal
pedidosi depositados na ReogrtigEo de Patentes 44 'ranca, ea 10 doada
de. 15515 15 de . novembro de 1,57 e de novembro de 1/07, sob aunai.,
$.9001 751,66z e 751.788, respectivamente:ff

Ponto no 1 do tato]. do 18 pontos apresentado:h/
Ttemc Na 179.287 de 6 de maio de 1966 •
Requerente: THE BENDIX CORPORATION . E.U.À.
.I• ivilágio de I nvenção: "TAMPA Dm CILINDRO nESITiE4
REIVINDICIADE3

•

Conjunto de tampa pada
de cilindro
mestre do tipo que compreende um membro de vedação flexível adaptado para so
guir as variaçEes de nível de fluí' do na tÉmaza de reservat(wi0 do fluido e 1
-

°reprimido sabre a borda terminai da parede terifriia de dita c4ara por u.
Ra superfície plana existénte na coberta do reservatOri . p, .caracterizado por/

uns válvu/a de alivio localizada na vedação. existente entre dita sienerrtelo/
visne, dito membro de vedaçã ' o e dita borda terminal e . adap. t .ada p ara permitir
comunicação de dita ca' méra Com o exterior do reserYutOrio Dor nceslão de
2°Y. macjio de yressão wa dita. cmerae

a

•
1030 Quinta-feira 18

, Dtis,WO

g e 40.165 4, 21 do junho do 1961./
Alequaremtas CONPÁDNIC DC ODUTP-GOBAIC./DRANA„,
Iiivançdos 4228F2IÇ04141P4T0 laZ riga W OROwie senviui00a bad
(OINADO8 A $URN POSTOS AM CONTAM 00M nue CONDIDO,
Aperfeiçoamentoe em peça, ou Orgi p s meti/ima, baio ao.
os pratoo centrifugadores, dist/nados urda postos Oft OOdadatt *OU/
Vidro fundido, portieulormente 4q4les. providos de eritíciAse, da aorta

geo

Ca pequeno diametro, atreves dos quais escorre ou pa g ai vide* tendido

Março de 1971

U n- •:JIAL (Seção III)

4

sor odryada emoortadauot ~moa alo Okied101 abOAVí g de Mak araider~
laimod.da pa;rs, ileniaa beaporatura do ~NA ati C.a2441,811MCMOIMaab4.
do vidro, oSsractori g edo. perque,O1 ;Sakkl.eo_de 1ida912 *MC 112,8C14M201
*baixe doa dit0e.tri lhoo 44 aoldagme nanudtabiatt4 antiolodUc Sladd. WS4it
*Cotu,a ~soa*, .1.o poado oaboolat ao•olaits,
02 go* et =abro de - ligaçaé
dirotement4 da chapa do vidras
•eivindicus-se a laii*Vidado Ó e orree p eledertee ;Neide d nepoetUkdo AI Oh
laileart140 da Patuntoo doa dotado. Unideo da 4.6riea 4a ikerto. ai 1 ao og

//ombro de 1961 uób O 10,019.
Ponte n o .1 4* total, de 14 pontos aProz•ntados.

alta temperatura, e que permanece:41es mesmos, 4 alta boapor0tur4, mg
i gkoMnizadm pelo fato ao do oser para sua fAbricagko,.uma liga lei. /empreende de 17 022% de arome, de 55.* 754 do all**1 - d* Oda , na* P*r-..
aa, inferior • 22% ,a meie particularmente, inferior a 10%, podo ner
g ubotituida por cobalto . 0,5 a 2% da alumlnia • 1,5 e : A% de elainis, 1
dom uma paquen4 quantidade de ferro, inferior a 2% ,.* uma quantia**, 1
oxiito pequeno de °Arnoso, interior a 0,044./
krequerente reivindica a prioridade do sarreoponOodeo .
*ido depositado na adp4rtiolo do PAtoatea Do Nula, ox as, ao Sambo ào
1960, sob 0'831.046./
Ponto ma 1 a, total do 3 ~tad apeammtadalaJ
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mudo 314 146.344 -do tl to j peir, da 1943
Coquorantet CELL InlaRNATIONALS ' iliadaCCR NAltSCRAPPIJ C.V.-holamda
Privil:gio do InvoneX o w APORPCICOMMT03 . 11. Ou Meeiras á PRocCaDD alço.
,R2P2Ra0*ac10 02 tutanos a/ou ÁLCOOIS"
CLUELGGINI

1 = Aperteigoamonto.em,ou . rolativo e processe paro a P r elai r egie de
aldeidoa 4i/ou ilcools. ~Janto a raacío do ai compoetó tendo ligaçdo
lefinica, oom don6gide de carbono e hidrogenie, na Prema,' do umeatail
*odor oominuendondo ma ominem° do metal de tranelao, Onda ou amieiro ..
'Molde de 25 a 85, com peloftenos minimalioula contendo um atoo° trica.
lente do grupo V 1 da Pabala PeriOdlea, tendo ca minoro atimic, de 7 ok 9L
0/km0V/risada Pele fato De que e catalisador esta disporso em um meio cola
preendendo na eolg ente de alta ponta Se ebuliçío, °entendo axitinto (com*
aqui ihtea deflaido),e se efetua x destilagio subsequente 44 aletura de
reag'ío para separar wereduto . 044nro4ute g da •rnetePoldi miadOi.
o
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so
ORCO Ca 138.985 de 11 as poio de 1962
Nous/untos STAXIOARBOC W. 1. - HOLANDA
Priviligio do Move/iodos ' PRODESCO PARÁ Á VCP PACM1960 DC UM P06.leilte0
CUB8TÁNCIALKE1(22 5420100 / C0M2O3IOX0 ce
414TER11.00RTEEDO O 22910 w
141

rior

12.02.91.221e2

Proosoco para a vuleanisaçáo no am ooliaoro +M im banoialments faturado oaraotoriwado pai.* fatt de se mulieeer a praia*
ro,na presença de uma subettinoia ou oubetdnolac, tive produgoa radi
livrei e de um hidrooarboneto poli-aromitioo linearmeat, oondoa.
iodo, contendo, pelo menos, tres-ndoleos do beacono (do* ¡uai, R041-.
sue um ou maio pode sar um odeie* do toamo eubortituido). 4. orada
entemento4 de um matorial de •notimonto.
Reivindioa-oe prioridade do corre:W=80M DO81dO r At
peitada na 1epart4ge da tatmataa ao 2C1anda. 4M 12 do maio de 1441
-

kob o na 264.725.
Ponta n o 1 de 12 Isentar agnome/ido,.
,
IMMO NO 144.339 44 9 44 novembro d.1961
Itequerenter alaaaf.ommi.roao uras COMPArro3808.A.,
'CrIviggio do Invonglo "22002330 2 ÁPÁRIMR0 PÁRA =vale OBRO D, foto
ffieuttaIctagal •
Onaramia Moda, dempreommea.
8
trtagto,Pot:~
1 . MOMO
vidro
em um Molde de nenen(o um proe440 de enouryamento,d0 ohapas de
;Janto do tipo do contorno eloolOnalisado.uomproondende brilhei de MO144 a.
soo espagadoi tende OperOoice de toldava adaptadas pare •epertArOm Pdd
sBes de borde marginola almento , d, obosia curvada nas ~moa 1 *Md. pd
(AS por membros deLige91o . eotendendofee &trave* do dite CM. na a *OPA
od vidro suportai* no dito molde, c nSio quota 44010 / a4ft‘Pa aohot,44.'

de !elven,

do catalloader.
Á suqueroato ~indica a priorídaJo do oorraaPeft i onte Poltí4 3511*-;
sltado aa Mosartigio se patontO, dos Astadoo 1doa ie em:roo, me 15 ela
JaiNaliNe ' dó 1562, Sob O g 168.231.
Ponto n o 1 d* total de 11 pon .7.o, soroeonemeas.
TOMO Mo . 163.508 de 21 de outubro de . 1964
2oquereatosNta.404020LAMBA1 7.01~24c/ - ATAMANné
Privais!, 44 In vonçao seROC98,0 Pau 2.3.eRICAGIO 08 elDRO e$P1~0 kgracIDI
•Mirai ~adue,
te e

172JVINOIOACOds

protooe, param fabricagio de _vidra •opumade ropotidamento 4opm
*km., darAcoriaado colo.fatet:quo'Vidro com um.alto teir.44,403 do P or oreiele 015,at4,1 144. 6.,14,/4o.ma pressonça_do 0,15 a 0,50( 4. fuligem ativada On
A Comaidadd corroopeadente .de . um putio. Matorialoolatonda. t para MI
de8000..114
00
11 Mais, Hada amido paia atini0O de /Una Pu VaPor d4 44114•garante e preassa40.44:mos4en, ou pele abserole,4 partir de ar amido, de uma 40 ata amoRalrP9OP, 40..CUPerf‘ 014_0 1,h atX 4 viges 10 -64/0:2 e maio d4 ••
Com 11244ma.gapedéfissio, twomOmplo 0,7 a3,24 4 mais sa relavlo o amo de
Vidra~ 0~-2 tddla DaIvorulont4 ppm capaéidade de elogiem. aesin
.4a aodogis nad,eadv_iliporfieiesumtornas . lierOg . tío. doproasa . para tamPeratv• 09,9re.Waie IX aOMO4 200*8,Daio alta4 de que a temperatura de transtorna
'0o ia vtdioAke oo ' Corma nestas aup•rfXci44 uma capa vitrifieada , fina era-'
loola alto:usura Woomada empinada, *.chada di . todoe lados, a prova de cio,
UsUsliedit• ou a tooporatura Akar:C.0i' p arte do Massa 0.nil400,fechada fica tRO
baixa *ti ilto,osea9aDo que vapor de iigua:,.disee de reaodo nig neRIA •seonciol
mente liberados * qmor diger que os oomponontoe da ..reaçio. n4cosoírloo poro .for
maçío.44 eapuma Mus, 00.4 o C et: iste'momento coneoremm praticament* a atra min:trade de Okfds. Osni, *sitio a massa total tronsfermada pelo aqueciaenr
.
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ti para #00 a 900 aC, de 'Lameira- conhecida, 'em yidro espumado com um• piso 1,01,11,
i
t;4 ); •
f
li
111;tr1co de 0,17 g/c g e menos, em cuja substancia. poria $0,.• C catão presentes

—, •;;
trena concentração riatant• t1 que esta "substancia de vidro • sp1115550 pode ser
-f
•
.
•
t
• .
.
roide da mesma maneire do queo material , de saída, munido, de , gatia, espunader•
ipõs a •nantual - conplatação da parte gasta de carbono para o valor origi'mal,,
paio aquacinanto nas mesmas condições; resultando Mais, una Yez num vidro ele*
Nado com <Mesmo peso volumetrico com prãticamente o . nesmo rendinento/temp0.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos aprosentedos.

Fig. 1

, I . ema 'tina* miaelerileada'ewe ..mplio$4019~Indb , 40 Witillo
:1* ea'feraa da anel, feita do !material ilsisticei t4h4litisa'atoffildi
lisa 4ivuulado - u um borde cri anel inteírrálAue "etteadvrad-igliedati
:dentre da parede perit4riea latekta, um1ade dotcrbeide .tead~ .2
dá dita Superfície lisa e piau, normalmente situada ttegg4d0 ra Nulo,*
/
s.
40,0~ - tntagral na parede periarioa ertarnat.
leivindioa - se g prioridade do eorxespondentjr_podi40 depOeitade ei
Rn pArtição de Pat•otea deli BirtadOr unidos da Ânerida: lia II 4114unit°
aa4) Ai 207405.

onto A 0 1 de toSal T pontos apreeentadoe.
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".. 1 59 .079 de '11 de meio de 1964
Requerenres, UNIV2RSAL OIL PRODUCTS COMPANY - - E.U.A.
Privilegie de fnvencão . "PROCESSO PARA HIDR0RREFINACX0 DE EIDROCARBONETOS.
4noka1flk41)OS"
tinlviuDicacuss
1- --um processo para a hidro,refinação de um destilado por. hidra

FIG..
de *3 4* abril de 1964.
namo
lilworantst momxiaSáRI
L'ENBUIt ITOMIQUE * - TEiNÇA
Priver14,6&.'de imanai* *AtiPORITIvo Pdad O ESTUDO ORMICO Dl DMA MOSTRO

221114°

carbonatos insaturados formadores de coque, caracterizado por-compreender.
o fracionamento inicial do dito destilado para formar Uma fração leve tea
do ponto de ebulição inicial de 95 0 a 150 0 C, a reação de substancialmente
• tóda à fração , pesada com hidiogenio em umeprimeirane de ren" a ume'',
temperatura abaixo de 260 0 C, a'reação subsequente de pelo. menos uma'partA
da dita fração pesada com hidrogenie eniuma terceira iona"de reação a ilma
temperatura acima de 260 0 C, , a•reação de dita fração leve com hidrogenio',
em uma sevunAa zona de reação a uma temperatura abaixo de 260 0 C; seguida
ainda pela reação de pelo menos uma parte dá dita fraçào leve com bidrogil
nio na dita terceira zona de reação junto com a,fração pesada, a ,separie.
ção do efluente da dita terceira zona de :reação em uma , coXrente gasosa

RIIVINDICÁCM

siepeolkive para na4ir a energia liberada por . uma ~a o
die
diour
g e da •levaçào do sua tem p eratura,.o.uorolendend0 %O& chiara et,
teria
lortimitrica deettaale a s.:m.1~ a amostra a sor estudada 411 uma austri-151410
dum reaiit:aeias •14tricas que permitia aquecer indapendentemnitil AS dual dee
mestra', meios para •bmervir ta diferenças de temperanramItre •tad a**
.teas, meios ~andados polo g citados meios de obser y açào - par* regular era
teiedaie d* energia ferarcidos a5 duas amostras afiai de snbuota.30 a'12M4
1,647e,t4rmioiliiantioa em lempo, • melos para Medir a temperatura emala
acosta., d metes para medir a diferença dos potenciais de imergi...Sorne
* cada uma delas peles resist:ncias a. aqueeicuto, caracterizado DOI° I!
que ai &nastro* sío *d*- qual oonatIbuidas por :Nas 'algouetat Idf041046
ter41,separadas pela rosist:nclue de . aqueoluenta.
A. requerente reivindiea a prioridade de eirre aeendoute Iwkaide
titulo na #e p artcào de P atentes da . Franqa an 24 dembril de194,3 Sob ne
ms*,93.
l'ento n e 1.1, *etc. 69 5 :Anosos apresentados.

xa as referidas primeira e segunda acouta de reação,,a retirada , 6. uma pall
te de dita corrente llquida como produto, e 5. recirculação de uma parte m.
da dita corrente líquida p ara as referidas primeira e:segunda zona de T44;

e
9a

çãá.

11:21?

Ponto n o 1 do.r.c-w-íz ur c tcwtos apresentao.s4
/5
/5

tj

d
TIMO . Xe 158.433 de . 14 de idwril de 156
Leatorortes DoMIaIma 144.0x6sIU4 LIMITEI) - CÁNIDZ
PrivUídie de Invemorke "PEmeaSSO X aPAREIXO PUlÁ PAO*00 DE MAIO DX Át,
rd PUREta"
ARIV10Idleret$,

TERMO h e
•

158.947
,

de 6 de maio de 1964

' . 14,..57f-1AW CONTROLS COMPANY -

• Crl y áãgie de Iu y ençãe eVÁLYOU"
PEIV'INDICACOSS

0n aperalho ,pará prodn00 . d. cliloie por aquecimento
UalCke
..lunine em p6, ogractarisado peio fato de Compreender R com1;inagITO4
Cai riae retorta e um aon041140!, dl nuallo.ya condensadora' tubnlar ao. dite
0.6dediador'e disposta de eadó subotandalmente heritental'. em ' t8rn0 O. 1411
•i xo.lataitaditel; dita 16,4..t4n4e uai* extremidade .queate . tdjatiente i sok
.
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n

eloa.rótortla . a. ,aab "ioda* depa.ASOdd a4matads da Ingsbutlóhat. Uiva, diSa.m
rgaidaita Unido uma fada disposta da umeirajubstauoialnolite Vertical (más.
f 30 00% da írda da uogAvtranávarsal " da 41ta luva a oftí disPotta 4
¡oiça distinga dm 'citada •rtreaidadd quanto 4* mesicidnada luva Ispal e 50 a
do'dlientro ze4disk,dweita4a luva,
_-toquaranto ralvindica, a prioridade to derrospondente ~MO dit
'po1i4s4O MIA,Depattidieb do Patontde (18 ' N:cuidei. ta 23 da abril de 1963,eob
Nt*.$73.8fil.

bete 4 0 1 do total 4*

r

eretos aoreeenteo...

hs peraelims) odies 4. •Learreato, earectsrialao pelo Mo te cc &akar seeekamme
*as sIlSama timenictomleae isolado e p;earerfutanatto techadap cie amvolvt • ~ia.
a sor

tratado, a, linda, pol. rato de que Os camposi gaga4ttem S e rrtarbi

parodo , da 'sancionada zmWara, *ande-isquem'atrl nS•v4eda
**t4rte d continuamente movimentado em dirogio lor .ditudiral do roreve
riadiadate, e Aaposisanto roolvierica a prioridaso do oorrerpoadontede 19,55
peado depositado na Ispartiçie.d. Patentes da kleeiniek, em 1 de Abril
•db 40 5 7130 IIII41/21n.
Pnnto w r 1 de total da 1 4 pontos apresentados.
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Mame 0 150.103 da :3 de abril da 19611
Edquoronté. CO0LUSARIAT -4 IMANAM 1TOMIqu1 MANCA
erivilligio do baronia UPWRIÇOAMENrOS sUBMINIárRADOS JkOs .PaCCO5000 Da muy
PAW, BRINCIPAIMMTE oz tramita, 1 EM ?amua OX CARBONS% OS Imbuo
0

1

aleitando"'

Rdowerants% NOCIETS ANONTWE ~RS CITROEN - FRAN&

. Pro•eso do tundigio ou.mo1dagem, prinorpalmeot. de lingot***;*
oa partiOular; da carbonsto.do uraniowCaraCtorizadd po1o . far.to'do que os ap4
itra* 001. 09tvria Priv*, PAra..r rurdi9l9pArIrtnulos que 'go subust1ded i Pu e
¡LIO da um molde Ou radio)* aprer"..ado • quo.operkpata !adir de tal ionaira
01 ela dois* aubsiatir, de lado da parada do cadinho, una camada da dr:nulos
aie remido% rareando amoolaorio. crotetora, Guando do roorriamentse. * eus
estão]. de dar az salicida retirada.
Yinalinant• a depositante. reiviadica * prioridade do corr•*PoOdonti,
¡Oiti* Aapesitea* ai. Ammertlaa o. , atentei da Prança,ma à do obrAl os1443,
-10 ná
.Píoto m á 1 do total do 12 ~to* aoremmutmee*.

Pr1v114gie da laYan040 "2RbeRSS0 O DISPOSITIVO PAU 1~0u ~ DO TOROOt ag um
iltiadi DR MU TRAmpasslo RIDRADLIC* À BARRILIDINS"

auvumweas

1 - Proffieaso 041. a ramados do torque de outrem do ume wancataaos,
hidr‘ulida e barr4/41sta, partiouldireents do . un veistao, no qual a ~tanto do dito torcuo par* una potencia dada 4 obtida pala variagio da oilindrada de
la Oa da outro dom doi* alimentos constitoidos pelo gerador e a 00tor da (liba
aransaisaRo, ;asas doie,per:aotros podendo sor postos om •lcoouçio owlusirs •
monto ou coneecutiramonto, oaractorinado pelo fato de utilizar oceo Tora* do
regulas= a manutonção contisua do oquilforto p ~Judie por ceio da ar dia,
• trikaidor-regulador, entro duas fOrgas respeotivadent. proporcionais ; alta
~ do liecid0 da tracc edecio e 4 Pressío tonada colgo refer:ncia de ara
~MA lados. de tooperasueo sons1vo loo nt o .conetadt0 eilderred• pele eseee em
parto ar SIO recinto OfOreavol • cujo . r o luad.reinliael da fundo da pote"ndia
desejada 4 tornada proporcional ; eilindrada do kerador, a. rorreqao, da rola
Os da trancuissao se efetuando falando-se sei!' *Obre o plet; lapol4ionador da um os de outro dos doia •leuento da tronsatssdo sor Meios kildr;uli ,:os no
isouslofts Poll distribuidor-regulador.
A requerente reivindica a prioridade do oorreeponcence p,juin
witgeo na Aorartigio da Patente de, ?rança, em 29 de lerdo de 1.045 ecb n)
7E9.7034
POD t e e* 1 do . tetil a. lo pontos aprofientadom.
O

*lin o 104Y4 de 2..4e abril do Wh
latworoz4de Mandaiuda.jamenj
IggvgligAil da rovenaa wPomo -Paii AQUECIA PINAS finualad

.81~,
Ponto o Pr4rIr. para ~ar popa matítioas luz Mia do ai ~g
liainftios az rotaole a Mecanicamente acionado ore polaridade variada da a.
Ole para Outro, sob 4ro traitaxento fo Coito do ~setas de Emdcait (OarrenPRE ÇO

DQ. NV4ILLIA) Pt 111- # 4;
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