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INSTITUTO NACIONAL
I REVISTA DA PROPRIEDADE
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Servico de Recepção,
Intormação e Expedição

INDUSTRIAL

N9 173.080 - Um disco cortador
aperfeiçoado para cortadeiras de cana
Expediente de 22 de março de 1971 esimilares - Puilhermo Hay Smith.
- Deferido com exclusão do ponto
r
14.
N9 175.709 - Máquina picadoro e
N9 55.448 - General Lerinerican trituradores de forragens - Máquinas
Transportation Corporation. - Ema Palma Ltda. - Deferido com excluretificado a publicação de ('adueiaa- são do ponto 9.
N9 175.711 - Plantadora de mudas
de publicada no D. O. de 11 de :oneiro de 1971 emo vez que foi Jom- em sulcos ou estacas - Máquinas
provado o pagamento das anuida- Palma Ltda. - Deferido com exclusão do ponto 4.
des.
N9 175.712 -- Aperfeiç..„--.-`, em
N . 5.405 Thr. Dow Chemical
Company. - Fies, retificado a pu- espula plástica para fiação,- retorção
pai a a. ';‘, de eaduodade, publi nulo no tecelagem, fios e fibras texteis RoD. O. de 11 de jantar. de 1971, uma gimex Cia. Técnico Textil - - Defe••.. -ado o a aa• a • ato rido com exclusão do ponto 3.
vez que foi
No 176.428 - P•••• • a- de fabricade' todas as anuidades.
ção de corantes de dispersão da série'
N9 59.643 - National Manear:1e and mono n7r=1,,, - Sandoz Patents Ltd.
Steel Castirigs Company. - Fica reN9 176.766 - Fuso para máquinas
tificada a publicação de caducidade
uma vez que a patente se- encontra de fiação e de retorção - Whhelm
Stahlecker GMBH.
•
em dia.
N9 176.802 - Máquina para la/da
de sistema lateral para produção de
Oposições
sacos embalagens plásticas - Getúlio
Gonçalvves. - Deferida coin
114yrta S. A. Ind. e Com. - Opoen Silveira
exclusão do ponto 10.
te do T. 875.494.
N9 176.871 - Retorcedeira. - Com- .
S. A. Frigorífico Anglo - Opoente monwealth
Scientific and Industrial
do T. 875.494.
R e 3C;:).
Organization.
N9 176.950 - Maquina para produSECaZETARIA DE PATENTES
ção continua de 1 ,nn7 -‘'dos delgados
à base de .. ‘-:••••, termo endurecidas
Expediente de 22 de março'
- B 1 P Breveta Inventions Prornode 1971
tions S. A.
No 177.015 - P••• .. -..• t(s rrnlrn posta
Nottficaçdo
primário de recuperação de óleo 'a
partir de poços de óleo e similares Ficará notificados os requerentes Equity .011 Company. -- Deferido com
para pompa,
abaixo ••••
exclusão do ponto G.
a êste 'Departamento, a fim de efeNe 177.122 - P•e a---) para a retea•wa s o pagamento da taxa final e cupea-,( :ín de bôrra de estanho da primeira anuidade, dentro do pi•azo David Batista Leite. - Deferido com
de e60 dias:
exclusão do ponto 4.
N9 177.807 - para R prePrivilégio de ,I,Lb-ivçdo
paração de azo corantes básicos deferido
F-y-a--•lie Hoechst Aktiengesellschaft.
N9 177.831 "••• de prepafaração de silanos e
Dow
N9 133.680 - Processo para R
bricação de disazo-corantes•hidro in- Corn.ing CUL pol. ation
solúveis - Ciba Société Anonyrne.
N? 177.832 - P•••• •-• para produN° 160.924 - Aparelha desidrata- zir fitilho de matéria plástica - Imp
dor de capim tranfa,•••-•••do:o em ra- Ind. de Material Plástico Ltda.
ção pára animais - ta:-.f.• FerN9 177.976 - Aparelhagem para o
tratamento de elemei.laaJ filiformes ou
reira Nunes,
Crylor 5. A.
N9 163.322 - Nôvo sistema para chatos
eaaaa- do braço no chassi dê areabar, N9 177.986 -- para trata-'
cus - F N I F:51}1rira Narien;77 mento térmico de peças de fundiçãO
de
.n. r,to S. A.
de •L
anulares - Amsted. Industries In.taanoiated.
N o 173.027 •- Aparelho para decoN9 178,172 - Processo para sper
rae carda'lia, e senaelhantes -- John
feiçaar proceásarneiatos térmicos em
arnaaaanus_

fornos rotativos - Lias Forschungs
Ag.
N9 178.178 Cortadeira para fôlhas de formio e outros materiais fibrosos Vegetais - José Pires Castanho Filho. - I- Deferido com exclusão do ponto 3.
N9 18.196 - Agentes de lavagem
e auxiliares de lavagem de ação alvejante
Henke' & Cie. GMBH.
N9 179.395 - Aquecedor - Esse
1/13, al c h and Eng... .:••g Company.
Cumpra as exig•= • :• ;--, ta ...a -N9 123.514 - Harbison Walker Refractories Company.
N9 169.697 -- Blackstone Corporation,
N9 174.756 - Sintaryc do Brasil
S. A. Ind. e Com.
N9 175.920 - Reckitt & Colman
Limited.
N9 181.612 -- Fuller Company.
N0 185.023 - Société Eives Line
Cail.
N9 188.606 - Vitorino Prates de
Miranda.
N° 189.146 - João Nelson Ferreira.
N9 189.233 - Raphael Cuvero
Exigências

N9 196. 12 - R J Reynolds Tobacco
-Compawf.
N9 196.518 - Costrnainni Meceaniche G Maaaaal S p A.
N9 196.520 --. The English Electric
Company Lirnited.
N9 196.547 - Caterpillar Tractor
Co.
No- The National Cash
Register Company.
N9 196.550 - The National Cash
Register Company.
N9 196.676. - The Goodyear Tire ta
Rubber Company.
N9 196.677 - Sterling Drug Inc.
No 196.710 - International Fiavors
&
Inc.
N9 '196.826 - The Gillette Company,
Ny 196.860 - Hoocker Chernicat
Corporation.
N9 196.864 - Vernon Davis Roosa.
N9 196.837 - Combustion Emria•
ring Inc.
N9 196.938 - Owens Corning Eiberglas Corporation.
N9 196.940 - The Goodyear Tire &
Rubber Company.
N9 195.941 - Caterpillar Tractor
Co.
N9 196.946 - Beecham Group Limited.
N9 197.294 - Iffoocker Chein,eal
Corpora tion
N9 197,424 - Ja.cob Simon Kamboriaia
No 197.'425 - Chesebrough Pound's
Inc.
N9 197.426 - The Goodyear Tire &c
Rubber Company,.
N9 197.427 - Federal "Mogul Cora
poration.
N9 .1.9'i.430 - Inlarifarms Incorpia.

No 178.514 - Chicago Bridge & Iron
Company. a- Exclua das reivindicações o ponto no 12.
N° 162.765 - Augusto Frederico
Kenaer Esclareça o título,
Arquive se de acôrdo com ó rago 145, uma vez que a p•e• •i• - rated.
cão k‘ jau- ” tada não atende ao
N9 197.452 - Worthington S. A.
disposto no artigo 162 do CPI:'
Philips Pet.ala,...,
N9 191.458 N9 188.585 - ACF Industries In- CompanY.
N" 197.459 - The Bendix Corpocuipuzated.
..nae
N9 188.626 - The Yoder Company.
No 197.480 - Rolun and Haas CaiuNo 189.001 - Philips Petroleurn
pany.
Company.
N9 197.481 - Rohn and Haas ComN9 189.093 - Ford Motor Company.
pany.
N 9 .197.482 - Philips Petroleuzza
N9 189.208 - Philips Petroleum
Ci lupa/1y.
Com. pany.
N° 196.170 - British A...,•, „ ToSociété Anonyzne AnN9bacco Company Limited.
dre Citroen.
N9 198.548 - Philips Pet•al , ain
N9 196.175 - C -'es Pernand
Company.
Dubois.
Société Anonyme
Na 198.597 N9 196.116 -• Israel Mining a Indusirias Instituto For Re,e- ej and De- D13 a •
velopments e Israel Petrochemical
N9 198.600 - United States Steet
Ea;•-••••;,-P,, .Lida:' •
.,nrno,„,ar.n
Y. 9 '198 .994 - The Goodyear Tire &•
" Reynolds Metais
N9 196.171
- R a ta:e- Company.
,
a'onapany.
Fisons Pest Control
N9 98.997
Beechaan Group .L1N9 190.178
Liraited.
mited.
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C PUÍ/11C ou 17(1.M P01.(e
em favor
do Tesoureiro do Depar!vnento de

tias rÉparte.ÇOCS

pUb!*.cos, d st taci° à publv
sero, recebido na Seção .ãe. C q) Lu.
niegede,s ale. .a.9 17 horaS .0 .1.dendl:menta , do pubireo 'pela Se.ção de
feeonedo ra de 12 4s .J8 horas
• 2 Os e),-iç»,u7 pu„- a p-,i)/•coytu.
deá,du n ne'teu
í h71; ..evercio
Jyrrdati:.urialdos
jdçÔ dc.r.4 C7:1 papel aeetirado
ou lapeT ganyinliedo medni.çZõ
ce,gtinirtros, .sent cliuMdas' ou rasurus que dipieuaon • a sua
prrensão, em especial -que.n.ao von.
etz erein tabelas

de 1971

E;`NIPEDIENI.TE

Imprensa Nacional Quanto do

contrato de porta aéreo, em favor
da Delegaria Regional da Einprêsa
BraNile .'rc de Correios e Telégrafos

DEPAR4T MENTO DE IMPRENSA' ACIONAL
•',••••

•

Brasília.

ALEtkRTO DE BRIT1O PEREIRA
o:tuyo
C n1.404 •00 111-VIÇ-á)

J,

6, DE ALMEIDA CARNE IRp

c

DIÁRIO
8.1açAQ

5,, rdo uantliatus eu/1,as- em ilma
prêta e indelével, a critério do
D IV

Taaái

r
r
414.•,d4è C

e) N
'de
porte ta o'partt
localidr.tde não se,ruida
ésse
C r4E.4•11 0
.14 •wçdo De
'uca) de transporte,' a b:legaeia
.
Reg.ona1
Emprêsa Brcsilcira. de
FLORI-ANO GUIMARÃES Corre.'os e Telégrafos cm BrasiUtt
•
se . origa a korviNc:'or o enearrifn mento ao destinalario por
_
outras vias, indepen.dentemente de
ac;e:;cIno fi.0 preço.
7) -4 Delegacia Regional' , da
Empresa Brasileira de Correios e
..Teiegrajos em Brasil-ia i.eserva-se
o direito de"reajustar os'seus pre. ços, no caso de eevação de tarifas
Comercias aéreas, niecbante
prévio aos assinantes.

`• '
£i Cal.

As reelaina0es pertinentes.
In:presa( /81 4t, C, , rtSt Detart?rr teto de •rr:-Nseirnal
• d ruateria-.rtribida, nos casos cle
sensItin
ênro Q.z oino serão e n eam adas por escrito' a Seeão de Reda-'
çao ate 'o' .quinto dia útil snbse-:
ASSINATURAS
,Y) Os prazos da assinatura p0qsrente á plehhee.eão
, derdo ser semestral 0:/ a-,t,aLi e RI
ELIPaRTIÇÕOS • PAttl Xe LM MIES
FtiN
ciothtnios
.
I
inl'rie rúa sempre no
, 41 As n v, -,turas seroo .Wma-:
74.61 do rnt'!.5 (.1. pedida
esta KW (1 4 IV O trun,sporte por serriestro
Cr$ 30,00 Senteetre
,
- 41 Cr$ 1'3.50 de porte aéreo poderá ser mensaI,
p.a àérea será contratado separo ,- •
sem:Atrai oa anual O prazo das
o.,,,,w-ente com c. Deegacia do Em- Ano . ,, à
Cri 60,00 Ano ,,,, ,, n •• •• •• n
450 assinaturas para o Ext
, rior é sã.
prt:sa Bro_sneira de Correios e Te-.
exterior
mente anual e não harrtl trens'
Erterior
tr . ;rafos e'fri Br(.siiia .Esta pOdera'
porte por via aérea
n al A,„
a.•-• epeori";:gar tionl.3eni de ezteaarti-,kno
Cr$
+,./
0.9 50,00
,4 4 4
n ••or 'o pzeEdo de ass....nat.,ra ao
9) A • reativaçdo deve.rd ser seA) 1 /v A''t:te er•.::o o assinante di•
PORTA A€RSO
licitada cOnt antecedência de 30
i.p;'? 9ci ao D / IV , o ped7 do de (1364- • n
f3ra, e o pagum...f.)2,1e) do valor
dias do vencimento da assinatstra
.,,,,
Cr$ 1)00 Seroaesitroi Cr8 102,001 Anual ••• ar
e do porte aéreo VeneW0s, serda
4,orresr;072dente. na tonna do . item • mensui
suspensos todependente.nente dd
seguinte
AzomERO A0U. LSO
aviso-prévio
il li

9.4/ 0.•

mix

O- preço do nfiniera avulso figura, na última ~na de cada
e.remp1a,r
_
- O prego do exemplar atrasado serd ~ceado de Cr$ 6,0i,
sã do inumo ano,-4 de Cr$ 1.01 por aaO
de azoe anteriores

5) A n Cie ualOies pana
4issinataaa. que eerá acompanhada
;d.e
" tos quanto ásita
'apqracão, gera leito semente ;por

(érks

•

10) Para receberem os aupU.snentas às edições dos Orgdos ofidelti. 09 assinantes deverão solte:til-2os no ata 4a assinatura.
•

1V 201.235 - P. IFIoltumrue léa
9 198.998 - 1Conus !Cessei Ge- • N3 200.017- The Hoover Com- i No 200.1K19 - Illimois Toils- Works
Iria.
& 1m/9
•st?1,1sdhaft'
f
Fur Warnietechnik
Itohe. de. Soeleté Ammayine.
N9 200.018 - The HooVer ComNo 10)1.910 - Sterling Drug Inc.
Cr. ICG.
N9 201.236 - F. Rati:inann,La
darlIsle ChemIcal Boche Cie. Socleté Annnyme.
No0.849
199.01.1 - Westinghonee Air pany.
N9 200.013 -- The Noover Comp e CompanY.
No 201.237 - Ppg Indurtries
9 199.033 - Nanegaruchi Baseki pany.
No 200.964 -- Ford Motor t'am1V
321.288 lneorporrited
,3.11.k1 /Calsha.
N° 200.025 - Westinglimise /kir pany.
N9 201.251 - Republie Steel Cor..
T' 199.285 - PPG Industria Inc. &rake
•
AT'?
200489
Artur
Piseher.
Company.
poration.
N" 199.237 -, ACP• Industries toN9 200.026 - Sociéte Anonyme N o 201.1100 - Tbe Net-mm.1 Cash ; 1V 101.255 - Allantle Richield
o- . -orpted. .
A. .
Ftegister Cotim any.
'Company.
V .• 199_319 -- JaCob Sitrion Kaa.1- 33Noft200.028
- E R Squibb & Som
1n19 •201.,001 - Citterpillar Tractor
No 1001.256 - Sterling Drag Inc.
1,1r."-n.
Co.
, No 201.257 - Robe And Haia
1." 199.321 - The National Citai) 'Inc.
N9 200.305 - Japan Exlan ComCoinpany.
111.e-ioter Ocanparry.
119 41.525 Co. clivottl
pany Litnited.
I N9 201.258 - Rohn And Haat,
S.
p.
A.
N9 200.396 - Yoshitonn PharmaNo L99.223 - Pirelli Societa Per
N9 101.917 - Ing CO. Olivetti Company.
oeutical Industries Ltd.
S.
p. A.
N 9 101.351 - Laboratóno Ouldotti
N9 200.313 - W R Grace &
N9, 190.512 - Cumbustlion
&
C. B. p.
peFiving Inc.
N9
201,041
KOppe.ta Company I N9
200.353 - Société Des ?urges
231.152 - Pennyrieh Internam
No 199.515 - Rohn and Haas Com- EtN9
Inc.
Ateliers Di Cresot.
tional
Inc.
er •-)v.
No'
201.942
- N9 200.520 - Toyo
- Nsitional çead ComN 9 : . 0 1 .376 - Wallace Murray CorN9 199. 20 - Sankyo Companr
pany:'
Cor_paration.
No 200.536 - DelaIande S. A.
No .201.043 - Union Carb!de Cor- por'ation.
N9 281.383' - Wel:dto:1m PharnieNP 199.557
CTS Corporation.
poraticin:
1
.19 100.537 - Delalande IS A
e.eutleal
Industries Ltd
-N"' 199.568 - 17SV Ph-•----' N9 200.538 - Vernon Davis Roosa
N. 201.044 , Caterpillar 2ractor ; N° 241.384 - Libe
Cornmetion.
y Owenr: Ford
N9 200.549 - TIihe Bectdix Corpo- Co.
• 1^ - .574
Che.motroolcs
Company.
ration.
N9 201.047 - Pirelli Societá Per 'Class
porr ted
N
r 281.385 - Arthur F,s,her,
NO
9 109.575 - General Motor ç çor- pany.20e 42 - Rohn and Plaas Com- N 201.077 N9 201.388 - José Marii Baiano.
Ciaird Ineorporated.
poration.
N
9 201.408 - Eh Li1ly UM ComNo 200..573
Aktiebolaget 'Vibro
N9 199.575 - General Motórs Cor- Verken.
1,19 201.081 - Robertsbaw Controsl pany.
POra tion:
No 201.410 - Asbiton A .
N° 200 574 - Jacob &mor liam- Conapany.
No 201.082 - F. Hoffmn
an La N9 .20;1.432 - The Go w.yer
N9 199.810- - Union Carhide Cor- horian.
Cie. Societé Anonyme.
No 200.575 - The National Crksh Rocile
poration.
Rubl.er Company.
No 201.108 - Societé Fie s Libe &No
N° 199.811 - Atlentic Rchfielci Re..,ister Company.
201.433 - The Goolyer Tire
Cail.
Company.
& Rubber Company.
9 200.577 -_Forcl Mo i' .1 Com.
Atlantic Rich/te/ri pany.
No .199.812
No
2111.131
_
No- 201.465 - Catero:i:le Tractor,
I
The Bendii CorpoCómpany.
i Co.
No 200.578 - Ford 'Motor Com- reflori
10 199.813 - Atlantir Richfleld pa.ny.
51? 201:134 - •aterpillar Tractor
No 201.416 - The Nati-mal Cash
Company.
Co_
Register ComPany.
No
200.579
Sorieta
Per
Ono
Ph.,
.)-n
cal
No 199.833
No 201.202
' Apaw. S. A.
/A•rioni.
1519 .01.467 - The Stancli.rd Õ11
Co, Ltd.
No 21.1f 848 Arid CcmN° 20/.205
Ing.
C.
Olivetti
&
01:11P211,1?.
W 199.853 ---' •Caterphlar
pany.
C. S.• P. 4.
i N 9 201.495 Cb.
N9 200.868 - Je r ferson Chemici,
IV' 211.208 - Beeeham
Li_ cP utical Industries Ltd
No 199.858 - Jacinto Rocha da Company Inc.
-.
: No 201.553 - Union C,I;irido CorN-13ef1,orron La
N9 199.859 -- British Telecon,o,r
IV 201.221. - The '011kt:1:e Coro- j_,porãtion.
201.609 - Artur,Flet•ter
Roche & Cit. Societe Anonynia.
pleations ,Research Limited.
Palre;
NO 201.610 - Artur Fireher.
3"

•

•
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•
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N9 201.618 - The National Cash I blicada no D. O. de '14 de dezembro
I de 1970.
Register Company.
Na
N9 2010.637 -- Toyo Flnginering, Luiz Carlos Martins Monaco
pedido de ailetaCãO de traneferérea,
Comparation..
I por falta de cumprimento integra i da
N9 201.730 - lhe National Cash exigência publicada no D. O. de 7
Register Company.
. de dezembro de 1970.
Cie.,
L. Givaudan
No 201.970
202.274
..Rohn
A,id
Rias
N9
MARCAS 4
Company.
Exigências
Roh ri And.
N9 202
Company.
Produtos Químicos Fontoura Ltda.
No 202-.405 - Caterpillar Traatir
- No pedido de transferência do t.
Co.
214.929'. - Cumpra ,a requerente
N9 202.407 - The F3eroix Corpo- n9
de fls. 19, as seguintes exigências:
ration.
1) Apresente Uivo documento de cesN9 202.424 • - Fred Ward Allen
tendo em vista, que o de fdIhaa
Rowland .)-osel5h HM)! e Wara l wine são,
35-3-7 faz referência ao art. 120- do
ford Thompson.
-Decreto-lei n 9 254-70; 2) Comprove
N9 202.432 -- The Bendix Corpo-- o ramo de atividade da cessionário;
3t Declare o n" de inscrição no C
ration.
Kewa nees Oh (Jom- • C.
N9 202.433
Banco Safra -cie Investimentos S.A..
pany.
N9 202.435 - John Heatncoet And: --,, No padda d.> ate ,->cão d e nome
da
marca do t. 206.428.Company Limite&
a requerente de fls. 31, o n9 de MnNo 202.568 - Robertsha.w Consiols orfeão no C. G. C.
Company.
-. I Rinaldo Victor de Lamare - TiN9 202.569 - Amiantus -A.
do t. 619.877. - ComprovemThe Goodve r Tire & tular
N9 202,588
pn: 1) O
d
ri"mq ind'v' dual
Rubber Company.
de Rinaldo 'Victor de .La.mare; 2) O
N9 202.589 --- The Gooclue,r Tire gr, ramo de atividade do cedente e da
cessionário.
Rubber Company.
N9 202.590 - Union CarPicle CorPROCURADORIA GERAL
pora\tion.
Robertshow Contiols
N9 202.591
Company.
Senáo Leqal
N9 202.592- .- Robe rts h a w cor irols
Company.
Exigência
Eli Lilly And ComN9 202.603
N9 47.046 - Emcomil Empresa Copany.
N9 202.604 - Kopperr Colowny o ercial de Mineração Ltda. - Cumpra a éxi."..'e;ida da Secão de ProrroInc. `•
No ,202.606 - Hooket Chealical gações. no sentido de assinar os exemplares.
Corporation.
N9 2ffl.628 - Oscar Weiss.
N 9 202.928 - L. Giveudan & Cie. I
Societé Anonyme.
Suão de Reeomos
L. Giva,uchin & Cie.
N9 202.929
Societé Anonytne.
Midland-Ross Corporation - No reN9 202.930 - Ford Motor Com- curso Interposto ao indeferimento do
ipany.
T. P. I. 126.884 - Aperfeiçoamentos
N9 202.957 - Societé. Indu:trielle em. ou relativos a engates para. vaSIBE.
de Brevets et D'Etudes
gões ferroviários.
Finanz und KomN9 202.958
Atlante S. A. Indústrias Médico
pensations Anstalt.
Odontológicas. - No recurso inter'
N9 2030.202 - International Bio- posto ao deferimento d oT. P. I,
logical Center Panbios Trust Reg.
130.089 - Dispositiyos para a introN9 207.772 - Delande S. A.
dução - e extração de brocas de alta
.N9 209.185 - Citroen S. A.
rotação de contra-ângulos.
N9 213.602 - Frani Corpo eation
Deca S. A. Ind. e Com. -- No reinterposto ao deferimento do
No 221 010 - The Murpb e Che- curso
T. P. I. 142.463 - Aperfeiçoamenniical Company Ltd.
tos
em
reeistros para laVatórios em
- Arquivam-se JS p iess O ;.
geral.
•
Metalúrgica Oriente S. A. -No recurso interposto ao deferimento do
Seção de Transferência
T. P. I. 142.463 - Aperfeiçoamentos
é Lic,-ra
em registros para lavatórios em geral.
Kabushiki Kaisha Nihon-Sha No
Expediente d e22 • de março
recurso interposto ao indeferimento
de 1971 .
do T. P. 1. 144.905 - Niko tipo
de fècho para saquinhos de resinas
Exigências
sintéticas.
Alcan Alumínio do Brasil S. A. vv aliace-Murray Corporation - No
No recurso interposto ao deferimenPedido de - transferência do t.
mero 158.573. - Apresente a reque-1 to do T. M. 1. 146,737 - Perfilado
retne de fls. 40-41 os originais dos
Instron S. A. Ind. e Com. - No
documentos de fls.. 44-49 e pague as"' recurso interposto ao indeferimento
retribuições relativas a duas trans- do T. P. 1. 148.250 - Aperfeiçoaferências e a uma. alteração de: mentos em chaves .elétricas
nome.
marcha a ré de veículos em geral.
Metalúrgica Jas Ltda. - No oe-'! The Budo Corram
- No rf,!clITS
dido de transferência do t. 193.402. i nt-rio-t e A 0 ¡ e t-me i:i m a nte do T
- Promova a requerente de fls. 11 P. T 160 839
Irstalação de ar
a retificaeão do n9 do têrmo para condicionado para um corpo de vagãe
193.402. no documento de cessão. de ferrovi á
de trãosito
p'd ).
fls. 15 .e faca assinar o mesmo pelos
demais sócios da cedente.
Pedido de ‘recon,s.iricração
•n

Vive
Celite S. A. Ind. e Com. No
pedido de transferência do t. número
1E9.635. •- Arquive-se o ped'do de
anotação de transferência, por falta
de cumprimento da exigência, pu-

O. Mustad & Som A. S. - Titular
do R. 254.367 - No pedido de re'consideração que arquivon o pedido
de prorrogação. --• Promova orelimi n e rmente a modificarão ;Iti firma.
r ,aleoratorios Osório' de Moraes Limitada - No pedido de reconsidere

ção de despacha que arquivou o T.
N9 165.450 - Dispositivo paria ri
n" 625..69. - Preste esclarecimentos restrlaniento secundário dos lingotes
quanto á dualidade de procuradores. em máquinas de. fundição contínua
- Tsentralny Naucho-Issledovatelsky
REPUBLICAÇAO : PRE-SIDENO e. - Institute Chernoi Metalurgii Im. 1 P.
SECRETARIAS E SERVIÇOS
Bardina e Gosudarstvenny Sojr.zny
Institute Proektirovanija Metal1nr , iD. -O de 19-3-71
cheskikzavodov (com exclusão mo
ponto 31.
Em 22 de marçai de 1971
N° 171.051 -- Condicionador de *aeido ou pano têxtil - Unilever N. V.
Pedido de preferência
N9 171.307 - Papel aperfeiçoado e
processo para aperfeicoar as proprieRefrigeração Dolemme Ltda. (no dades do papel - Monsanto Compedido de preferência da pat. PI tãr- pany.
ma 192.830 n . -- Defiro a preferên;
N9 174.987 - Processo para a facia
bricação de estruturas modeladas de
celulose regenerada transparentemenNotificação
te colorida com corantes orgânicos
dificilmente Melro-solúveis Cilaa
Picam notificados os requerentes Société Anonyme
e baixo mencionados para comparecer
N9 175.395 - Processo e aparelho
a êste Depaitametno a fim de efetuar o pagamento da .taxa final e para decompor compostos de metal
da primeira anuidade dentro do pra- - The International Nickel Compa,ny of Canada, Linalted.
zo de 60 dias.
N9 179.963 - Processo para a orenaração de azo-corantes metálicos Privilégio de invenção
Mabwerke Hoechst Aktiengesellsdeferido
chaft Vorrre IVIeister Lucius Bm.
N° 157.144 - Uma estrutura lami- ning.
N 9 176.224 - Processo .para a funnado compreendendo folhas metálidição de fôlha acrílica - Monsantd
cas intercoladas com félhas de vidro Company.
envolvidas em poliolefina e processo
N9 176.414 - Um processo para
para fabricá-lo - National Lead
ligar materiais em partículas - Is.
Company,
rael Mining Industries - Institue
N9 157.778 - Recipiente para o al- For
Researeh and Development.
vejamento de polpa de 't elulose
No 175.443 - Tampão de ponte Aktiebolaget Ka,myr,
N9 164.051 - Processo e aparelha- Syron Jackson Inc.
N9 177.186 - Aperfeicoatnentos em
gem para a laminação de materiais processo
e aparelho de fim:Ui dissimilares - Continental Can Com- Monsanto Company.
pany, Inc.
N9 177.245 - Novas disposições era
N 9 170.276 - Processo para a .prebomba pulverizadora motorizada paração de resinas termo-endureci- Pulvicar Ind. e Com. Ltda.
veia, de poliester, tendo grupos imida
177.410 - Cilindro para tunchr
cíclicos- e eventualmente grupos alui- e N9
laminar metal - Prolizenz Ag.
ria, e processo para fabricação de conN9 177.436 - Processo para a produtores elétricos à base destas resi- dução
de materiais poliméricos
nas - Dr. Beck & Co. GmbH,
forma de pérolas - The Dow CheN 9 170.742 - Processo para a fahricaçã, ode monoazo pigmentos - mica' Company.
N9 177.721 - Cilindros Génie.is de
Ciba Société Anonyme,
compressão, construidos em, forma
N . 171.800 - Processo para prepa- de cilindro fixo e providos com rorar poliésteres de sulfonato, contendo lamentos de esferas - wilhelm
um composto básico - Imperial Che Stahlecker GMBH.
mica]. Industries Limited.
N9 177.942 - AperfeicCiamenti. no
No 171.626 - Processo de preparação de pigmentos inorgânicos IA- .processo de preparação cai massa
eilmente dispersáveis - Farbenfabri- de polímeros e de copolimeros à base
de cloreto vinilico mediante pal i meken Bayer Aktiengesellschaft.
rização em duas etapas - Produits
N9 172.215 - Processo para irnpe- Chimiques Pechiney Saint Gobain.
dir descoramentos locais na coloraN9 177.977 - Processo para e façã.o de vidrados com pigmentos con- bricação de novos derivados rl e coai- ,
tendo cromo - Deutsche Golti - postos poliglicólicos anfotéticcn Und Silber Scheideanstalt Vormair Ciba Societé Anonyme.
Roessier.
N9 173.096 - Aperfeiçoamento em
Privilégio de invençdo
Processo para a oxidação de um hidrocarboneto olefinico em aldeído não
N 9 154.305 - Palha abaorvente
saturado - Société Nationale Der Peflexíve,1 - George Asa C eowe Jr.
troles D'Aquitaine,
No 155.374 - Uma nova compoN9 174.361 - Aco inoxidável aliste- sição para desincruStante ele Caldeinftie o
. - Allegheny Ludlum Steel ras - José Ricardo de Souea Cunall
Corp
N9 187.937 -- Pulverizado- para
N9 169.816 - Processo para prepa- líquidos - Henrique Henrique- LopeS
rar polímeros de hidrocarbonetos de
urna alfa-defina contendo pelo meExigências
nos 3 átomos de carbono e apresentando uma viscosidade inerente de a
N9 188.953 - Indastría e e1omérPartir de 0,05 até 1 em decatin s cio
de Máquin as Agrícolas Manto1459C e composicão resultante Cumpra e , igC-neía
;4-111 Drug and Chemical Company. vani Ltda.
técnica, apensa ao processo.
No 161.049
Aparelho para a pre- - N9 165.210
Processo de .e1uçáo
na tacão contínua de polímeros - de mínério de ferro -• ci s!•tas
ne. s anio Company.
Steel Corp. -- Cumpra exigi nela
N9 164.886 -- Prcrsesso para o tin- técnica, apenas ao processo.
eimento e branqueamento de fibras
.N9 135.198 - Shell Inteznationale
de poliamidas em banho ún'co Resea-rch Maatschappij N V.
Geiery S. A.
Cumpra exigência técnica, apeasa a0
N" 166.390 Dispositivo para fazer processo.
oscilar o molde nutra méQuina de
1‘79 170.403 - The National Casta
fundição contínua - Uentralny Nau- Register Company - Cumpra exichno-Issiedovatelsky Institute Cher- gência técnica, apensa ao proeesso.,
noi Metalurgii Tm, I. P. Bardina e
.-osudarstvenny Sojuzny Institute -N9 172.005 - Vidros Comine: BraPboektirovanija
Metallurgicheskik/s sil S. A. - Cumpra exigência, apenZavodov
sa- ao processo.
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No 189.575 - International FiaN9 203.643 - National Distillers
N9 117.778 - Arnaldo Mendes, de
O_ -- Tom ír: m et , and Chemical Corp. - Areuive-se vors & Pragrances Inc.
N9 189.576 - International Piaparecer técnico, apenso ao processo. pelo não cumprimento da Portaria
vors & Xragrances Inc.
rio 37 (art. 162, do CPI).
N9 1(3.435 - United Staces
N9 189 579 - Pirelli Società, Per
No 204.254 - Sr. Pedro Sagarduy
Corp. -- Elimine o p. c. n 9 7 e apre- Doistua e D. Concepciln /.rostegui Azioni.
sente invento como ape;feieea- Goiri. - Arquive-se pelo não :ahnN9 189.580
Pirelli Società Per
mento.
primento da Portaria n 9 37 (art. Azioni.
N9 11,2.927 - Dana Corp. - Pa- 162 do CPI).
Caterpillar Tract.:),
N9 189.676
gue as taxas regulamentares ,7 ponN9 204.231 - Lum p rex Luscher, Co.
tos, pel. 68.627 e 80.124).
Moret Sz Co. - Arguis/ pelo não
No
190.015
Caterpillar
Tractm
cumprimento da Portaria re' 37 (rd. Co.
DIVERSOS
1.62 do CPI).
N9 190.080 - Crucible Steel ComForam mandados r9qu(te os pany aí America.
N9 1C2.100 - Monsanto Company
Des stência em ordem - Arqai- processos abaixo de acordo com c
N9 190.222 - Union C.arbicle Corp
art 145, urna vez que a procuraçàe
ve-se c processo.
N9 190.250 - Union Carbide Corp.
apresentda
não
atende
a.)
c1:sro..stc
N 2 10.336 - Unilever N,V. N9 1110 285 - The Nai.onal Cash
no
Art.
162
do
CPI:
Arquive . se pelo não cumprimento da
Company.
Portarii n9 37 (art. 162 'do CPI).
No 187.895 - Copia ManaLictu- Register
N9 190.286 - Fisons Pest Cc»i• 188.442 - Sandoz 1-atents Li- rio
(-rol Lirnited.
mited - Arquive-se pelo não canaN 9 189.325 - F. Ho tfm n La
1g0.383 - Caterpi/lar Tractor
primne o da Portaria n 9 37 (art. Roche &
Societe Ancnyme.
162 do CPI).
TZ' 189.363 - P. Hae"ne)nn La Co.N9 190,419 - Koppers Compa,
Societe Aarryine.
No 2C3.546 - Hepworth Gran- R.oche- &
Ir c.
N9 /89.309
dage Limited - Arquive-se nele nao
1\1'.. 190.426 -- Real P 1...entn use'
curnprir.ento da Portaria ri s' 37 (ar- bacio Compa ny.
N' 189.482 - Sterling Drier Inc. *.urig's
tigo 162 do CPI).

Março de 1971
N , 190.537 -- The Ntional Cash
Register Company.
No 190.964 - Caterpi ltar Tracuir
Co.
N9 191.152 - Manuel Estrada Ve,ELACO.
N 191.175 - Koppers Company
Inc.
N9 191.189
Societe Fives Li113
N9 191.205 - L. Givatulan & cie.
Societe Anonyme.
Na 191.207 -- Westfaiische
Industrie KG Hueck & Co.
N9 191.225 - Rohm and Haart
Company.
in
eN 9 191.226 - Koppers Company
INT9 191.227
Phillips Petroleuni.
Company.
Na 191.420 :- Tanabe Seiyaku Co.,
Limited.
NO 191.521 - Illinois Tool Works
Inc.
N9156.639 - Samuel Vincent
Crave-is
Arquivern-se os processos.

111.•••n•n•n••nn.

•nn•••••n•••••n••

CONSTITUIÇÃO
DA
/ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI L
EMENDA N.° 1
PROMULGADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1969

D1VULC,A40 N,*lill

Preço: Cr$ 1,80
A VENDA
Na Guanabara
Sedo de Vendas: Av. Rodrieroes Abe" 1
Agência I:
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos peio Serviço de Reeinbôlso Postal
Em Brasítia
Na sede do D.I.N.
!.~2111:151~312~:awse

Março de 1971 1109

(Seção UI)
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• PONTOS CARACTERISTIC0-5 DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
ffiroUNIMIR.

TÉRMO

ft.0-5 6i f3

's o Co fijglk
-lr
-Kreei

Requerente: GOMARA "S/A INDdSTRIAS BRASILEIRAS DE -11ÁTERIAS PlISTIeAãe

ã O'

rgno InN 175,25'2 dÁl 26 de aoveíbre de L9673.
t@c1;10rOnteb JOÃO

SAO PAU/0
Prildlegio de Inven4o: 'I NOVA COIUTRUÇXO DE ASSENTO SANITÁRIO E PR OCESSO Pa
RA FABRICAÇÃO"

NELSON FERREIRA . RIO GRANDE DO stiU

Érivilégio do Invenção:" LPERFEICOAMENTOS EM ESPETOS PARA affURRA8C011
gIVINDICAOER

Agagoiçoamertos em espetoo para hW:pra:no, caraoterizadoe pal

REIVINDICACDES

I - NOVA CONSTRUÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E PROCESSO PARA FA.BRICAÇÃO, caracterizado pela moldagem, numa st. peça, 'do assento, do elemen-

te fato de aérea constituídos por duas ou moia lanças pre gas ortogo-/
talmoute nas extremidade de urna travessa corrediça e susootivel de dei

to de fixação e do elemento de articulação;.e por ser aelemento de fixação

kisar om furos equidistantes previsto em outra travessa corrediça aor

fomado de uma extensão-na parte traseira do assento, com espessura menor

Leio da qual oe solidarizam as duas liastes do cabo, que por seu tunnaa

que a do próprio assento, achando-se sua parte inferior no mesmo nível do t4

tamlímRffl

nos furos medianos da prieeira travessa.
Ponto e 5 1 do total de 2 pontos apresentadoe.

plano inferior do assento; e por ser o elemento de articulação constituída"
de uma pronunciada redução de sua seleção, no -Sentido transversal, com'largg
ra maior' que a grossura do material remanescente, formando um rebaixo tranl
versai; e por ter disposto na parto da extensão, que está delimitada peq.()

A

rebaixo, adequados furos para colocação de parafusos de fixação na bacia0
rontp

no

1 do total de 4 pontos apresentados.

TREMO NO 120.388 de 20 de junno de 1963
•

Requerente: THE GENERAL TIRE & RUBBER COMPANY - E.U.A.
Privilógio de Invenção "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE RESINAS DE CLORETO D1
FOLIVINILA TIPO ABSORVENTE E RESPECTIVA COMPOSIÇÃO POLIMÉRICe
REIVINDICACOES.

1 Um prOcesso de . preParação . de resinas Oe cloreto de polivinlia
tipo absorvente, caracterizadapdr-compreender a redução-rápida substand
ai da pressão sôbre uma suspensão aquosa contendo um polímero do halogona
to de vinila e um monómero do iialogenoto de vinila, a conversão desse polímero de halogeneto de vinila não , sendo superior a 70%, para provoco?
expansão do dito polímero e a formação de uma resina de halogenoto de po=
livinila tipo absorvente.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pod -ido dopo. •
'
sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da hinário% em O do

F 76
T;',:aMON

W.066 de 15 de jun..° Se ta6,?.

Requoronte: J.R, GE 0V •/A,

SlilÇa

Privilégio de toven:ão "PROCESSO PARA

A

PRODUÇÃO DE composTos."e-rulLo

-8CelOPAI-AZ6LICO5 SU3STITOIDOS'o

4unlio de 1959, sób no 822.3710
sor0~.4,4a.
Ponto n o 1 do ta1-.1 Arà A o0UtOS

REIVINDICAÇUEX

1 , Processo para a prochneo do compostos(2'-nioroxi-e'-oroPenil
--ail)-bel.zoteiat011oos, caracterizado pelo fato de que converte um com.
pa.to /'-(-hldroxtfooll)-benzotrlanUlico, com a posição 3' Livre, cuJoSa
Snis
coe

oen-zenicos podam cantor substituentes nas posição&

4, 5, 6, b' e 5t

om halóide , C aalqueolltco, eventualmente substituido por radicai:P.

'acudia, arotqOka nu „kvita, em o e. Prodpueder4j L-(21-a1queniloxlfen11l'a
bentotriazo: e

RO rearranja

molocularmente este

Ws

o correspondente 2-(t0

,1ildrox1-3 , -pro1iuni1-fonii/Aanautriasol, feios p rocessos ál a 5t

COnneet

Jus .

irintduente.

0

rc;quarento reivindica a

priam, tdada de correspondente

- podido Sapos tudo na. Repartição 'oe Patentes dá Suíça em 16 de
soa n o 7.10?../61.
Naito n o 1 .6.0 -tota,/ , do 5 pontos aprsontados,

junho, 00
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!JDMO D o 177..710 de 9 de raro de
,squerentet c F & I ratInT.Its wz;, D V.A.
rivil;Iio de Inirtnç'J. "PBC.c.,:v.... 4 LRti...:LP.2 P jad PIS:Pd-Ra:1 utrantl 1
A A n'Wh410 DOS CRISTAIS"

Ln arço de 1971

re. ocopiwr,oto a trr.tor ou ,2
treolor,idor dr. d.e::
Po to n O 1 do 'ot...?

. r,

pr,..vizto juato

•rr

en,:nate =Sio

-,cra.k,

A.. n.,meentdc/r3.

- eroCasso para preparar a mtsevaelts para s extração doe crittaracterlzado pelo ftto de eo,proen,:,r 44 stawa ac: ftmar sSer a
slaseeculta vinda da uma etapa de cristalização mn fluxo eontfnuo atravesJe uca zona confinada de tratamento, de axten4eo subtncinl i sujeita a g,
sa alimentação e descarga contínua unter js de v,ntilaço toloa e zm
Dontacto com o fluxo ao lont!o de aux/ ouro de rovizento atrt:.v,5 da referi
UI.

zona; sujeitar este fluxo

4

auce,AZe de lçâes de betirnto median-

te uma arte da. membros de coutactarento ie material espaçados longitudi+

c-Lv,.

TIcr0i5 154.560 ã.

1i:1manto *trove.): dm oxtanaSo da referida tona confinada 3o tratamento e -

Reluoren.el

lua passam alternativamente para dentro dn flimin de nese:acua& e v.rs deu

2rivilej1c ,e

tro do gaio de veatilação atina do referido fluxo para dta fort pruto -

,ado depois de ta espaço 2 .,! t,
lto predeterminado ne: raferJde Agua h\
'arma de alimentação dirvtam
ãra dentro de uma etapa de step/4 . 40'o .
ientrUpga continua.
Ponto ng 1 do total de 18 pontos apresentado*.

4t:J CO:WANY

E.u.A.
Ncles gomi4cg 0. WSIMNI

V•Crs
- aropesao pur, pr,pz.xur :_eve, complexos de 1átnar, c.tructorloadd

Ter O arrasto de at para dentro da masseaulta na foreszda nequ,ass balhat
ntslo que ; aumentada progressiveh.nto a fluidos da nasracuita e . te reduz.) teor da sacarogo.na soluçao. e e,,
,ontinuamente o.flume vonti-

, 3 , nnv toro de 196i

pelo- fato de un .tomo de cre,o nscie,r, trivalento, s,r cooruunado com O
grupo :;o:do ectbárlico oe um ;c1,10 elifM'tito monocnrhcallico, tendo Idlt$
solubilidade em elgua de ne . nos de que cãrca de 0,1, por 1.0, 2011C, da
modo que dito =plexo tenho irra tarteldedo de 33
nrn proporl'íd da
áto=os de cromo para zrnpo,
desde dêem de 11 eti. 10:1, e uma pop
porção de ;atua coordenada pura !.to os de orcem doado 4,0:1 ate N0:1$
,d. reverente releindic.: a prioridade do correspondonte pedido 402
sitado nu Repartição Os Patentes dos Estadas Unidos da Au.jrica l al 15 do
novémbro de 1962, soo n g R38.000.
Ponto ng 1 do total de 7 pontos ap-resentadoes
T10010 it g 179.821 do 24 de maio de 1966,
Dequaretrket MANDA neA DE ALMEIDA ao PAULO
Privilégio da Invenção NOVO
"
BRINQUEM .
pr.v1.,DICAWES
. 'trovo brinquedo, carecteri,,odo por eer formado a partir de ala
cano, reprodutivo da cabeça de um aninal k de preteranola o *custar%
qual fOrma ua proióngamento posterior arqueado, k semelhança dd coronha
de MadálYer, e como tal constituindo em-puma:bauleira, di to conj unto oondp
prOvido .interaormento, ao nível da zeparação de'eusis duas ~coo compOo
mento *, de um m ei go longitudinal alongado, bem *amo sendo dotado de len
abertura frontal, do formato e localização 004~pondentee isisenditoW
ost quoixada do animal,
Ponto di g 1 do total de 5 pontos apresentados'.

irtM0 NO 154.451 de 8 de novembro de

1,0

it,querentot AZUNDic OOLORI

ÁPYINI 104X 041,1. m llazda
Pi11io de Invencãok w mocEsso PARA A PIMPARAM DX OUTMACRIDOWX, XX 7-0R-

XA Dl PIGMENTO.

•

itnynorci.cozs

1 . Processo para e proparação de quinaerldmda ed tdeed
&anosa, en preeença de gr;ngon da rotina /
Wntêtlea, caracterizado coroas na moagem me empraga um aditivo iice ao afflu,
ponta ação dienereenti f mas que 4 capa* da anmentor'a viedesidedlvdolmoin R+
voa* atí alo valor com proondido entro t`e 30 contipáiaer.
Reivindica-soa priorides de correspondente pedido delasitado na Itallia em 1R do novembro do 1962 sob n o 22.2429
Ponto no 1 do total de 4, pontos apresentados
IPM0 No 179-347 de 9 de moio de 1966
teto:mente: MARIE ThERRE mourn VINSW 5.PLDLO
„tale/lego de Invenção; "APBRIMIÇWYENTOU EH C1 anal-Tos A CARRIPAEO.
mgjunniwç.
3. áperfoiscaentoc em curcletivoe n etrutes, compreendendo
i tratura nota.11oa preferivtlmente retangular e alongado caracterizadoS
fato de ser tal eatratvra dotada do trove4sad constituidan por eixos'
01 cuias extremidades %Zn dispoxtoa roletes cdnicos, eixo euReS devida.
tan te ronalizador em suportes, estando a .etraturs referida situada
de___coCat ,4• aUter,kr p4],
z9aw 9m lázoZ9 •geuvca lw4c, 4WVAdo o ‘t•sná.,.-\;;o
_
plimento l .por Monge* em rim

•

1

1G_ 1
Ng 156,564 de 31 de Jane iro de 1964.
Beggerente: EAREENFABRIKEN BAYER AVIEI/GESELLSCHAFT ALEAANHA
Privil4dig ao Invenç go: .PBOGESS0 PARA A PfioDuçXo DE Ja0-coaANTS8u
rIvlimcAcns
xgnmo

4. . rrocesso para a prod.:e:.;c a, ozo-coranted e seus_ cor-postOD
licoo Complexos, cert,eterihado Nic roto de um ildidO 2 rn.aro-l-hidroxi_
adi1aMidobenzeno - 5 - su2f6' n1oo dizepredo ser combinadó cai .u, do ponento ao
copulag go enOlico ou fencilleo e, ae datejadda O Corante V.IJ. OWed0 ser
tratado COM nebtss SOgneoodores de c'e".43.
Finalmente, a depositante reivindic4 5 - 8 prioridndo do correoPod
dento podido, depositcdo no R,partição de Patentg da Alcnnnba, e :1. O d.;
gevereiro dó 1963, sob o n g FIvc/224,
rente a,' 1 do tO tal do 4pe.ItOB apres;:ntadOe

.

•

•

s
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O El - 165.152' . as. 9 de dezembro de 1.564.»'
' .51.-4/1EXIR).
0A Boum Bgeftro b irso
.
- A . 11~51
quanizitée COXPRIMI
Z‘liato da rUluoidame drEEPEIÇO£M430$ gn 'Torptsgs ír,P$RRoAnnnidO
sidu GAttnA8,:DE E5GOTO DE'ItoR

far. rsoaos•,,

piermCgOg.,
1:.; otivEREEnt0à11073 )21. -TAXPOEIAM.PRRRO rEnf.D31,0 PARA OUTERCACI
Ér,020 DE 00/4 puntudi E AR.C.,0000cospreendondo ume 7teíaPa e ui/
eirc , çmmtprocummetm mdaptadoer OSraeteiliado por possuir a tampaima::
ESIS:Drojeoes, iniEsiiioitieSte , afrOulareli e superiormente Plsgee.fflze
alolgvem . medes tarigencsialana falar, difiras: projeções oU'orialtem :/
U articulada° no.te/mrmediante r pinos,eixos:;Uo ás atravessam, e11
M
Itematwed, palturreapootions extremidades, em ,orifloios 1atere14,
n 1 do teta/ de 2'pontom ' Coreeentadoe: k

-

Iblit Ma 149:136 lts . In`ae meio de 1965.;
OiMpere atet :OMS NOGDZIRa caRVALgo - GVANÁBA.W
MO212:1 VAPOR COMLWink Da *00 I onça UI ¡NI
PeiV11410 de Invenoid
‘114 DtsTi1 gD61 EMBASCA~ • prImmteité.ok
1, _
'ae remçio deálnago
ierça
.
avio
/ Um motora Tapir emieg'O'rçe Si •
embaroeçOes, caracterizado pelo tato 4. ter 'à formato de ume'estara StoGe
toriívlaterelmonte apoiada 021 cavsleteS, tendn'em tanta da eiroumfereinola.
_

superior em Sentido ~tical, um expessó aro composto de pequi:tas di nl?Bes..:"
que 4~ o trabalGo ' de tasbine,
Ponte 13 2 1 db Lotai de 4,47Mazea 'apresentadoe.'

Março de 1971 1111'

IMMO go 244~ do- 28 -de . navombro de 1962
deoSereztes XED ERXIPPRUTTWadagg ARTISOORSIMSCHIPlu
:kricarígpil da Invarnia "PROCESSO orgtolarrÃf limara,oggfficamtemullccennoa
AO anizuguanzi nadas- FERRO nuorx) pu . ií
•
. prprwcAnpzá
Práteaso para dasgaa4iscar
; aços,. ementastmente Usado Memmo,
eUralão Ou ootui cl rUadidas dentro da uma immtalação da esio emewlige
144 WIOU N Ver mala de,fistmments com baixe peado em tfte.cagazaa Uca.
am dajams~rearacíprizado pela tato de que'kmatsi:em_OdWka corizmandome te,. dieulatelagio.de tuaiO- entra a0 v1aü0 ROY.Fistanuidel 43* up paphpliu
.
da enohmenio rázaz,tusman
-. ta moeu> e da :raufzinu» 0433egázfflua , oareG .
quaÁrreiens
t ...consoniontemaMte a ÉO;Da da um rung G NO acha sdausdo $
'prova da s4cuo sZtre-. "te recipiente de vícuoe onlaarima com o dlecastaano
-imingsta da f.lostala4a de tuaió.,
t otal de az pontos apresentados.

.IMMO 11' 151.0}1 de . 24 de reveratra de 1.964.
51.0 Tig".
Requerente: AgAZDO 6GZEA1U
Tráylldslo de Irrvençio: . " . CARRINHO PARA MANIPORTION
: :-JOIEVIRDICAgOE1
, •
earrinfio para -trans portee, caracterizado por dam.orgadaur szaii
-OçãO : tormada por um eito horizontal a. cn.ija$ extrgatet41$ ah ant.'
radas rodas ) ' eixo isto no luál sio'previetoa um oupArto sa ara% tallí
'
a DD ia
sorizantal. e Uma naifa u, cabo ortosanaX, oentra~ : anlat
ferido eixo, ,otaba este oMja extremidade Une aliPeXibar 4 irezarldde
zdO0 um pegador-puxadorsprovido ainda ta Caturra da aja atua % cw,
bn gancho pico Ou mOve1. 'para:ezto4xena aba do bP:a01.0 ATI da GD GD
41G ' Orifinio previsto em um :,. Umtjailtats P are. áfal- dlt Mu) da atala Gih,
4111 Qadt0 para tranoporte da ostra. reCipientea Netas Muja tmce:dg toam0.cs eu a poia no suporte em arco actas referido.
Ponto ne 1 41' tofel da 2 pontos anreneottada4

-
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irada do glle ou ar, admitindo ar ou gée dentro das al g ozadae engana...

R.2 162.434 de

de costembra de 1964.

8

Cequeientei rumor RUPPER COMPANY LIMITED - INGLATERRA,
Fnivilógio de InvelnEol " EXTRUSOR APERFEIÇOADO FARÁ MAQUINAS DE MOIDA

to se mantêm plana a zona de camada em seguida e almofada que esté
sendo enchida, e fechando as aberturas de entrada de ar oa almofada/
após a mesma ter sido enchida no grón prédeterminado./
A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido /

IIM TOR XTEÇXO"
REIVIUDICAÇõES,

-

depoeita,o na Reparticao de Patentes da Sulca. 'em 28 de junho de /
1 c1 6 2, eot o s n e 7.779/62./

Um extrusor aperfeiçoado para u'a máqiina de moldagem por is

Ponto no 1 do total de 12 pontos apreeentadoe./

caracterQado pelo fato de ter uma câmara destinada a conter /
•
i
torracna ou outrAmaterial plástico a ser injetado em um molde; um nithe ou . rebaixo „am sua superfície perlfárica externa; e uma passagem de
tinida ara borracha ou Outro material plástico conectado. a câmara com

Fig 2

a .iji c. r

'
.1
73-

c

nica

,.4.

Fig

lk,J1vindibu a prioricaue ds correspordente ped,do, depositado/
.terra. em 14 de setembro de 1963,80b
ta Re artiçâo d- "- ê extes d. T
nuga, 36.259.
Ponta n o 1 do total de 3 p ontos anregentados.

3

II

i6-44..C-Y-1--

Frg 4

rig

5

II

II

if0 30/
bris, .

TERMO rt

156.841 de 14 de fevereiro de

1964.

Requerentes RIMOU RICHARD ESERHARD 'MUER • SÃO PAULO.
Privilégio de Invençao: • APIADOR PARA PACAS, E ataram sninARED,.
JEIVINMICAOED
A - APIADOR PARA VACAS, E LAMINAS SIMILARES". oaraoteriaado $or
mor oonetituido de uma calota anfitrioa (1) de material flemirel, me/

vil te fixar-ee k qualquer sluperfiolf lisa por eueçâo ft cujo centre /
ha adaptada uma plaqueta (2) de natal duro que, oentralment* apresenta

vem oanaleta *atreita (3) de aeoçao transvereal em "V*
Ponto O 1 do total de 2 pontoe aPronentadom.

da 1 de
URO 150.301
111

Nao d/ 1963a/

%querelam KUNSTSWIEWERE
U1,114110 de Invençâoz PROCESSO PARA A 711flICAÇWO COMUM ME AIM..
VOAS E1CUIDAS COM O.(8¥ FORMADAS DE MATEBIAL TEaMO-PLASTICO EM IORMA

=anãs) MC PROCESSO4
FeivindicacOm./
- Ca praeleao para fabricar cantanuaawate ~fadar gualdas em /Ao eu ar cam,camadaa termaplésalcaa, caracterizado Ralo/
rato que lia °amara:ande oe paseoa de passar uma pluralidade de cama..
dee terarpléatizaw imperam:Meie p ara 8 A e • euP e rPOIst a r, 001000 do
manara i trabalha, aolonando um tubo de suprimento de ar entre cara duais aamadaa, avançando em dita mesa dane camadas asaocladae, Pee
MaaaPas,a, em pelo menos, o comprimento de uma almofada mais o aspa
aamen'ta'intre datut almofadas, e-adaado entre ei as camadas por meio/
de eletr;dloa para formar costuras de soldar ao longo da periferia /
ME Mi go &

CAMADAS & &PARELHO PARA A

Qae alao'apias a &areis formadas e eaaendenda-.4-0 az aberturar de an

VARMO N 151.920

de 16 de aghsto de 1963./

Requerente: UNOKIC11 TAZAI./JAP10./
Privilégio de Invenção! APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO E mrio

PRODUZIR UM TECIDO PE4STICO TERE.40 PEOJEOEM PIIMIPORMES

PARA /
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.ReivindicaçO?2,1
Á - -Áperfeigoamento em processe e MOIO paro produzir /
toei tecido plástico tendo projeçOes piliformez iiit#411.%44 Caragt
eizado pelo fato de compreender as etapas dt
tt) assentamento de uma matriz paaaul4ZINI á* te filal .*0
tip loiiiede de depressães cônicas emr ei,
,o5 Colocação de. ao amas, Una alho ao imite4e1 ter.
,
mo-plEttico na dita matriz,
e) aplicação de calor e pressba h dita nlhá Wa_dita #
metriZ, auficiante para amaciar e introduzir uma panei, de uma, el0
perficie dg dita nina rime ditas clepresbOes oOnicas,
d) remoção dos ditos calot-g pressão, e resfriamentO #
da dita nina e da dita matriz sob pressão para impedir que as #
porgãoe da dita flana nas depresaães Znicas se saltem da dita
e) remOçao doe ditoe reafriemento e preeoW0, e tiCeltUrn.
da dito tecido da dita matriz./
4 requerente reivindica a . prioridaáe do correspondente
pedido, depositado na Repart'ição de Patentes do Japão, em 16-de
egOsto de 1962, eob n 2 35.467./

TERMO ND 155.436 de 16 de dezembro de 1963.
Requerente . SUPRE-SOqTRDADE UNIX() DE pRowwns RESINAS PARA notia-~
ITDA, . SIO PAUIO.

Prialláz o de Invrenção: "FRASCO PARA ASPERGIR DiOUIDOD,, PA R A

DIV1/206j

2INS".

Ponto u9 1 do toten As 8 pontoe apresentados:./.

- ¥12221.25N,
1 'FRASCO PARA ASPERGIR L/QUIMOS, PARA DIVERSOS PIES', urutu'
rimado por ânr constituido de um recipiente pláetioo (1) suavemente ob
nloo, provido superiormente de um gargalo reentrante com rimou externe
ao qual há adaptado UN funil (3) Próvido int ernamento dl,
PorodO
'perfurada (4).
Ponto po 1 do total de 2 pontoe apreeentadoe.
/

TERMO X* 15p.,32 de 17 de abril de 1964./
Requerentes P. 1. MIM! & CO. //S./DINAMARCA./
Privilégio

do

Invenção: PROCESSO E

INSTALAÇãO

PARA O TRATME3ÇT0 DJ /

SUSPENSIO . BRUTA DE CIMENTO./

Neivialósodee.,
1 . Processo para converterauspen 'são bruta de cimento
farinha ou p6 em bruto, apropriada para a queima num forno rota .
tório, caracterizado por compreender a redução mecánica do teor de,e1
eis

gua da suspensão para formar uma torta da auspensão, o alimentação

/

contínua desta torta (com ou sem subdivisão prelimina r ), com desin
hegração da mesma, a uma corrente de gás quente proveniente do forno

Re modo que a torta 4 simultâneamente quebrada e secada para formar/
partioulae, a maioria das quaie são de uma bitola tal que possam ser
transportadas por uma corrente,gasosa -,. e a separaçãO subsequente dae
tartfoulas :secas, aquecidas. Contida na corrente de gás e alimente:ão das mesmas ao forno.,
_ A depositante reivindica o prioridade do correspondente )

,F7e. f
TERMO 52 163.533 de 19 de outubro , de 2964.
Reomrente: SOLVAY & CIE.

e

'LOS REGULÁVEIS"

pedido, depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 18 de

abril de 1963, sob n 2 15,369/63.1
Ponta nft 2 do total de 16 pontoe apresentados./

BELGICA

PrivilAgio de invenção: ' MOIA PARA ELETRÓLISE COM ELETRÓDO MO.W.,1À3
REIVINLICACOES

-

Célula para eletrólise com,diefragma4

cOm9RRElaatakkeffiNallk
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mete wauceesão amidos e cátodos, caracterizada p elo Cato de que oe
*letradas têm a forma ponteaguda, diepostoe alternadamente invertidos,
rtendo ou tinodos e os cátodos o mesmo ângulo de ponta' e-que cada anoto
$encaixa entre dóis cátodos óontiguoa no espaço livra deixado entre te
_tea, estando a distancia entre as faces paralelas dos eletrodtadeter.,
lanada pala penetração da uma série de eletrodos de mesmo fildtc n .
co
0111840

livre deixado entre as outras:
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depltadb

na Repartição de Patente* da Bélgica,- em 23 de outubro , de 1963, sot -o
tdatero 512 366.
Ponto 11 1 1 do total de 5 ponto* apreeentados.

Roivindicacãee./
1 . Premien de fabricação por ~atém da d1Otb at A
, pennadas de attdeira ou •quivalente*, a partir Myainela
d.
lulphe e aglutinaatea de reina de. pega tende% aareatariaado'por . 44
camworeender as •estante* •apa*,

oolooaçio do painel entre dum pisem ou pratos. do Fremia.]
sea &gualdam
Injeção de vapor .uperaqueeido a uai amendoada proseio!'
co interior do painel durante ui Pe rí od o de
~Pd ~lel

te paro p lastificar a linho.celuloffili
.ia.

rova'compreeeão do painel até • sepeasura desejada, por /
período de trapo •Ciciá:it, para caiar o ag lutinante do mina
de 'PA .

ga rápida./
•
- requerente reindica a prioridade do oorroopoadeate pl

dido.depositado ai Repartição de Nitente. doo Ratado, Unida. da &mim
rica, en 22 de-abril do 1963, sob ttg 2 74594./ '
Ponto lie 1 Ao. total tie 14 pdntoe apromar'tadOIN./

- '112MO d e 156.774 de 9 de fevereiro de 1964:
tlaquerenter, COMUTE DE SAINT-CORAIS - FRANÇA
blifilegio de levando* " PROCESSO E APARELHO FaRA A METEREI/1E0D PRW
l

«ENTE- DA EXTENSÃO DO DISLOCAMENTO DE UM OBia

O CO

FOAMA DE Tilbs CONTINUA*

REIVIUDICAC25ES
TERMO Ne 159530 de 29 tta medo de 196*

1 . . Processo para a satereinaçâo permanente da exteneão de afineente de um objeto com a forma de tira continua,. cogitado a partir de
' ::2.8 °ripe ennolhida sEbre a fita, caraoterizado . -por consistir na coa
Para910 Par Intermitência, das indicaçãme de um diapositivo de medida/
continua ateie comprimento aos o* valores da um dispooltivo de e
ha utilltallo dó erro constatado por esta comparacão para agir a pbre /

Requerente* !MODO : PNTERNATJONA.tLIVITED

-•

BAMAMAS

Privilégio de ' Lave ção: " APERFEIÇOAVENTOS PA
. 1RTICULAÇOId3 OrRATORDIO
•

'PARA CANOS

anntiDIDAÇOES

t diegarietao de medição continua, de modo a corrigir os erros aciumu1R '.
a
i
C:Recair por melo de nova regules os erres futuros.
dee
W
Idadvindioa a , prioridade do correspondente pedido, topos gado/

•
- Uma articulação girsteria pira canoa tendo uma p411
ra.adade oe passagens para fluxo tranavermal e adapatada para montagem

.
1
A
iro éapúrtUtio de Patentes da França, em 11 de novembro de 1963, ao o

numa Doia para a carga e descarga de navios-petroleiros amarrados da
bóia, dita articulação caracterizada pele fato que ela o:imprecado uma

0:01484..p 924 360,

parte interna de articulacio giratória formada por um casco vertical/

••

..

f

Ponto n e 1 d6"4ota1 de 6 pontos apresentado*

cilíndrico de chapa de metal, abertd eu ambo0 ou ladoe e &atarantando
uma pluralidade dei' fendas Itei 'iticaAti, e Um número correopondente do cl
noa vericsi$, gila ficam soldados, cada um, numa fenda e que Sicam
Chadoa nas nuau extremidades superiora: e estendidos para baixo para.

n••ci-sb

,Llen gici com condotOres no fundo do m,i, e cada um doe quaie tem umas,
tertura na sua superfície mutuada por fóra do casco de chapa de metal,
fic , ,nao as aberturas em nheis diferer tas, e uma parte externa de ar-

d

ticuAção giratória formada por um segundo casco de chapa de metal . /
fica , .espaçado de pétrte interna e envolve a mesmAt, e diviaãoedividiaAo o esv.ço entre ditas partes de articulaçâo pratdrte num número /

,t2330 Ne 158.56, do 20 de abril de 1964./*
Requerente: WERRAEOSER COMPANME.C.A./
Privilégio de Inveinflot PROCESSO E . EQUI1PERENTO PARA FABRICAÇÃO PORÁ
,P1=24224DE Md/PÁS CPMENZADAS DE MADEIRA./

iorrespondente de cs,car

:.-,UnleatIdO cada uma doe ditos ca-

noa através da abertura da mesma e com uma ligação de cano na chapa /
de metal externa do casco.

Ponto . n e 1 de 5 pontos apresentados.

1

•
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resiatant0
eutstatoda2 r2
citado 41eaml tara.

Amm de Cérea, de 5 a Oerce de St- aquecaP a eol, 'ÁÇK0

empereture e por um tempo , nufici-ente p ara que haja

ItmardMullo poro-ál do citado formalpeldo, do

WiCA e Co oltado componto orgânico nitros.,oado; e add,e:otom sun
dlenn o tíag e Poro el:t'sor e pit da soluce° ácida redultrubte 40, Belta
,

orrow, cena de 6,3,/
131

Cervindida - ee a prioridade ,cio pedido

correeponddMe aUtd4

.

Cdttdc nm Repartição de Patentes dos Untdos Unidos. dA AM672.024 0$'11

4 da

agiósta de . 19-64, eob v o 3.87,42t3
Ronto n 9 1 do total de 21 pontos apreeentásdosd

rn7

173.149 de 14

VERSO Ne

do estambre

d.

965

Requerente. RADIO CORPOBATIOF OY aMEHICA - 11.13.a.
Priv1l4g1od• Invenção

.

"SISTEEP. DE TiteliSKISSIO DE MAL",
n. •
REFFINDICION4

Re sistema de transmi p sí

de sinal;

tendo um estiglo

.da

tramam/1N

são de sinal compreendendo primeiro, segundo o terceiro traneistores tendo
lítrEdoS de base, emissor e coletor, caracterizado por meios gtoluindo paired

ro C segundo relstores ligando ditos prime i ro e segundo trandlatores domo um
circuito . amplificador , de

•13/1SZ O

T

ZCOpi&de, dito primeiro resistor ligado em-

18Rhe

Of41114 ¥ 10 da Inven OZO 'SISTEMA DIX TRA1iS8ISAIO DE SINAL'

girkgiaç.1043

dOrlir cor os ol4trodos de emissor de; ditos primeiro e ' segundo tradalatoreso
dito segundo reeistor ligado no circuito coletor-de dito

Meie ligando
cor,
l*

o Meio proporcionando ura conexZo de corrente direta.para aplicar sina-

de dito circuito amplitic .odor do ealseer acoplado a dito oircuit 'o do oe -

requerente reivina.ca a prioridade do correspcmdente podido dópOsi,

tado na Repartiçio de Patente' dos Estados Doidos
1964,

sob

0

Cm kr-usais:RU de siás.4 comPre*Adende warupieskam

endal t o Integrado pira uso 4M Alotem* de desiodUlaÇão de onde dw Liga* anda
400 toado um trenas. ..mudar dl 4là0rIminedor de frequjuota, mintodito taaa.j

eido caracterizado por um par do

re.terrotdoree aoopiíee 6, feto tria~cr
tendo r#sittarsa 4 CBMIMI

ROR rfoRo de carga aeopleds 4 dto s retittomdores

mnimento do omissor.

bro dm

. d istou

segundo traneiator,

dito terceiro transistor imo um circuito de ooguimento de *mia

175.150 de 14 de setembro d. 14?65

8eguerontior RADIO CORPORATION Lr AMUICA . RALA,

04

4Joízioa,

os

lii

go 'miolo de dito ode de ;mu cama
ditos 0505-' -5a* comp resEd** wit retitiOadOr de kew4C04410

ela triip tempo constante í da orldw
im Que

de eetwa

dar

996.14o.

4 .r(040rWate rw g*Udiew a Arrendada do eorre •spondWnes pint. dirria 1
aí upíptviiie de Píterwe woo nStedoe Dáidee da AmitrtaLl em Ve da 44,:
00~ da 1 9gi.4 ggib 10? 3‘900311.1
P4titr 09 1 do totel'de 14 pontos aprestado

emito o e I do total de 1b pontos apreseutsdO/L

n

lauto

TERMO N e 169.345 de 3 de maio de 196'.,./
Requerente: PORD *MOTOR COMPANY./ E.U.P.,

Privilégio de Invenção: RESINAS TERMO-ENDURECIVEIS 8 CATALISADORES
w,
Reivindicaoiku/

1 - Um processo para produzir um material termo-endureol
-

Ir ei

líquido caracterizado por formar

U'a mistpre liquida que coa -

alote, essencialmente • de um componente maior formado, escondia).mente, de formaldeSdo, élccol furfurilico e um compoéto nitrogene,
do : orgânico escolhido no grupo que conMicte de uréia e •réias cuba

, tituldas polimerizáveie, e em componente menor que consiste, esee
keialmente, de um Acido orgrinico, sendo o!citado componente menor
em p regado em properçao . ta1 que de A

soluçU roRgtapiw i.tn pn de

o)

TPRMO N k 171.328 de 16 de julho de 19 6 5.f .
Requerente O1V1I4ENTAL 011"00;42ANYVV.S.4./,
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ttautt

I ' Privilégio de Invenção, PROCESSO APERFEIÇOADO PARA I PABRIOAÇXO
, DE
,A.LOOTtATOS DETERGENTES./

Pelvilígio de Invenção "IISTEMA DE TRANSMISSIO DE SINAL' ;

ReivindicaçOe.W.
'

173.151 do 14 de setembro de 1961
Reqaerentee RADIO CORPORATION OF AMERICA . E.U.A.
MOMO II

ZAIVINDICAC0ne

Prooeeeo aperfeiçoado para a fabricação de alcoila

N4a; detargentee, caracterizado pelo fato de compreender, introdu.
!Lir oontinuamente benzeu° em uma zona de reação constituindo a /
primeira de pelo menos três de tais zonas, comunicando umas em e#.
krle com as outras, e em que os conteúdos reagentes dae zonas ia
i l dividuate eào agitados e Mantidos a ama temperatura de entre apro

ta Un sintoma transmissor • demoduladom de sinal para Onda oeodata
riu moduladas de íngulo, earacterizado por um circuito emissor de faixa lel
da lialtador -amplificador acoplado adaptado para ser ligado a uma fonte de
ondas condutoras de íngulo modulado e para prciusir ondas de :lapilli modulado
de amplitude limitada, um transformador discriminados , equilibrado para roce.
ber e demodular ditas ondas de ngalo modulado do amplitude limitada, uma 1

aelmadamepte 15,56 e 65,56 ; 0; introduzir continuamente uma olefina
C i ó-C 16 e uma quantidade eficaz de um catalisador alcoilante em /

corrente direta de circuito amplifiaador de baixa frequíncia condutIvanente.

Cada uma dae zonas ele reação, com o que a quantidade agregada de

dite transformador discrininador sio incorporados como um circuito integredO
em una Unica pastilha semicondutora.

Cenas assim introduzida proporciona uma proporão molar externa
total, de benzeno para olefina, de a partir de aproximadamente 312; retirar continuamente efluente de reação da última das cite .

ligado a dito circuito discrininador, e em todos os ditos circuitos, exacto

requerente reivindica • priaridade do correspondente podido <tapete
tudo na ilopaatição de Patentes dos Estados Unidos da •nírlaa. em
•
de 1964, sob n e 5a5.206.

dam Zonas a uma velocidade ao modo de proporcionar um tempo de /

11, de

*etc

Ponto n o 1 do total do 6 pontos apregontados.

permanência médio de reagentes em cada zona de a partir de apro a
'aeaudamente 3 a 30 minutem; e recuperar ama fração de alcollato /
. detergente, composto p redominantemente de uma mietura de benzenoe
C 10 - 0 16 mono-eubetituídoe, ao referido efluente./
Ponto 4 9

n

11

J

!

o, *.

do tptal de 9 pontos apreeentadoe./

•
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CIRRO N a

171.564

de 23 de julho de 1965

eequerente: VOE OILLETTE COMPANY • a E.U.A.
,eriviligio do Invenção: "LIMINA DE NAVALHA DE S2GURANÇA"
Ri/VINDICACDES
1 -

Cap ina de navalha de sagurança, p. ex. de aço inoza

W2tiee 10 171.336 d. 16 de julho de 1965

Uivei, caracterizada por ter em seu gume de corte um revestimento aderente,/
consistindo essencialmente do um polimeeo flUor-carbono fundindo entre 31000

01:eaarentet PARDENPABRIUN BAUR AlerIeNCESELLSCRAPT . • ALEMAtala
,Pr.viligle de Invangio: 'COMPOSIÇ10 PÁRA TINGIR e IMPRIMIR MAT. ERIAIS PIBRO-/

e 332 00, tendo • 550 eC uma velocidade de escoamento de ru gi° de eira& de ...
0,005 a eirea de 600 gramas em dez minutoscomo já doi definido, sendo dito/

sOS•

remostimanto curado is sita por aquecimento acima de sua faixa de fusio, • /

8XIVINDICACOIN

tendo espessura de cerca do 0,1 a crerea/ d. 0,3 micro atravàs de uma maior /
parte, pelo menos, da zona se estendendo do pine fundam:ente:1 por uma dieta-

1 . Compoziçâo para tingir e imprimir materiais rioro-1
ora, earaeterizaaa pelo feto de conter como corante uma mistura que
, 03. ,

In

g com./

pia de 50 mícron..
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido do.

or mo iodo , de Moa mistura A que consiste de
ama e.immeo-lsoindolenina apropriada para produzir sobre a fibra rtgloe

positado nos Zstados Unidos da Márics em 23 de julho do 1964 sob n"

~imas metalífera, ou corantes matalfteros similares à ftalocianina e

384.805,

P

Ponto n" 1 do total da 12 pontos Apresentados.

(e: • emponto estale* requerido para a rormação do carente metalífero e,/

por entro lado, de uma mistura e que consista de partes aproximadamente
equeva?aentea de

4.•

4t)

mm dias* composto estabilizado neutralmente dissociável, que contém no
reate do dias* componente, na posiçio orto relativamente ao gru po dias
alo ne rasto alcali intarlor

TE.IC:';0 N 9 173.186 de 15 de netembro de 1965.
Req,erentez MOTJR2IPA3512 HAl2 - ALL11,MiA
Privilêgio de Inverto : "DISPOSITIVO DE DEECOM=27.0 "ARA

DE

CAR.L.URANTE"
RF:-/-,NMICACrs

dooPonamto coloalador da corkata de gàlo
'manjo que ael misturas A e 8 eio pr.:feria:amante empregadas

5

que os mantos °atidos da mistura à

AM

quantidades

da mistura 15 estejam presentes /
matarkett fibrosos ma proporçio de aproximadamente 21 At: 112
u

1

e

ps ...ori4de de corr es p ondente pedido da8 de maio da 1965 sob no r 46 003 /me/8a,

. 1 - Dispositivo de doscovpresuao para mi:gatuno da carbarantew /

nomandadas por válvula

COM 114 CáMA

de descompressão quê atua preferon.

temente snbra a alavanca bascmiante, cáme éese que pode ser girado nq

Raivingica.se a

4

u 41 MAANA ai

Q2110 Pauta sarasautada,

sentido de desconectar a descompressão por meio ele

um

diapositivo indí

.pendente, o qual é dotado- de um disco de ar?asto. a d o n 'edo com uclima/
de deránn~nRRZ,.

e

um arrasador nue coopera com o meaclunado (Lena .

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

Quinta-feira .25

e é acionado por um membro de comando da válvula, caracterizado pela
fato de que os elementos estruturais do dispositivo de deecompressa0 /
estão alojado° em único suporto, o qual é . passível de ser ajuntado à
p arte ta caixa que envolve o comando da válvule, e preferentemente, b
cabeça do cilindro, de tal modo que ao aplicar o suporte h parte da
xe o arrastador ' pertencente ao dispositivo de descompresaão engrepa /
p or si mesmo com o membro do comando da válvula que o aciona.
teivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
co Repartição de Patentes na Alemanha, em 16 de setembro 491964, coV
o eúwero 14V62 444.1a/46b1.
Ponto 0 9 1 do tota3 de

4 pontos

apresentados.

Março de 1971 1117
4

TRRMO N 9 173,248 de 17 de eetembro as 1965.
Requerente: COMPA4NIE D' APPLICATION MECANIQUES A LirtEntOP,29%
OINEMA ET A L'ATOMISTIQUE (CAMEOA) . FRANÇA:
Trivilégio de Invenção: PROJETOR AUTOMÁTICO DE FILME 'o
TIEIVINOTOAOES •
1 - Um dispositivo destinado a alimentar automaticamente uma fl
ta a ser reproduzida, a partir de um carretel de entrega provido: de
flanges, para um carretel de recebimento prOvido de amimem e retorno,
dita fita ao referido carretel de entrega apds a reprodução, ~nate.
rizado pelo fato de Incluir em oombinação, um grampo amovIvelmentO /
montado sabre os fiemos do carretel de entrega e tendo °lamentosa pa.1
ra prender a extremidade de uma tiva enrolada sabre o referido oarre41
tal; um elemento destinado a transferir o citado grampo do carretel dl
entrega para o carretel de recebimento, dito elemento compreendendo /
um braço de conexão pivbtalmente montado sabre um flange do carretel/
de recebiffion'to; e um elemento destinado a girar dito carretel do re%
bimento a fim de obrigar dito braço a remover o mencionado grampo 409
flangee do citado carretel de entrega e depoaitá-lo sabre O carretel/
de recebimento,
Reivindica a pTloridedo do correspondente pedido, daDdeitan
na Ropartição de Patentes da França, em 18 de setembro de 1964, eob O
Dinsero 988,681,
'Ponto n9 1 do total de 22 pontoo OPree4ht"

TÉRMO 114 171.731 do 30 de Julho de 1965
Requerente, LILIISTON IMPLEMENT COMPANY *

Privilégio de I nvendóo' NcOLHEDBIRA VIBRATÓRIO"
REIfINDICACONS

1 . Colbedeira vibratório cem a peaça* principal dotada,
A • 'ceio dianteira e teclo traseira, caracterizada por uma tr. magio do vibrarn

dor montada na armação grincipa/ com ajustagem'am rolaçâo o meses, um trono.
portador recolliedor levado pelo armação do vibrador, um fixo propulsar para/
o transportador montado para girar se-soção traseira, um diapositivo tabular
proso tra armacio prinelpal montado eoneeintrice Obre o aixo propulsor pare /
deixar girar isto áltiao por dentro dele, melo@ de montagem fixados na *reagi,' o do vibrador podendo girar to volta do dispositivo tubular' e sabre .os
liais • armação do vibrador articula, meio, do propulsa(' na cleada'secio
dianteira da amacio principal, • ame conesio de acionamento entro e dlePoil
tiv o de

propulsão e o eixo propulsor.
Ponto n o 1 do total do ? pontoe apresentados.
21

FIG.!
MãO N 0 173.300 de 20 de tét6mbro de

1965.

icqUerentes PONTANELLt PIETRO o 0. . ITÁLIA.
Privilégio de Invenção; "EQUIPAMENTO RESFRIAI:08 DE ,;,Lro PARA MOTORED

é

DE COMBUSTX0 INTERNA",
REIVINDICACOES

1 - Equipamento l'asfriador de G Plen para motores de combuth iMm.
401115, caracterizado por sor previsto um conduto que forma MI co Mala
eapirao, eventualmente provido de aletas, ou que tendo um . radiador gut'
toma o óleo da bomba que também 6 alimentada por outro conduto que cc."
munica diretamente cb. cárter do UMt com a 'skarn de aspiração, cuja .1
luz é inferior 11 da secçâo do conduto do radiador ou eetá controlada
por um termo-regulador para regular a abertura em função da temperatu.'
ta do óleo para permitir a passagem maior ou menor do zoemo otravób do
00aduto 6 radiador,
Reivindfca eaprioridades dos pedidot de patente n 9 29475 del
.)65, n9 29833 de 17 do
ma de junho de 1965, n 9 29655 de 3 de julho . de r

" 118

Quit.i.a4eira 25

DIAR:0 OFjed. N.1

(Sk-o

M.-r:o Je 1971

••••n••••n•••nn••

•

iglaRS 8i

- 19 '55; 911 9 29990 de 30 de julho de 1965. depositadoe na It61.1a.
Ponto n O 1 do total de 14 contos apresentndoe

r

g1

IML

TARDIO O P 172.189 de 17 de ajito do 1'165
Requerente: KERALUX I.A.IhDdSTNiA GC8J8.: A- DE Egili:J,Amuuos -15,Plus1.0
Pr'Ivilegl o. A. trnr.nrans "PUC/ C gle:!.cA Oreat=1.. P414 RrVelT/MiNT05a
MIVINDICÂÇW
- Placa cor-sulca ornamental para rowdJt1:-.enton, cortcterizap.
) pl,ca car'•cica, de sspds.ura áde.
da, em ess;rincle,. por 20 cossrltairum.
-nada, confórma sua apilcac:lo em pareoes, pl. .,ps e ortros loc-is, apresenten
.0 em sua face ouperior (1) altos reJos (24 rsertadoa ror linhas gros •
¡IRMO W O 171207 de 4 de agosto de 1965
legaerente, ETHEL CORPMIATION .
OCSO PAY1 ANCUPtnig
se D
Priviagle de Invenção: "PRTS

sag (3) e firme (4), dio,ovtao no sentido vertical e horizontal, ou* se ^"11
tom, forcando desenhoo de fantasia, substanci.l.santd caro rnpresantados I
Ponto nV 1 do total de 2 pontoa aprovou:atos
,c:n
i4PocTo

CRUnlin

TRIALQUIL.
Me processo aperfeigoado pare recuperação de somou
0a desabo trtraalcall apSa a síntese da chumbe tetraalluil pala reação de /
n a liga de chmmbo e natal alcalino cem um alquil alogeneto, produzindo n'af
sa g as de ~lio cpesta de partículas de chocho subdivididas, um sal de
tal aloalinOi o chumbo tetraalquil desejec p • liga
alogenoto au. /
mio reagiram, ddtcprticesso condo caracterizado pelo fsto de consistir • /
pOr a massa odkreacãe em contato coe me piir inerte a uma temperatura (F. 25 /

1.

▪ 200 2C; vapOrizar o , chumbo tetraalquil da referida massa de . ropção, na 00-/
prendia de me fase, lrquida aquosa, no ditado gás, inerte; aaparar os
.4) recuperar o chumbo tetraalqnil • partir do dito

dis

inerte.

Reivindica-e% a prioridade do correapondent• nedtdo da.
poeitado- noa Estados Unidos da Am 4rías a te t, da agosto da 1h
2iS sob n o- ....
Trace T. 173.315 de AO de- eetembro de . l965.
Requi=untet W,V.PhrLIPS'JLOMILMPEN?AdRILWEN ffouttnA.

1,
,037 1-487.

Oonto n o 1 do total d, 9 pantot sprashnt:J,,s.'
••n

Prial.lágla da Invançã'ol IPERrEIÇOAMMTOS 017 RELATIVOS A DISPOSI-.

ORM° N e 173,304 de 20 de nc'.e . soru de 19e

TIMOS SEMICONDUTORES DOTADOS DE MAIS DR OX

Requerente. AO? INDUSTRIES, In' -

Privilégio de Invençaot "VÁLVULA

ELEMMf0 DE OIRCUIM SEMICONDUTOR MI dNICO

\70L.HA 'ARA CARSUR4005 E :ROCESSt

ORP0'.

PARA FAIPU,12 '114 n.SMENTQ DE WA,U,01 ODX PON
CA

DE 3JR2 1:1A PARA á

TEIVINDICACUS

.

1 . Aperfolquamet4oe em ou relativoe a diapocitiVoe oemioonduto..

rjrie

roa dotadoe de mais de un elemento de cirouito semicondutor em 112 úni1. - Válvula do agulha ocra 0o.-ou, 1o3 prv,Ido de wta meia de

41

co corpo, composto de um substrato a deterainada quantidade de ',1or:Oa

dUla numa paaaagem de comtuotS.vol, ca-oo4orizoic polo ff:to de que a re

toa de circuito eemicondutoree mergulhadoe na eupe:ficie do s,00.rat0/
• eeparadoe entre ei pelo material que compSeN o nuoatrrto, eleoentOtt

femida agulha compreende na corpo de agi/:.he coa uma ponta ciántica filmada numa extremidade do corpo de a11e, condo a referida po;.ta
ntla parte ot)indrico que dett.

!LUA

p eriferia e una parte do

VO,

estes (sino, pelo menos nos ladoa onde eotio cercados pelo material do /
s1.1barato são limítadoe por Material ieolonte, comprnendendo um ou na-

gut,0 50 cuias, geralmente ints3ral, fo, qsada concotrica coe 6 estendida

ta dos dito= sLomontoe de cirouito uca zuna acoloondutorn de determina

p ara tora a partir da. referida parte cilíndrica

do tipo de condutivtdaue estandando-e* par cima do lado inferior o att/

Reivindica a priorldnde du correspzedea qa pedido, daponita.'-'do na Repartiçâo de Patente Uos 2

Unidos da knírias do

tke matembro do 1964, g ol: o nineere 397.729.
Ponto o s

1

do total de.12 pontoo apromentados.

Xerae,em

indo localmunte a

TUrCTÉ1C10,

caracterizador pelo tato do que o 1.ade

Inferior de um ou cai.; drmses clamentom 'e q irquito mersulhadon neroo/
dotad32 de ema ocrimla Isetialcamente r i da nOtal que fica lianas
por meio de cça,crão de,nauxete elétrica ci

GO

eatortal JemiQondutor

D1AR:0 OFIC1/I (Seção 1H)
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do lado inferior (Vise° elemento de circuito.

Reivindica a prioridade correepondente ao pedido depositd4D na
Repartição de Patentes da Hplanda, em 23 de setembro dO 1964, sob O nt

W1097.
Ponto n 9 i 'do total. de 5 pontoe Apresentados.
6

2

n
ro- \'N\Likkx,f
n

Ag

él

Março de 1971 1119

cavidade Mecipiente de carga, numa d l otuta
pr edetetmlned8. 3 o feto
tn' tontrtIZder da dis tricuição da carga estende
adaptado pts dar 411113EDD
claimezta AMUNido pelos 3rÊvlu1os de chumbo,
Tlando o eart110110 zurrericol •
fte-ttr ludioe -ze:, a priori,ade do pedido corr
esgmndente depoSitade OH AaP2815Zio de Patentes dos e_to,sos Unidos da AM22
.1e5j em ? de deumbo , CD

dia:

,196/4; sa 0 0 Ii.16.468•

2

("doto n4 do tm-.1
•

r://,

A4

2 pontos apresentadoa ‘
• n

,"c„

rim I.

'444\ °ff
0. 8I

20

211

FIG.1
N O 173,349 de 2L de setembro de 1965,

TUM O

Reeuere nte ALUM/NUM COMPANY O? AMERICA ivilégio de Invenção: "PROUESSO PARA PRODUZIR

ALUMINIO

r m0F26035

VASO . gETANGULAR PARA REALIZAçXO DO DIN

1RO4

CESSO',
‘EIV'INDICACaâ

a - Us processo para produzir AIum3nio que consiste

rem rednZIP

Retrollticamente fusões de criolita de alumine dispostas ma las ingro pa
tangular provido com um SOXTO CiètTIOUMente condutor., O Par /dgr ,d9
te ImpreS00 ,adadl .
e. coletada, durante 4 redução, • correnteporiginalmen
(same ta sObre se citadas lusâee, e-no qual a corrente provei1i=1M Av"
3Orr0 disposto adjacente a um primeiro lado do ci tado vaso Á amaltar4do

irt num Ás 22 de ietembro d. 1263

g4~1 CIE/ OVCIETX áRONYMIS - SUIÇA
147eeTwiin-r IRD01230 PARA P TA.112IWID DI 4~ 0 ról/020
- P3141514jØ
á

D3 IPTRiQUZNOWI. 8117183-1/230M1113

cUre UP4 trajetória es târno de pelo SMIQO UM CADU do dIto ansaw DD.
tralMIN.-ree ourronto,onlete de e• partir do tarro Adle4mate 4 223rD Ihs

Aro dito vaso, „caracterizado pelo fato de uma subeUnc$111 parto da /
ClorrOloto tatal solo-tad:: ,a partir do fânrcvadjacente ,89 "ffleAd
VD . U.40 . fie r dirigida em uma trajetória que não passa em târne 44 DM

CO

Arei

XEIZI511ICICCX8

Prciceeeo . pere rubrieuglio d* soristli* Se utremulmak%

$2434miewAI43ele, de fórmula:

esmo, enquanto que o resto da dita corrente 4 04,ri.,00o MD /
Opup g* um ou mais cantos do referido vaso.
Belvjndloa e DriorlAtide do oorreependeete pedid0 0 614011~0
g e Repartiçio de Patentes doe Eetadoe Unidos da Stiérios do Nota., ea
DCWO

AO

Ra Ati outubro de 1964, •ob o n 405371.
tonto n9 / 40 total . de j pontoe apresentados.
FIG.

1

•

1111¥1.4121
mme

tienióbe~

1911M-1 1 1

RIM

Ima jor

r

60
15

~1~4 44r4414rlaade pelo lete *e as 4reter

011droi0d1WWWWW40

niçoise= se tdrematl

600

TIMO N O 174. 46 de 11 de novembro de 1965
Requerente: REMINGTON ARMS COMPANY, INC Prioliegio de Invenç5o: "DISPOSITIVO DE CONTROLE DA DISTRAGIÇIO .DE CAROS .
DO , C,48no1 rlo DE CAÇA"
REIVINDICÁCUS
-

st Gmad 414 á saymeetu um grupo siarei:DO:culla mu tal3oxia1o4144 cam7
1
*st ti greip0 btdrUzialeeile ou enilext:444114 44 41 41cao ds =mit 11
644 4 a 44 ~tola aríle, tendo, pela asno*, 44 grupo bidroullu, alteti:1
remem e* ecoem, se paliação-2 ou
relatiemmemPe ao radical 4. CD

Component e para um cartucho de caça, possuindo uma. pluralidade de

• foRnulos de chumbo que São explosovamente projetadas ae cartucho, quando da
ÀgolgEo de um dispo sitivo propulsor, situadb no topa do dito cari:1101o, ta,.

é

, l'acterizado 'por apre sentar uma parede tredisversal elástica, adaptada para .
Situar-se sob os li os gránulos de chumbo; uma parte tubular inteiriça com
e dita parede transv rsal e formando, com a mesma, uma cav,dade recipiente.
' de carga; um elemento contoroÁador da distribuição da cargn, moldado imtearl
çamente com a dite 1W ede t.ransversal e projetando-se para dentro 4e gite

OOP 44 ageb4t hilrOxialcoilante e, •e desejado, Imetar o ifroduto
alsollado, asais obtido, ene em agente gel/ante.
BeltIndine-ee prioridade tini, pedido, depositado as Miei
Wio de Piteute. de Suíça, eu 22 de eirtembre de 196 4, e 12 de egiWtO
dm 1955, sob a ne e-42293/64,4 11358/65, -..0.cti,,weate.
1 de 10 Surtos =prepeztadoe,
rente

1
TRIO No 174,769 de 1. .) de noveLaTo ot 1963
Requerwitel URIS Nu0T1LIA E COMERCa.0 DL PI:AMEN LTDA., -2.PAJI0
Privilegie de Inteaq0:'"C ONE XE0 PARA TumuLA088n8x/vws.

, .
L1~-21
2 - kmexão pare tuouagOes riezlvele, corag!talsoU por coopreeMP

1120 Quinta-feira 25

DIÁRIO OFICIÁ'.

(Seção III)

alliM1.11n••n

PlOielteente o ooro erijam:pai, em formato cillndrido, em r, OU Outro qual.
quer, uniforme se destine a unir duas ou tre ' s tubulaçOes entre si, ou ainda
„
acoplar apenas uma a torneira, bico esguiohador ou similar, corpo este pree
eido externamente, e em correspondanota a cada extremidade receptora de te,
tuleeão flexível, de um trecho lateral rosqueado, seguide por curto trecho.
Mren00-0Onico terminal, e podendo também ser dotado de uma serie circular e

Março de 1971

que ee deslocam e sio guiadas longitudinalmente na referida par o .
te de calha afiladas p meios de guia nas referidas partes complemes

ai.

bares do membro isolador destinados a pi, ovocar o deslocamento tranl
versai relativo entre as ditas partes quando o membro isolador se d;
desloca long itudinalmente na referida parte de calha arilada,
eento ne

1

de 5 pontoe apreeenZados.

exteena de pequenas orelha& radiais, para a seu manuseio; e ainda o 40=0
Oure° principal sendo provido de tubo . axial interno, com diametro menor .
que o das tubulaçé'es a que Se e5estine acoplar, e que avança ligeiramente pa
EA além de cada uma de suas extremidades, para receber a corresnondente tu.
klação fleefeel, simplesmente aplicada em terno da mesma.
Nato el e / do total de 3 pontos apresentados,

TERMO WQ 173.467 de 24 de setemoro de 1965,
_Requerentes DUNLOP RUBBER COMPANY UNITED - INGLATERRA.
Privilégio de Invenção:"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A ANÉIS MODELA
DORES, SEWeENTADOS PARA BANDAS DE RODAGEM DE /
PNEUMÁTICOS".
REIVINDICAÇOES

efaWG P1 W.439 de 24 de setembro do 196,
bevercete; STANDARD ELECTRIC& S/A. . ÀLEMANRI
POW4sie de lavençÃot o DISPOSIÇÃO DE COMUTAÇÃO PARA LAMINAS DE IMOLO
DE CONTATO *
REIvIND/CAÇOen

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a anéie modeladores, eegmen'Udu para bandas de rodagem de pneumáticos, caracterizados por ;ser em
constituidoe por várioe segmentos modeladores de banda de rodagem loca
limados em relação une aos outroe, circunferencielmente, e que sào dia
postos em duna séries de segmetitos alternados, segmentos essea, termi-

1. -Um dispositivo de oomutaçÃo „irra lácteas de molete do

nando formando faces, sendo que os ditos segmentos de deslocam entre /

~tato oceietettede de molae de contato diepoetes lado a lado em filas

uma poeição radial externa, e uma posição radial interna, que corres-/

eroperdioradao para acomodar una ou váriae láminae de contato que oo-

.ponde a de anel fechado, quando, também, ae superfícies adjacentes dos

(Êrod warias do tais contatos; 40 qual Ideia& de contato em paralelo /
eom 4 borda da laaiaa boa oomo na dereçao deelieante sào diepoetae latl

aos outros, sendo que, as superfícies de cada segmento de uma dae eéri

CaLmento peto menos, duao filme de contatos, tendo elementoe-erendedores
Oietre e tire o a lamina da oontato que em poeiviee diferentes da galena
40 embato, prelado mesada. de contato com rebaixem adequados, de acare
40 com a oatontee ne St 21 325 VIII d, 21e, oaraoterieade nesta pelo. 11
U400p.404 0r044,0r0g. 00 seres oaRocadOw 'emelt* do na ledo de uma bucha de

n 00 etiotaeurm.

ditos segmentoe, tomam uma posição de engajamento e se superpéem uns /
es, se extendem paralelamente a direção do movimento radial Mies
telvindlea a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na Repartição de Patenteei da Inglaterra, em 25 de setembro de 1964, /
sob o niimero 39 076.
Ponto n 2 1 do total de 11 pontos apresentados.

fielviadiea-,e prIoridae do oerreepoedente pedido, dopo(Meado ea Sse;ariipÃo de Patente., da Alemanha, eob o n o St 23 Ti/. em /
Ré do eotembre
4,
1964.
Poete n4 1 &e 5 posto. apresentados.

FIG.

Fig. 1
MIMO ee 114.999 de 14 de novembro de 1969
idepteMmerbec UW10 LroaT - RIO DE JANELRO e Oh

TERMO 04 175.051 de 22 da novembro de 196
Requerente; NXRADI, aároded pognik

rCÃECOSLOVXQU/A
lerivilAxià de InvemeÃot " FERRAMENTAS DE DIAMANTE E PROCESSO PÁRA PRA
PSPX-IAS

PrAefiiddlo de Ln v eneSe: " NOVO ISOLADOR PUA CONDUPORES ELETRICOs
REIV:NDIed$OES
REIVIRDZCAÇO4

1 - Uma ferramenta caracterimada polo fato de comprem
N6V0

. ~udu peto

6m,R4

isolador para condutores ele*.ricos, cerec.te-

de compreender: um membro de supor1e. prefents

:ffientewetdttoo, no qual está formada uma parte 4. ealea alteie& e
oma M . 0- de engate; um memLro Isolador elétrico, substanc,lmenre /
j

r

%Rui de Ronba. eouatituido por duas partes complementares esl.ro

uor, em com'ainaçâo com um elemento de suporte tendo uma face, e

uma
¡laica Camada de zràoe 4, ,.'iamante .,,,m2pactamento localizados, ditoo /
gr.,ioe 44040 arcialmonto embuidom na c:tada face e parcialmente projetalA4-aa da mesma, a porçi's eallenre de cada grio tendo uma ponta /
cor ap
arte cUt,:14ida para fora As veÁt4.rida camada,-ae pos,ae corzanrou

Quinta-feira

25

DIÁRIC

°RUM_ (Seco

Março ..,

ill)

1971 1121

-MO citados grioe 'constituindo uma auperticia cor= da trabalho dez**.

Las por um dália° grupo de Untas paraleias.

Ponto ns 1 de I/ pontoo api,eeentadta,

•

1 ('
PSN 1

3
2

eive da, rítãçio ao tamtk;x;-6 o and, de aadeaaOrío,í
Finalmente, a depoeitaota-roiedodiea, a priorIdade ~EM
ari podidot delir/si:nes Juí . RodarttçÂO do atoator da Adiça, em 4 de detem 04
bro de 1964, 9 do líbri2 de 1965 e d4 outubro e j" ooboe,rdaarasidegj

pe_otomionta 33 15426" 54.0374:5 UNa."6/49,
Ponto o 1 o tow tN eAtep opiienatatne

f

@AMO AP

173.704 de 4- de outubro de 196$

%quarenta; LROMARDI & MONTINORUI IEDA . . SE0 PAULO
Priviligio de Invenção: 7RIcalui, BAR, ADAPTAM!, POR Eltellelttert0 IX NANO&

- DIANTEIROS DE AOTOMOVETao
/IIV,INDIOACD1 4

1 • ORIGINAL BAR, ADAPTIVEL POR IMBUTIMENTO SM BANCOS MAKS'
1
:MIRIM DE MITOMÓVIIE, constituido de uma caixa -cai rormaivariadao e &dava
das, caracterizado por g er embutido, pela parte traseira, no banco da ¡rant.
,
de qualquer tipo de . automOvels e por ter usa eu mais diviebes internai; die.,
í
1 peituda maneira apropriada; e por ser provido com uma tampa ou porta, aom
k g eho, Praia por meio de dobradiça' e com articulação para baixo, para cima
ma pama os lado.; e por sor o em interior, opcionalkentaespelbado ou re-/
.taetido eom outros matilriate ou e/ementoe adequados; • par ser a porta, ex.
, ternamanteP , 1.1-- `. 105P .0. o man g o material co. ma a parte traseira/

de banco A coberta
Ponto wg 1 do total de 2 pontos- aprmontadne.

TIM

er301,

antewatat Mut&

4

ord~

ô 1345

PO444 Ar.t400A . SIO PACDP -

ft/VAMO:de brraw0k g wwwkom

OVX041~34

agdrgprOLCOA,I.

~UM ÁRMÁVA atolgulainza-rg, qt.. -oed1 gbt falaa
00m114 0134114 daradaNa da ateadrAordlexeatt ~da a vingad&I eA
rdatía~he peba faia da raMPreradar daatro raadko retooda laree .4~ I
awd * at.~ar a ~deu áreIaa daoídvol de C ol agem romtrE
ro~tta iltisei ~e peie pr1JIalY4 tedide a pres o:Ma-8 a por ida das bor4
loreigiiaafik 412,t144. de arnoaaateato limitado di 3.9-dg ek por staeo $ prj
'1 .

1:ow*I1trr s.ta egt tweírts ar:guaft'a g o-~Ate aodlano wo xoto og
tom) 41-ollnatto a wg.tts~ 0444-foto 333 roliatri~ al‘a Ás Parto *IN
itant noiva* 4-0 o lalo. apimair gonfor0 ;W34 (ratou a set 1044 Ma* 1
remoam A. otti~ ipnroitursxtf aptojdrugaaoate trliagular coa 49.%
Tineta 3.0413U 230M4 3, Mlag1.13çqp3 attirla

akttaa tijaclnte coa a terj

~a mi ga rlita5&1 14(4, sat1444 4 fatt~ 41ste la oro.j.oto tril kapaar am.4
aa ala tt4Pa Is tit•tta sO r~ O ~o ***atuo/ a tini
am (rik m.or 1
coita :10 11 rala!~ Etgw,~11 coe 1~1141.1t1 ~ar
irem stataka m~O ~10 retstiffl a te ejac3 buliu 4*; por fie, el
fri1 ostotopro ato 1.11~1491
Urttsor total ttt.-~ allabiga em
~hW
4 "ihrlori ufa* ama 1
ror eu nó* luxado bi~1
$11~4 tInaatia n t.~.~1~ ~iaIS dffna daddhW
te*

175.342 de 1 de dezembro de 1965*
Wituo
11.0, - MEÇA
%quarenta; GIIBB-a13R
PM=
COM SISO HORIZON7AI,1NAID2 erraanxdaw
erivilásio de invenção: 0
gaTvrrioicáctiss

Prezas com eixo horizontal e prOpria para produzir P egai' em corar)
49 comprimento limitado por meio de materiais pulverizados ate. granuladoe e
a .

*mantive umedeoldos, abrangendo uma armação fixa coM molde anular astuto.
intrico, ligado com a primeira, pelo menos um Orgão de prensagem, disposto
dentro do molde. girável com relação a superticie interne do Molde, uma pá
de alimentação conjugada com o Orgão de prensagem, um dispositivo cortador
rotativo, um dispositivo do alimentação que apresenta uma bales alimenta.
a e
dera e, na região entre a extremidade da Etílica voltada pata o molde
.dito molda do prensagem, um tambor ou anel de alimentação, e uma tampa tIní
val na armação, caracterizada pelo tato de que a Milico a/imantador& á 81.

. o G enne ~as
41, ROI

1122 Çuinta.-feira 25
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TERMO No 177.021 de 9 de fevereiro de 1.966

Março de 1971

Seção III)

na ~gaveta 40,1;t6v0 1. 04 141agg.*.
1Ponto n 0 I do,total de 2 pont0i,a?âãafita~

Requerente: GIUSEPPINO HAILIANO - ITÁLIA
Privilégio de Invenção " FURADOR ACIONADO MANUALMENTE PARA ABRIR Ne
SOLO FUROS DESTINADOS A POSTES, MUDAS Dl
PLANTAS, TREPADEIRAS E PLANTAS SEMELHANTES,
PROVIDO DE UMA ROSCA APRESENTANDO UMA ARESTA CORTANTE
REI VINDICAÇOES
1 - Furador acionado manualmente para abrir no e6lo it
ros destinados a postes, mudar' de plantas, trepadeiras e plantas geme
ihantes, caracterizado pelo fato de consistir em um furte provido de
ponta em uma extremidade, passando volta deewn extremidade uma rósea
da qual taato a cirounferéncia quanto o passo decrescem de encontro a
referida ponta; estando a citada Anca rodeada, no filete ou aspira/
de maior diâmetro,. por um cilindro tubular através do qual passa o
referido fuete fora de centro, e em que et g provida uma abertura da

TERMO NO 192.004 de-11 de agdeto de 1967
PARAT/13A • elL0 PAVIO'
Requerente ' ' COMPANHIA INEDSTRIA1 E COMERCIAL
de Invencao, !MV° E ORIGINAL PAINEL PARA OVPAREIRA

Privilégio

•

'MONICA

qual passa VOU' a terra extraída por meio da rasca, de modo que O c)
lindro serve como recipiente

REIV1NDICAÇOES

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de,
positado na Repartiçio de patentes da Itália em 13 de novembro" aa
1965, sob nO 25686/65
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

1 - Na y ° e original painel para catadeira eletraniCas
que se caracteriza essencialmente por ser o painel colocado na parte
subdividi.
frontal da .méquins tendo o formato geral retangular sendo
, a /puthp.) pra
do em tris partes retangulares (lb (2) e (3) sendo

mostrador qpadrigyARIO (5)4/
vida de um oaciloscópio (4), provido de tendo na parta superior doia botões (6) e na parte infe~hquatrOf
botõee (7) regularmente distribuidos e o painel (2) é pr9der 2400 de uma
coluna de botões reguladores de sensibilidade da luz (8) retangulare
e na parte central possui uma série de conjuntos de trio botõee de

e ladeados/
ajuste de tonalidade de área (a) regularmente dispostos
na
parte
direita
de
um amperi
por botai'', (10) e painel (3) é provido
remetro de teste (II) tendo abaixo duas linhas paralelas de botOes
tangulares (12) e dois botões (13) e na parte esquerda do painel h/
mais abaixo no centre/
una série de interruptores retangulares (14),
um botão (15) e um interruptor (16) e abaixo do mesmo um interruptor,

retangular (17)
Ponto ni lde 2 pontos apresentados.
'e •
e

OO
O O
00)=.00

OOO

'IRMO No 173.872 da 8 de oufhbro de 1965
laquerente: INDUSTRIA PLÁSTICA E METALCROICA PLAZA LTDA

O

I

O coo O O
O O . O

O
SIO PAULO

nn

a

-

lrivilegio de InvençÃok "NOVA DISPOSIÇIO CONSTRUTIVA DE CORREDIÇA DUPLA PAR)
GAVETAS E SIMILARES"
PEIVINDICACOE;

1 - NOVA DIEPOSIÇIO CONSTRUTIVA DE CORREDIÇA DUPLA PARA GOL./
I'. .6 E SIMILARES, preferivelmente confeccionada em pl.:metia° eu similar earacte
r:zada por ser constituída de uma régua • uma placa que se encalmam perfeitawrite entre si como num sistema maehe,.filemal pert ser essa régua de perfil a-/
proximadamente em 'C", provida de abas em t gda a rua extensa° de forma a defl
nir uma guie conetituindo-se na amora; por possuir nessa régua orifícios *Tal
listantea para a pastagem de parafuso'', para a sua fixação na parada lateral/
in:erna do mével, por possuir a placa, d. extremidades arredondadas um ressal
to no sou camprimew.o longitudinal, tamboém de tantos arrosiondadoe, constitui
JIN
do. se no macho; por possuir na placa orificios para a passagem de parafusos /
ou outros elementos fixadores de modo a fixar a placa na parte lateral pitar,

TPRMO5 5 1.73.89$ de 11- de outubro de 1965.
SÃO PAULO.
Requerente: JARRAS EIEUTÉRIO
Privilégio de Invenção' o APERFEIÇOAMENTOS R 11LOS o.
REIVINDICAÇOES
- "APERFEIÇOA=T OS EM SILOS", caracterizudos por incluir mei
os de ventilação natural na parte superior do silo, ditos meios const'

tuidoa de amplos vãos existentes em dois ou mola dos laterais do mesmo
cada vão :guarnecido de caixilho dotado externamente de abertura ragu..
lável através de tampa articulada em apropriado suporte do caixilho e,

Quinta-feka 25

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Março de 1971 1123

00 voo interno de cada caixilho, há tela enti-inseto; cada caixIIMO
Vai aseenteed° em perfilado em amplo '5' aberto., ajustado na . Up de
cad g Painel,
Ponto li e 1 do total de 11 pontos apresentadOei,

iam ilMatiat (11 .- 6teR# ba

ci iíitdali)

Ponto nal do total

(h 2

,

mito

.7apeedentignir

e ••

II

23

I5

17

\ \.
N \
\

\
\
'

/4

t

k

i

i
k

I. •

I

5

,

G

TÉRMe N e 173.913 de 11 de outubro de 1969
Requerente: ULTRASONA AG.
SUIÇA

TtaMb erd 134:069 de 15r de outubro de 1965'

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RR PROCESSO' 2 APARtIRó PARA MUAR

Privilegio de Invenção: 0 00MPOSIÇOES . DE PIGMENTOS INORGANICOSn

Requerente: FARBENFABRIKIN BaYER ARTIENGESELLCRAFT o o ALEMANRÃ

TO DE UM TECIDO TUXIL SINTETJC0 DE COMPRIMENTO CONDI
NUO COM O FIM DE TORNAR O KAURIAL MAN MAC.IN MAN;
LUSTROSO E MAIS VOLIVMQS0
REIVINDICACOES

Aperfeiçoamento g PfUeee* PA I% O traement* dl ed
ORtensao contínua de tecido sin j ético cOM*0 rim de tornar O material mal Ca.

REIVINDICACREf

1 - ComposiOes de pigmentos inorganicos, caracterizadas od
lo fato de conterem pigmentos inorgabicos, fàcilmente dispersáveis, de .0,01 ai i
IN, de 'preferencia de 0,05 a 4%, em peso, em relação ao peso do pigmento de 11
uma substancia tãnsio-ativa que consta de um diester do ácido orto-fosfórico
da fórmula geral:"

diO4 menos lustres° e mais volumoso, Cm cUjó processo o tecido é sujeite a Uth
0..R1

. tratamento num banho de enco1himent0 que ataca fortemente, sendO sujeito ao /
'40S m o tempo a andas ultrassenicas, e 4 Seguida C imediatamente 1aÁrad0 COM UM/
liquicWWI lbagem qUe pode conter il agente de neutralização para o Ilitaid14/

de Aíelhimento, caracterizados em que o tecido Passa através de Um banhe

da

nudfRilento numa direção de movimento estendendo-se sob uma correia transpa
• tadorW1Wfurada imersa no banho, as Velocidades de fornecimento e de remoça*
de tecido Para e do banho de encolhimento .e a velocidade de movimento da cors
rala transportadora estando ajustada. tão mJittuamente que praticamente não ocos

na

qual R I e'O'-representam membros, tanto-iguais, como diferentes, do grupo

que

consiste de radicais til:cofia, ciclo-alcoila e arila, e radicais alcofla,
NO 2 , OH, COOR, SO3H, NR2,

ciclo-alcolla e arila substiturdosl'or halogeneo,

NER, MR 2 , alcolla, alcoxi. e p olialcAti, assim como radicais Dolialcovi e rad]j,

reg forças de tensão no tecido, e ' é impelido O kíltiale, Para o seguimento de uffi

cais poliol,

daninho que se estende substancialmente do.len0 de lado inferior ' da derreia/
ttalpostaddia.

'Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposj
todo na A lemanna em 15 de outubro de 1964 e para os exemplos 3 a 7, a de 14 de

tonto n u ido total de cu ponvos apresentanos,

abril de 1965, sob n e F 44.231 PJa/22,
1
Ponto m0 1 do tota, me

pontos apresentados..

TIRÚ° Ire . 174.108 do 15 de Outubro do 1965
Requerente: STEDECUTTE ELETIMIOA LTDA. - SIO PAULO'.
Modelo Industrial: • ORIGINAL MODELO ›..d TOCA DISC0i,
REIVINDICACCES

1 - Original nodilo de Tooa-Di000e, que se caraotorisa
•eeenoialmente por mar oonstituido ço naixa (1) do f6rmato qua6.rang3
lar ficando na parte posterior o neoaniemo doport‘ discos o na notado
'frontal sabre painel netdlieo estio os botim de contrellie (3) ~UI
'hm° Ne 173.971 de 13 de ' outubro de 106n

Requerente: SVEND OTTO YSSING = = SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "BUCHA CHUMBADORA PARA PARAFUSOS*
REIVINDICACOES
-

muerte chumbadora para parafusos,-notadamente os de rosca

Sóbena a serem fixados em paredes de alvenaria, feita de material ISlástico
relativamente elástico, de forma substancialmente cilíndrica com perfuração

monte distribuidos • tal caixa (I) tem una tampa (4) artioulada com
~trineis (5) coincidentes com os botina (3) • nas partos laterais/
pooeue-feonoe (6), o ateimo ao dando com a parto frontal da caixa (1
mondo se ga referida-rarte provida do alça (7) c sal partos lateral, di
conjunto se encaixam caixa. aoístioac (8) removíveis do forma prímíti
ca com os complementos dos fechos (6) • quando o conjunto esti feditg
do adquire a forma do Maleta onde no sobressaem os bota.. Oh('
Ponto ne 1 do.2 pontos apresentados.,

central para a introdução do parafuso, caracterizada pelo fato de partir da
perfuração em direção a periferia uma pluralidade de rasgos, radiais e sin.

-

ge1C,s, ou não radiais e bifurcados, tendo a superfície externa da bucha ra n
nhuras mais 'ou menos profundas, dispostas de modo a deixarem em terno dos /
rasgos porções de material menos espessos, e entre os rasgos, porções da ma
teria' mais espessas sendo os rasgos e as ranhuras retas, ou seja, pateta./
O

b

.
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No 1(4r 1 1b de 18 de outubro
, de 1965.
Requerente: VICENTE DE AR :1UB- - SÃO PAULO.
Privilégio de Invencao. " rano PARA POÇOS 'SN
#EXUNDICACOn

1 . "PaTRO PARA Mi" dir eCteri2ed0 OC/0
retro de ser ~is
Cuido a partir de p erfiládom 'mofar/velment° metálico& diepostoe
co
oepirsie oontinuas obre humo lo ng
itudinale Interne soe tuboe aod m . formadoe,-aendo que ao miras e barran
catálicae de apreaentam/
, ects aecçãos t ranmversaie quatequer e ao
m elartamentoe apropriodoe.
p onto U0 1 do total de 2 pontoe
Obrecentrolde.

Seção 1H)

_

Março de 1971, •

mera produsim oeolLaçães em toda a ~os do cateed'e e oor oligmlgOltis0
04eito e aceito, na otmara de penetração.
!eivtedatia se prioredadés dos corres 9en6.1W4te postaft &COM
Ceada na Repartição de Patentes da Sukcia, se 19 de outubro do 19154
e co b0 de ~timbro de 1964, eob os at a. 12570 • 15870, respsotivpm,
Ponto pr2 1 do total 0. 16 pontoe aPffiteentedeo.

te.

Tnan0 No 174.778 de 12 de novembro de 196
Requerente: ANTONIO PACRLAR DE RISME Privilágio dm Tn y mnollw "IPRRPRIÇOAMENTOS Isnommoos CM

maaunomn2,0 141:34,

RRIVIND1CAÇO31_

1 - iperfeiqoamentos introduzidos aia - paralelimetté latra - .R$, Ga
tÉRMO N g

174.133 de 18 de oatubrO de 1965

Requerente:-WIINELM JOHANNES

SILBEREUHL

.

ALEMANHA,

PrivilA g io de rnvençao: "CONCHA DE OONCRETO E AÇO, POSTA SOB TEN8X0

Raia"

,ihoterizados por conaltuir-se em simpllficaçOex • aperfelgoamentos, destina
doa a substituir • aírie da barras-articule vois da consepçãR 'àeserier,( nes. •
tirem

(Ni

158.650., pontes oaracteristico a 1,6,7, • 8).
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresestedos.

KUVIRDICACtled

À

o
1 Conclui de conomoto e aço, posta p ot tensão inicial, que ee
atende „ dm direção longiroftwol em Perna de evoco e apresenta, em sen.

eido transvereal, uma curvatura obncava voltada para cima, partioulaz
conte concha de concreto armado oom ourvatura hiperbólica, oaraoteri.
cada pelo fato de se compor de una camada inderior de concreto 1eve4
senta de armadura, e, EM,* esta, de uma concha de oonoreto e aço,pog
ta sob tene gio iniciai e conatitulda por conoreto leve, aplicada da ga
catre oonhecida sem oualequer armadura* de conesdo.
Reivindica ia prioridade do correepondente pedido, depositado
na Reparticáo de Patentes da, Alemanha, em 34 de butUbrO de 1964. sob
numero 93 895 V/37a.
Ponto n2 1 do total de 4 pontoe apreduntadoi.
Fila
r..
4yy' P 174.198 de 19 de outubro de 1965,
FRANÇA.
Requerente: JEAN Man e ANDRE MENNESS/PR.
Privilégio de Invene -eot " REVESTIMENTO rx SOLOS, ESPECIAMENTE PARA

~10 N

Wg

174.184 de 18 de outubro de 1965.

eaquerente: GRUBBENS

PRÁTICA

d 00. AKTIE8OLA0

41kunril4edo de invenção: e RUIM

6.

A

DO TEN1S AO AR LIVRE OU SOB ~00"

SUMIA I
REIVIRDICAÇOFM,

'

EaMM-kg—q

1 • Mas ou gkow ademoteclooda por ter ume ateperjloie de peneire,
Wit oca dna* 11 doma de penetraçÃo •o um compartimento de rejeito
pido entrada • um emp=r~to do acoite, a dita câmara eendo provida
09 CU acenda ff” =tonel ser peneirado e safaste para o rejeito
ap.oustatb emenumarate. commondo pelo onoo um dispositivo/

. RevestImentO

de solo, utilizável para a pratica ew ;jogos

aw

bole e especialmente tente, RO ar livre ou sob abrigo, utilizAv.;1 tal),
bém para outros emproo que no sejam a prética de jogos, realizado:1
em Deitaria' soldável e flexível, por exesplo material plástico, com -/
poeto de eler'nentos reunidos e de prefe4ncia diveraamente coloridos,/
sendo o dito revestimento caracterizado pelo fato de possuir ume faca
superitr subs ,:áncialmente lisa que aprese:ai sCbre a nua extenso sba
turas regularmente repartidas cuja Calor dl-Pensão é, quando muito, I
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gten (10t bd 000 en:r g970 o IrrffiD.
1D-0 - IFIMO -411'

ORNO Ne 174.194 dê fb de Ci-italith de 190,-N
Requerente: MATERIAIS DM CONSTRUO* "MONTANAI" S/A, . CUANAtARS.1
PráNruktio de Invenção, " PAREDES PORTASTES PRONTAS PARA USO ES COffl

entras Seeee de bola 0 00 CnterCe enlipm
^ *agoo) e sondo a =mor ~gim(

Ma* ~o egrool e 3 ool ' ert~saliDd0 se &atm, ammterns, de Parto t3
tpdrus, o reduestigummto e ~do ibolisitadeei par parte* alariam de tal ma
tierD
' go* d olrD~1. ODIMONda game afartusas faca oomprece~ em./
,gme 25% e % da sum~14410 total do rivestimenta l alado ao ~sada
Oser de ene" de, dá lteaD fartes cheias prolongadas progsaran
.~
te h fase int:friss de sesteramento par /56..ourserteto ~emas da.~a
*n. o tome sébto íxed• d.W . CMft0atdade ldvre aNwe ema
~09~

TROÇOU 0

uri-mamem
. Parede portant* para uso em construções, caracterizada por /
Onipreender uma eatrutura metaliee N. ferro em N/', em cujo bordo is,..
terno vai fixada uma tola aótalioa, preferivelnente de aço, abbre
qual ao aplima, coa e tope:anum determinada pela da eatruturs metais
ma de suporte, a Meada de um material terno-aoaatioo, conatituado de

~ruce a ~Mode do pedido oureespoS~ dOP-02~0

de Palmodea da ?range, em ao de ogAutPo de S t360, ath
dearo thr991 914.
pega* 44 2 #0
dre ki ~se apameetweeeee Repartição

Tapera verniculite, prbviasente e:D.e:
pedido.
Ponto e0 1 do total de 4 pontoe apresentados,
'SERMO N9 174.19

gei

á

Nii\n tefrA

2k.

LT

frivilágiC de invenção:. "NOVA ESTRUTURA DE PLACA PARA SFR USADA RA
0ONSTRUÇA0 CIVIL",

6ksaiSÈ
r+-+-456.fr,T9.Ê5.W1212ii—r_
. W:G Gr i 1—I
$.3 TA-- 0'21

4

r-

j -1
1-

EIVINDICACUS

1 . Nova estruture de placa pare, eer usada na construçâo Civil,
Aeraoterisada por ser conatituida por uma estrutura composta de use
eérie de vigas em "T" ou de viga& pré-moldadas, disiLls t. as paralelamek
te, e cujos interaticioe alo preenchidoe com una massa especial cena
titulas por um material elaborado com o minera vermiCulite'prèviamea
te expandido, em associação oom cimento e água, aos quais et incorpora um agente químico que permite a formação, no interior damassa, de
mindecules cámarce de ar, podendo ainda a eetrutura da placa ser dotk
de internamente -de tela ou tirantes metálicos.
•
Ponto n 9 1 do total de 2 pontos apreeentedoe.

__f_

"c in v
.td vã e
t
És) 15
4_4 T__ L
14 _4 —1

LL

iTP

rri
1 1

1

de 20 de outubro de 1995,

otquerente: MATERIAIS DE CONSTRUO0 "MONTANAI" S/A - GUANABARA.

At

FPI
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4
PIUM li f" 174.197 de 20 de outu'oro de 1965
Requerente: "MATERIAIS DE CONSTRUOIO "MONTANA1" S/A - GUANABARA

SISMO Ne 1~4, de 20 de outubro de 1965,
tequerentat cENIffird4 ngTÁRIA PORCELITE S/A . sia POLO'.
frivilegio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES PARA A PIXAÇO DE CROCIft`

Terivilégio de Inveno n o; "NOVO TIPO D/ PRE -MOLDADO PARA 32NSTRUÇOE8'.
REIVINDICA04

_1 . Blocos pré-andados para construçõen, caracterizados por es
conatituidoe por uma associação de um material elaborado com' o mi

gN CORPOS DE NENINTNos E TORNEIRAS".
'REIVINDICAÇÕES

neral veraiculite, prêvlamente expandido, co. cimento e água, aos qug

I - "NOVAS DISPOSIÇOE0 PARA A FIxAçlo DE CRUZETA se CORPOS DE RE
GYSTROS E TORNEIRAS", caracterizadas essencialmente pelo fato da cru-

neta e canopla, que formam duae peçaa . diatin_taa \e independentes, ee
conjugarem por meioe - excintricos e de bloqueio,, dispondo a cruzeta em
sua extremidade inferior de um ressalto excêntrico e da faro priemáti
co axial, ee. oanopla, na extremidade conjugava, de abertura arou.
Lar de diâmetro suficiente para dar paesagem ao resgato, e dite *ler
tura rebaixada internamente de maneira a formar um rebordo ash
qual é bloqueado o referido reeealto excêntrico.
-

Ponto n 9 1 do total de 3 posto' aProtentadosam

is se incorpora um agente quíDiee que peraite a formação, no interior
da massa, de minUeculea &Amaras de ar.
ento ' n r / do total de 2 pontos apresentado.

ÇRMO NA 174.2oo de 20 de outubro de 1965
Requerente: RATMIAIS DE CONSTRUÇA0 *MONTAM" 3/A WARM/Afia
a. ivilígio de InvencÃo: "NOVO SISTEMA DE cONSTRUÇXO DE CASAS PRE-YAffillauselle

o

IMIVINDICACOÁ:

q,

sistema de construção de casas pré _fabricada., cima
tertrado . porque inclui a montagem, eme condição. adequados, de elementos es.
pedalo de construção, sendo dita acatitem' efetuada pelo aparafumemento cal'
1-

Nove

soldagem das paredes portantesmas sOatas, as quais serão chumbadas nas lit!
gas

tambá

sendo

pré-Ia:brio. ..das om diretemente.nas prOpriaa :undações da casa, P3'

ditas sap a. taa e chapa de aço, de aspe:mura • dimenedes conveniente*

com Coros para encaixe doe chumaadores, os quais elo fixados nem vigas pré.

r ith .ricadas ou no vigamento geral da casa, nos pontos turcessárlos a amarraç II
dcstat parede,portentes, lendo que 44:09 paredes, dee eot levattatme, 114C/4
,,..ar''t.m.7nte pela lajes pré-fabricadas correspendentwa.
à

P onto nç"; 2 do total de 3 pontos apresentado%

•
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19RMO NO 174.252 pe /1 de outubro do 1965
Requerente; STASI"? GARTH WILLIAMS.FOXCROFT =u AFRICA DO STel
Privilégio do Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELACIONADOS COM F86U2S087.'
G MEIOS DE CLASSIFICAR DIAMANTES ESIMILARES*

taRRO Kg 174.311 do ER dnieUtubro do 1969.,
Requerentes PLUT3028

1

.

1 korfeiçoamentos em ou relacionados com processos e /

sentida em um recipiente, sendo e referido óleo sobrenadante um Oleo oue a.
O

dere a diamantes mas que não adere a cascalho umectado com água em qualouer
grau substanoial; passar o cascalho diamantffero, em condição umectado com/
:sua, descencionalmente através do dleo; e subsequentenenta separar do

SIAJW10 POJLO.0,

PflViAdiancarks.0

WVIPNICAçal.
Mios da claíCificar diamantes e similares, caracterizados pelo to de com.
Creenders (lotar uma camada de SI" sdbre uma base liquida não-miscfvel é

cem

Rritmálésio de laveoctoseffl CONTALOR PARA 011r..e",;

Roam contador para ovos, oaraOtblifedb gue,'

deir Mnicialmente um pequeno corpo ellindrico; do mude e/tOso b o
qmel é provido da um pequeno recorte lateral, o qual. ttn foo00 de $3
nele-vi gor, sendo pronistb

ainda,

um ressalto externo, o qual
é
pra
.

vido do dois Oriticens ore tineçam por sulo gt0C3 10061.440~
Wnitagare t
tonto Ge O, do datei 6Áè oontos elpeutemed

Galho o diamante com o óleo aderido ao mesmo.
O eemmerente reavindeto eg pitertfinde dos correspondefiteS ised
0s depositados na Repartição de Patentes da Hepóblica Sul Africana eo El
—
g s 5010/64 e 356185.,
,20 outubro de 1964 e 6 de julho de 1965 sob n
teeáo n g 1 do total de'14 pontos apresentadoa.1

ri
J /

rl
1 1 \ \

fRRUO dé int.Sfei da EP de eutuairc c/0 1.96

~entes

RIP/ESta ' • 40~0

,(v
d
E 1.8DISS2R/4 DE connuçxo CIVIL ta.i..

2dJÁ

ROAM

Ap41.~aoós

~et °Mó
,W

NA ERIAL PARA IWPRt00 EM CONSIRUÇDES s

8MO2,051,2

• 1,9...11.,

rara
à • Ode MATERIAL PARA EMPRt00 EM dbN97RUÇOE6 S nr
rensagem
de
elementos
vara.
AMEIORPOD direto eemo casse ou para posterior p
loa para tetos, oniserturoe, paro:len ou pisos constituído por uma mistura
turfurimea e eeractertnnalo por se com por de serragem on P6 de wildeira e outroe fibras vegetais, devidamente mineralicadas e aglomeradas com cimento e

1tax0 *o 174.515 de 25 de outubro de 196d
Lquerente: DILUMA S/A COMERCIO E INDUSTRIA = . RIO GRANDE 00

entras 00/aws em cgentidadee adequadas o utilizando como aglutinantes, arI
Moa aturam e felds p atos, eilloatados e estabilizados de acOrdo com as
Uns compoio leen químicas e alcalinidade.
%RIO nO 1 4, 'Mal de 4 ponte aWakentsdos.

Piivilágio de Invenção: "APARELHO PARA TESTAR UMIDADE DE CEREAIS°
REIUNDICACDES

tu

APARELH6 miubt TESTAR MUDADA DE CEREAIS eonstitarde pot
motor, conjurado com dois cilindros, caracterizado essencialnente per e

l oor um dos cilindros fixo e de paredes ranhurada, enquanto que o outrom.
leilants com a rotação do motor tambím provido de ranhuras, exerci, • trit:
ea;ão dos cereais tratados • oue por sua vai estão ligados ao densímetro /
verificando-.e polo contato, o grau de umidade denunciada pelo cereal opa.
ralo,
Ponto m e 1 do total do

2

pontoo apresentadoi.

NO içtf452 de Í6 e outubro de 1965
tequerente: °MANN/ R/LONE, RODOLFO BONAUDO e FRA9N60 IVALDI . ITALIA
Privilégio de Govenrine fibis p osrrivo E PROCESSO PARA PRENSAGEM CCTINVA DE/

KM°

MATERIAIS*
BEIVINDICACIA

1 . OiSpoeitivOs para pra-MUI etifitínua de materiais de es.
05Cnore Matada e considerável superfloie, tais como peies, caracterizado/
por compreender una primeira esteira de material flexível; apropriadamente/
borracha, enrolada em errando sem.fim. sare peio menoe dois rolos, uma se-A
gunda esteira acima, nas separada da dita primeira, apropriadamente de aço/
inoxidével4 enrolada sem.fits sare polo menos dois rolos, a metade inferior
da dita segunda esteira sendo inclinada •00 respeito 1 metade su p erio r de 1
dita primeira estoira, formando assim uma ama em forro de cunha entre as A
mesmas4 as ditas eeteiras movendo-se em direçtes °poeta° por meio de congkt
toros apropriados, a dita sena eM cunha tendo e eue altura mhima

!IMMO

diária dbs rolos da dita segunda esteira.
Os requerentes reivindicam a priteidate.di:PeOrribporid'énte

dto') JeP o:Atodo o e
1964 sob

Repartição de 4tentee da It4110, em 27-4e out1113.9 tts

n9-23475.

'voto o g a 4Eitetal 49 g okeigi,oralit-Oligià)

Cr.:11ï.0

a 25

.=":4•2:

e

4

-

Min•ço de

1.7I
.

1 27

,•

•

•

'ERMO N a 174.364 de 27 de outubro de 1965,
:equerente: NIELS ERIK HEDEAGER =

SAO PAUL'"?

!rivilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NO HEPODO DE CONSTRUÇÃO COM ELE./

nÊ,

MENTOS MODULARES'
REIVINDICAÇO4

TERMO Na 174.356 de _26' ::::-t,out ubro de '1969
GUANABARA
Requerente: CIRO COSTA.BRAGA!

1 - Aperfeiçoamentos no metdo de construção com elementos /
todulares, do tipo' que foi objeto do pedido ae patente T.172.466 do, mesmo

Privilegio de Invenção: "ORIGINAL SISTEMApE,ALARMB dONTRA ROUBO DE VE2ÉCU.

e equerente, caracterizadós pelo fato que são previstos essencialmente um e.

. LOS AUTOMOTI V OS 6 ' AFINS"

temento modular de painel, um elemento guia para fixação horizontal e peças

REIVDICAÇOES

Intermediárics de junta e fixação vertical, os quais são montados e interll

DE VEIOULOS AU. ORIGINAL SISTEMA DE ALARME CONTRA•BOUMS,
comPor
de
um
conjunto àe
,
TOMOTIVOS E AFINS, caractmTizad o pela fato de se
Conjunto eIetro-autoMático com fechadura ' de /
caixas metálicas, formando W 'M'
Segurança, Helay e sirene que funcionam por ação de ampola de mercUrio.
'

ged-os, por' encaixe do tipo macho e fêmea.
'

Ponto n 5 1 do tre ta]. de 4 pontos apresentados.

pontos'apresentadoe.
Ponto n a 1 do total de 4

? ERMO N a 174.406 de 29 de outubro de 1965

1

'TÊRMO N e. 174.360 de 27 de outubro de 1965.

Rectuerentet SCREW AMA jOLT CORPORATION OP AMERICA . U.S.A.
' SE DESVIA PARCIAL.
Privilé gio de InveugãoCONTRAPORCA COM ROSCA QUE
MEffTE DA FORMA CIRCULAR EM CONSEODENCIA DE D
O
MA COMPRESSÃO E PROCESSO PARA FABRICA-Lla
REIVINDICAOES

1 Contraporca, com rBsca que se desvia parcialmente da forma
circollr em consequência de uma compressão, caracterizada pelo fato de
ser essa espeeeura radial, em áreas a serem deformadas em direção para
p exterior, mantida maio fina que nas áreas em que é exercida pressão.
depositado/
Reivindica a prioridade do pedido corresiondente,
na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da Amárica do Norte,

6 de novembro de 1964, sob o número 409.'391.
Ponto n ol 1 do total de 6 pontos apresentados.

tequerente: ARTUR FISCHER . ALEMANHA
Privilegio de Invenção: "ELEMENTO DE CONSTRUÇÃO PROVIDO DE MEMBROS EMBUTIDO:
QUE PODE CONECTAR-SE COM OUTROS ELEMENTOS IGUAIS /
PARA A CONSTRUÇÃO DE MODELOS OU MAQUETESM
REIVINDICAOU

1 . E lemento de constrtig3.6 com membros de encaixe para a f
:onstrução de modelos ou maquetes, caraCteri g ado pelo fato de que em eombi.
aação com as ranhuras socavadas e alargadas para dentro do elemento de con2
aução, g le fica provido dc incis3es.
O requerente reivindica , pritridade dosc.f2responde nt es pedi,

de
los depositados na R epartição de Patentes da Alemanha em 13 de novembro
561
Ic/7786
45
a
F
18
de
março
de
1965
sob
n
e
em
l964 sob 11.0 F 4/4 435 Ie/77f,
Ponto re ci 1 do total de 7 pontos apresentadOs.

D.

1128 Çtlíni%-ftj a 25
-
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TEMO N e 174.389 da 27 do outubro de 1965
;A.:quarenta: MOUL/NAU ET RITORDE7111 DE Ch:VANOZ

Min/
,mau, e

"1?rivilazio do Invenção: "PROCESSO E DISPO3ITIVO DE r4RNIckVio DE UM FIO COM

1 y,xd) a lin;ju, ta est& montàda 3 asr de-u. tr-M fica

REIVINDICACDES
1 . Processo do fabricaçie de tio com cachos, caracterizado
de
Delo fato do o fio-duporto sor conduzido exialmonte eco internitinclas, d$

dant* poríodos muito curtos e ser associado a um flo-de-enrolaaonto, ouro,
de

leOlada

na

cauda do

.urd r-,ço deixando os bicos em uma vt . s1;,Z o .1c .Tt • da para encaixar o pino/
r,.tenção e que assim os bicos não nodt .

e um do outro no momen.

so't • r ou de prender o pino de r,' t ,

contrariando

4 mi*

UsS referidas asas.

iiCe.d0-Po *Obro o fid-suporto um continua.
Pont* n e 1

oe • ala caiR TO de

rJj.t.t

uu d-a contJr :".iç:o tal que),

t.sta

CACHOS"

A requerente reivindica a i,ri , r'a.tu do eJrrespondento

total de 3 ponto. aproaontado*.

.tudo na Rppartição de Fatent,,:. da França em de
-0--

44514m/x4 ,0 19640

Conto n e 1 do total de 5 potoS apreseíit,doã,

TtRHO N D

174.434 de 29 de outubro me 19o,

Reverente: RECUE NATIONA.LE DES USINES RENAULT ..FRAngt,
, il6g10 de Invenção: "DISPOSITIVO PARA fRAVAR AS PORTAS
ORNO

No 174.400.

de 29 de outubro de 1965

UM yld,CPEOP

1 - Dispositivo para travar as fechaduras das portas dos

Requerente: ARTUR R-ISMER . ALEMANHA

valos, caracterizado pelo fato de

Rrivil6mio de Inveperko: ,, PLACA DE CONSTRL(10, smcIALMENTN PARA CONSTRUCIO
DE CASAS E 114UDWES"

que leve

que

vel

o eixo da maçaneta interna da porta

dr

a alavanca de comando está montado, de um lado, girando dentro de

sua caixa-suporte de modo que o deslocamento da maçaneta e da alavanca em

REIVINDICAUE4
1 . Placa de construção especialmente para a construção de /
eodelos de casas e maouetes, zaracterizada por uma ranhura circunferencial/
Dos seus lados estreitos.

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
40 depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 16 de novembro de
1964 s ob n O,F 44 453 Io/77t'.
Ponto i 1 do total de 6 ;Potes spreuemtadOS.

Fig.

DE

REIVINDICACtEs

determinada direção faz abrir a fechadura devido ; ação do comando sabre a
alavanca de acionamento da ferhadura, e do outro lado, deslisando dentro da
referida caixa de modo que, apcis deslocar-se, a maçaneta e sua alavanca Podem ser deslocadas por sua vez, desviando-,,e de

ani

batente que trava a ala-

vanca na posição de repouso, no sentido coLtr::to e abertura normal da fe-/
chadura, a fim de que o comando

QUe

liga esta .lavsnca a alavanca de acio-/

[lamento da fechadura possa deslocar esta Ultima, bloqueando o.sistema que /
permite abrir a porta pelo lado de fora.
A requerente reivindica a prioridade do correszemdente pedUi

I

do depositado na Repartição de Patentes da França em 3 do novembro de 1964,
sob n p 993.623.
Ponto no 1 do total de 4 pontos apresentados.

leano kis

.4144159 de 29 de outubro de
196;
fleeuerobaee Ante MUNA/E DES usiN g
s.NN~ • •

pt444

ir4vaàkkedo dam.411; "FECHADURA"

REIVINDIÇAÇOE2
$ fechadura, compreendendo um batente
para lingueta em foz
Me gano le IFRISffiçao e uma lingueta
articulada colaborando com o pino de/
NiUne&o,

~risada pelo fato de que a lingueta ontá co
nstituída por . /'

411a Dragou Utepticos articulados como uma tesoura

e tendo cada um um bico/
111/ tieR 0~00 NoNd eto NNgulga O o 1391 $ Nolluta d g fixaçâo
onde encaliu o/
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174.435 de 29 de outubro de

teçuerante . WERNER HERUARDO BOETTCHER . SANTA CATARINA •
kivilekio

de Invenção: ', SEPARADOR DE CUCOS QUEBRADOS, PRINCIPALMPINI

OffillA

iIRMO

1711.461 6o 19 de outubro

Reluerento .! JOSÉ DE ErEAMAR ARdJa
REIVINDICAÇusrs,
de baba
primeira parte canstitulda por uma peneira rotativa-i
em plano inclinado) com cocção transversal circular ou poligóna/ e uma s6

secção, ou duae ou mais sequãncius de sccOos oom aberturee sucessivameate/
Ponto na do total de 3' porktos apresentados,

GbAllAtAll"

PEIVINDICAC(Aa

por urna

maiores da entrada superior para e sarda inferior.

i965

Privilegio de 'ovençan, "APARÊLRO PARA LIMPAR SUPEREtAIES

1 . Separador de cOcos quebrados, prialcipalmente

caracterizado

de

GUJ,IRT

APARELHO PARA LIMPAR SUPERP/CIES PLANAS, espacialmente se
Perfíctes verticais, como vidraças ou espelhos, caracterizado por consistir .
em uma placa, na extremidade de um cabo comprido o 'rovido de empunhadur, de 1
uma câmara elástica, expansfvel, da qual sal um - tubo estan que flexível, nue
-pode' ser conduzido pelo interior do cabo Oco, saindo na dita placa, e por o
um Anel de borracha ou plástico fixo co ditaiplaca, em tOrno do conto onde"
sal 'o tubo flexlvel, dito anel apresentando e superficie ~rol no mesmo

Ji

Plano de aplicação
Ponto no i do total dc 5 pontos apresentada

02230 NV 114,43.3 da 29,de Jutubro de 1965'
BOquerente1 , 039BARD SCENBIDER e BERNARDO SCHICEVARGER - SIO PAULO
Privilágie- da Invencio .: APERPEIÇOAMENTOS EM OU RELACIONADOS COM
•

UNTOS DE SEGURANÇA USADOS 3M VETCULOS"

4

lidragg.agalge

4 4

4e.,

1 - Aperfeiçoamentos em ou relacionados oca eintos de

aagigança usados em veiculo", compreendendo um cinto do segurança eu.
ja parta posterior ou extremidades posteriores sio convenientemente/
ludas e cujas extremidades anteriora", "Obre a cintura do ueuário,
io portadoras das duas partes coaponentee de um acoplador com meios
ra a ajustagem do cinto, caracterizado por uma placa coa lados ou*
11a
riOr e inferior voltados para fora o tendo, em um lado, ama roleta/
som auperfpioie rugosa ou acidentada que atravessa a - p1ao• e pode Oir
ri r, mas mio girar, aos linitas de doia rasgos Bi-tateado" em ditos
la dos ellperiar • tafirioi, no sentido de se aproximar, ou afastar da/
uma travessaque lhe d adjacente entre estos lados superior e inferi
ar, tendo a placa, sob o rolete, uma abertura pela qual é introduzi..
uma extremidade do cinto, que passa sabre rolete e depois, BA •
tne liste e dita travessa, saindo novamente por dita abertura, tenn d
do a plaoa,na lado oposto ao do rolete, um pino ou haste fixo entre

da

dito• lados superior e inferior; no qual 4 mével um travador cometi
toldo de duas partes entre si aoliddriaw, uma externa maior cobrindo
sti
O' Til •to e com uma exteneio A guisa de puxador e mantida apoiada
ita
travem
pela
açío
de
mola
helicoidal
•nrolada
'sabre
dito
/
bre d
pino ou haste e uma interna menor dotada de uma ou saia saliinciae /
ou traves, que através de um vio . entrovesta Parte interna menor e C
placa do fundo, penetram ema abertura desta 41tima, penetrando neste
- aio uma segunda placa, fixada na outra extremidade do cinto e dotado
de aberturas correspondentes a d1tos travas a atra:meada' pala* Meu
mas, sendo esta segunda placa dotada da duas bali:7:1,21.as oposta" ae /:
quais, enocorando em ditos lados superior o -inferior da prineira
determinas o timo de sua introduçio no referido vio:
Ponto ne 1 a . 2 monto :,preeentadoe,

TÊMO

le g 174.489 de 3 de novembro' de 1965,

Requerente:

SAIMA

S/A -

INDUSTRIA E COMERCIO .

SÃO YAIILO,

Privilégio de 'Invençiot "APERFEIÇOAMENTOS EM SECADORES PARA

MUSAS &)

• DEMENTICIAS E OUTROS"
.MIVINDICACOES

t. - Aperfeiçoamentos em secadores para massas alimentícia"
troe, caracterizados por compreenderem essencialmente o feto de

Q. 0114'
eme

sete

rodes do Secador, serem inteiramente Contadas por elementos de relatt.
va espessura, ditos elementos feitos em material plástico granulado • to
poeteriormente expandido, comumente chamado de isopor, e sendo reveetA,
compen s ada ou outras)
dos em ambao as fades por placas feitas media
*I
material adequado qualquer,
Polt6 n9 1 do total de 2 pontos goreeentedo

1130 Quinta-feira 25
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PERRO R9 1'74.530 de 14 de outà ,bro -4e 1965.,
Requerente: R. SALVADOR MATHEUS ZVEIBIL , SÃO PAULO.

1

Privilégio de Ineenelet . ° COBlRTURA POSWINAVEL ".
PUIVINDICAÇO4

TIMM H 9 174.772 de 12 de nceeembro -044à 165./
Requerente: E.I. ap ma DE BrtOURS AND C44tPAITY./L1e.A./
Privilegio de Invenção, PROCESSC PARA ?MURAR UM

1, . *COSERTURE POSI(IORAVEL" ., carectefizade essencialmente por /

nunca°

POLIMÉRICO /

APERFEIÇOADO E DISPERS08$ AÇOOSAS A PARTIR DO MESMO./

efe~monder um braço angular rotativo, rigi.eo ou articulável . em seu

h ó?

vértice, e dito braço suportando uma cobertxrt em concha por meio de
gUntats erticuladoras e basculantes, fixas ou deelleantes sObre o pró-

ReivindicaOes./

' -pelo braço; pelo fato aenda do referido braço angular ser conjugado /

poro pt:Lparer ui produto polimerico aperfeiçoa
t - e:acarei

a uma coluna vertical, prevendo-se para isso meios de regulagem . e

Ltaelr

Alloqueio que permitam eimultâneamente a rotação do braço e seu ajuste

4

ra;.ç,:o de um polímero de adição, vira-

Lic, et:bali:1Se_, Ca rale:e.n: mantaeric1s de Cp a varina de lá.

,.. Isla vertical.

tex com um composto de azirldina da fármulat

Ponto n9 1 do total de 3 pontos apresentados.

c31.,,er

BrL

•

N

•

H - c //"\N c

R2

a4R3
az que e e escolhido do grupo que consiste de bidrogeolo, emana e
radicais alquila de Ci a c 5 , E2 e R 3 são escolhidos, individualneote
do grupo que consiste de hidrogenia benaila, e radicais elquilicos de
1 a 5 e arilicos, e 114 e escolhido do grupo que consiste de radicais /
alquila de Cl a C5 , perfazendo dito ~gente de aziridina una propor -

ção que e estequiometricamente equivalente 1 10-70% de todos os gru -4
. pos carboxila pendentes do dito polimero de adição vimíneo cario:fin-

" TERMO NO 174.636 de e de novembro de 1965
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY •E.U.A
[Privilégio de Invenção: 'APERFEIÇOAMENTO EM ASPIRZDOR DE PO.

co, formando radicais, ligados aos átomos de carbono de espirih$54Oreal
PORTLTIL.

02 /.

go polímero, monovalente, de aminn estar da fármulag

o

'CUCO PESO'

I

a
1

I
e4 11'4

• Dm aperfeiçoamento em aSpirsdor de 1,5, piel:tátil, de . peei.
co peso, eftacterizado por compreender:

R R3

n C n 0 n C n C n N n

REIVINDICKnEG

respectivamente de

56115

Ines:aros por treosposlOio, como seja, da corra

a) um alojamento tendo uma extremidade aberti'i

?andante hidroxi-amida. • ajustamento do meio reacianal • um pH ma es-

b) uma tampe fechando dita extremidade aberta, dita tampa - io
cluindo una admissão de ar;

cala de 7 a 10.i
A requerente reivindica a prioridade do corres p ondente Pe-

c) um meio de filtragem disposto no dito alojamento em engajk
mento de vedação com dita tampa em redor da dita admisAão
de ar;

dido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Ameriea

601

12 de novembro de 1964, sob ne 410.765./

um motor eUtrico disposto dentro do dito alojamento axial

D ont° O 1 do total de 19 pontos apresentados./

mente na traseira do dito meio de filtragem;
. •/ um ventilador acionado por dito motor epra movimentar o /
ar através dita admissãó • dito meio de filtrage, •lObte
dito motor; e
f) una safde de descarga no dito alojamento?'

(IRMO Ne 174.851 de 16 de novembro de 1965./

à requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi:.
do depositado fie Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Mirto& em 17

Requerente, MOULINAGE ET REIORDERIE DE CHAUNOZ./FRARÇA./

de novembro de 2549 ,4 sob ne We.ffiSo.

COM CACHOS./

Privilegio de Invençào; PROCESSO E DISPOSITIVO DE FABUICAÇA0 DE UM FIC/i

Ponto na 1 do total de 16 pontos acresentados.

ReivindicaçBes.
- Procesep de fabricação cb um fio enrolado com cachos espaçoaos, por enrolamento de um fio-suporte que e puxado com intermitencias,
caracterizado pelo fato de que o fio-suporte e regularmente puxado pele
bobina de enrolamento a velocidade rápida, e com intermitencias, corso,
terizado pelo fato de que o fio-suporte e regularmente puxado pela bo .
bina de enrolamento a velocidade rápida, e com intermitencias em marche
lenta./
Ponto n9 1 do total de 3 pontos apresentados./

e
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la, em ponto ideai, de um alargamento em semi-circulo ou retangular; •
por um cabo oom o topo, do um4 das extremidades, provido de dois dou
tes de engrenagem ( ,extremidade esta do cabo que g alojada na abertura,
' ou rasgo do corpo da Chave é fixada, porem com moviimeà'os rotativos 11)
vres, por um pino eixo que treaspassa a expessura do corpo e projeta .

se num pequeno segmento externo ao dito corpo, segmento este, do pino,
do eixo, envolvido por uma mola espiral recoberta por uma placa meta
Lica, sendo que esta mola possuo uma das suas extremidades solideria
;o segmeito do pino eixo e a outra solidéria a um pino existente no ca.
;o./
, p onto n A 1 do tottià de 3 p ontes Opreaantados.f

Fig. 7

let11210 N o 1/'4,184 de 12 de novembro de 1965:
7.

Requerentes KOONUNS KEKANISEA VERKSTADS AKTIEBOLAG STarrit
privi1461O da Invencão: "PROCESSO PARA TRATAR OS &ASES DE Man) 0§
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA E OUTROS
TI VOS DE COMBUSTÃO*
yvnq Mau 0

REIVINDICAÇ5ES

, Ilt od/Um processe pura tratar os gasee de extillstliM de ffeturds da /
WelfibUe.rdeointerna e outros dispositivos de combustão, caracterizado p/
ao

fato . que êle compreende os passos de submeter os gases de exaustão.

quando les deixam o dispositivo de combustão, a um resfriaffiento momea
tan g o Intendo através da permuta de calor com um agente resfriante,
oontatando diretamente os gases de exaustão com um liquido que

nua pare e sua purificação.
Reivindica a prioridade do pedidb depositado na Reparticao
_
Ne Patentes Sueca, em 12 de novembro de 1964, sob o námero lj 618/64r
Ponto n o 1 do total de 15 pontos apresentados,.

'tRMO No 175.015 de' 22 de 7óvembro de -i -r)65 •
Requerente : CATERPILIARTRACTO R CO: • E.U.A.
De TERRA OPERAI
Privilégio de Invenção: • CONTROLES PARA SCRAPERS REMOVEDORES

TI VOS EM TAt4DEM4,
tEIVINDICACOR$

em tandem,

Contrales para scrapers removedores de torra operc..civósil
earacterizado como segue: em cembinação cut; dois scrapers removg

dores de terra, conectados p ara 00eração em tandem, em que cad.) cri-de-0r tem
componenJ
um local pare o o p erador com contrOles independentes OATA acionai,
tes ajustáveis de scrapers Inde p endenteme nte do outro seraper, contróles alA

scra par para o peracão em tan..i
dem, dispositivos lue conectam os contraias 3uxi1iareS aos cantrUes ande
sitiares no local da mperador de um primeiro

por eles, tilaPOettions
Independentes do urtma
conectam os contrôles auxiliares para os contraias
rerdentes de um segundo scraPer pare acionamento

ferItteM a Opara
ro scraper para acionamento Por eles, e d19DOInt1vos que
çIO seletiva dos contróles ~Mares para asustsr ou OUlsouentles 40 sor
ser no segundo seraper sOmente ou ajustar

tERMO N u 174.859 de 26 de outubro de 1965./
' Requerente: MIAR CVEJIN ../SÀO pAULO./
Privilegio de invenOos SOVA CHAVE UNIVERSAL PARA vABAFUSOS. PORCAS
TUBOS, COM BOCA DR ABERTURA RECIlLáliEL OU AJUSTAM./

1 • NOVA chave universal para parafusos, porcas e tubos',
com boca de aberttira regulével ou ajustevel, caracterizada por um corpo Com mordente e uma abertura ou canalete transversal que esta provi%

. as21
os campou!~do_ seran4f..40
.

tos os scra p ers simuitãneamente.
A requerente reielndiera a 15-riii-i4A6e-iíe.401TAWMfietfiee
lo depositado, na Remártieeo de Patentes dos Estados Unádos 04 4440444 4D
de dezembro de 1964 sob n o 415.361.'4
Ponto no I do total de 5 Mato. teedefrg411
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NIMMO lea 174.957 de 18 de nce'vembre d.
'Requerentes WILIIAM E. YOUNG iltrivil4gle de Invoriçãos"UM PROCESSO PARA FORMAR MU 1)BAlARP EARTIGP

4

IEDADO A VÁCUO"
RE1VINDICAOES

• Um processo para prOvidenciar uma vedação circunferencial entra as partes de cima e do fundo de embalagem na qual o filme de bar-/
•eadra do falido fica unifórmemente e por igual em volta da sua área de
oircunferência, aderindo um outro filme de barreira num outro euportef
de papelão aara formar uma parte de embalagem superior na qual 0 filme
de barreira superior fica uniformeaente e II somente sustentado em volta de sua área de circunferência, colocando ditas emane de cirounferên
eia sustentadas de dito filme de barreira prOximiaa entre si e vedando
ditas áreas sustentadas de circunferência de ditos filmes de barreira/
entro ai para formar uma embalagem com ditas parte, de embalagem de ci.
a
•

'ÊNIO N e 175.138 de cq de eavenbro de 1965
Reaearente: WERNER HUGO WTLHELM SCHULLER - AMANHA
Privilegia dm Invenção "DISPOSITIVO APERFEIÇOADO PAtae A PRODeÇAC CONTINUA.
DE FIOS FORMADOS POR SUBSTINCIAS MINERAIS QUE SE PLASTIFICAM A QUENTE"

use de baixo

Reivindica a prioridade de iciêntico pedido, depositado na Re

, partição de Patentes n aae.

nm

1 $ de novembro de 1g e . rnh

o

número 412.063
Ponto n e 1 do total de 17 pontoe apreeentaaoe.

.5'

e

ftEIVINDICiÇORa
! -

Dispoeitivo /perfeiçoado para a produção continua da fios foi

atidos por ;ubstâncias minerais que se plastafIcem a quente, de preferância
fios de vidro, mediante m retirada mecânica de ama massa fundida ou derre.
tida, constatuida por um fo e no, destinado à etisao da materia prima sOlida,
e por uma tina de estiramento, provida de bocais para a retirada dos fios,
eaaracterizado pelo-fato de que, no interior de um recinto comum do forno

•

envolto por material isolante, vão dispostas, adjacentes na direção do asa

'

coamento do vidro, e separadas entre si por paredes acumeladoraa, uma cem*

4 de pre-fusao, uma casara de homo genieitação, e uma câaara de esterlino/1-

_

afie

to com tina de estiramento.
0e~

ne

WaNip.1

1 do total de

7 pontos apresenradot.

•

TERMO N e 175.126 do 23 de noveahro de Vq65.
Re aorente; ST. ANMeaUS BOARD RILL COKPARY LIMIeE - INGLATERRA.
Pitillégio de invepeão: "PROCESSO E AMIEIRO PARA DESIDRATAR POLPA

A.

WOSA EM MÁQUINAS DE PAPRICkR PAPEL OU REME-/
LIMITES

azIrmacteen
f.

1 - Pr. :acueis° • aparelho para desidratar polpa aquosa em máquinas/

de fabricar papel ou semelhantes, caracterizado o aparelho peln .fato /
de compreendert primeira e eegunda esteira adaptadas para ae dealgrea/
oem donjunto, numa parte de seu trajeto, ea termo de um sleOlníto agUtl
h4 de preseionemento dotado de uma face operant•, que é 01.17ThA4
zamente, porém não circular, sendo perta. sueeseivais da *gaza de .CDIdell
progreaeivamente mr,ioree, estendendo-ao o reforvito e/emante de twee520
Demento no longo a atuando obre uma doa referida* *atenras, de manei
e impelir as oetairna no sentido ume da outra a proporcionar uma paca,

sem geralsente convergenta, atrevia a qual *e faz pasmar *Polpa para'/
daajdpataujo, sendo a outra referille eistaira n •uportada • diepontaf
atjacente ao riterido 014~0 Pelo O le . O W Uso " 09X10g * e woromiM o lote
I ffirffivelun dowtortedore,
Rein/Moa a prioridade de correspondente pedido, depositado/
m
1143~0 44 Patentes doe &nados Unido* da América do Uorte,
em
111 . 0 . Weibro de 'z4, sob o ritmara 412.90'3
aga&P 2, 4 do

de 15 Pontoo apresentado

namo Ne 175453 de 14 dl 10¥9.~. de 1445
deqmersatot DR. 4t44144URIR3AOtI . ao Peai,

Priviligio da Invenqio 1DISPORITIV 0 TRATUDOR POO MUS D4 Maus 1070$6.
VR1s. Pram INPUI R gpra gonsgrAçue

inraSPACM
Oio pookgfe mommdor doe pedale de toieubes eatmeereim, para Ja
pedir tua ao/iMIOI44o f oaradttrIzadi Por ama Place eme *bra ga 'dobo, os pg
dal', o do raRlia o o da sabreagam, e que, tendo abas ou urgia* literato '. os' braços por traz (ponte de vista de quem se acha no carro), dando-ao o trop
'rasante por uma contra-placa ou travessa co, fechadura de duas liagustas projetadas para lados caiastes, colocada abre os pedais, introduzindo-li ar
ling/latiu *a aberturas de ditas abas eu wargens laterais, tendo a ' contra- pifar eu travem tur braço que we projeta, atrev; g de uca abertura na plaga
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TÉRMO N 2 175.248 de 26 de novembro de 1965./
illtffia da Pedal, ao oneetta0 da peita ghteior. Ite ~lho. de Veie
dal., Sabre o qual fica_apoiado,.e sendo sete braço, lege ~Iode plana, 4
Pevide doeum orificto para a colocaçao de tua cadeadea
' Pauto n a 1 do total de 2 pontos apresentadea4
aa

' Requerentes GIBA BOCIgTE ANONV4E./lili10./
Privilegio de Invenção' PROCESSO PARA , A FABRICAÇÃO DE PIGMENTOS DISAZIO.

fitlY.1,211122à2att
1 - Processo para a fabricação de pigmentos disazo, sebeoialmente de um da fórmula:
ODCH
'COCR os
•,
3
5
I

NX...li-KoN-CR-CONli-A-NR-00CRoNaN-B-01

(2)
a

2

Z

caracterizado pelo fato de se adecionar vagarosamente a) uee solução /
alcalina aquosa de uM compostó- bisacetoacetllico da fórmulas
(3k

CR3COCH2CONH-A-NHCOCR2COM3

'à seleção de um composto diozo de uma anine da formules(4)

NX-B-NH .
a'
itz

quais fórmulas A e a cada um representa um realcei arilenico
ai e R2 cada um representa um átomo de hidrogenia ou um grupo'alcoile/
ou arila ou nas quais E. e R2 conjuntamente com o 40MD de_nitroganio/

nas

de 24 do novembro de 1965
NOLONDA,
Requerente' MEL INTERReTIONALI RESEIlieli MAAATSCRAPPIJ N./.
de Invenção. • immotu PARA CONTÁTO DE ¡Num:Km it luzam

filmo mel 175.14,

ituvrnic&cinp.
,
1 . Oma bandeja para contatos cat líquidos e gazes dota.
'on seu .oe:lia Alwaterou mato diepbsitivos de descarga para liquido, dlspositivos, sue
descarregam no espaço sabre a bandeja. onde existem meios para evitar o es.
coam:ato de gazes atreva:: asso dispositivo do descarga, caracterizada por /
seroe assim meios constituidos aparelhos pelos quais pelo monos uma par.
te do liquido á descarregada de tal modo que próxima da abertura de descarliquido, juntaeente coe um prato lactaiga do dispositivo de descarga ias*
sa:do sob essa abertura de descarga. forma uma peneire que atua como uma bae
Reivindiea-se prioridade do correspondente ~ido, 4•152
epartieRe
de Patentes da Rolada, em 26 de novembro de 1964, GOIN
Imitado no a
* C

O 6.413.736.
Ponto

1 4. I pontos esTesentado!,

podem formar um anel heterodclico e 1 representa um grupo -CO ou
ou b) se combinar contInuamente uma solução ácida de um sal de diazeo-/
aio de UMEI amlna da fórmula (4) com =R solução alcalina de um compo nente de copulação da fórmUla (3) em uma tubeira de mistura. efetuando-se a cepulaçao em um loa entre 3 e 6./
A depositante reivindica e prioridade dos correspOndentee
pedidos, depositados DA Repartição de Patentes da Suíça eu 26 de nove!
br' o de 1964, e 18 de dezembro de 1964, sob os A R S. 15.249/64 e 16.359/
64, respectivamente./
Ponto na 1 do total de 10 /;:nitos aeresentados.a
ERMO ES 175:265. de 29 de novembro de '1965
aequerente: " MICHAEL PACEILA
U.S.A.
, rivilegio de Invenoão: "CONSTRUÇÃO DE CANO DE CONCRETO".
REIVIRDICACOES

0

. - Construçao de cano em concreto armado, earacoerizada por com
oreendee: segmentos tubulareo, cada um dos quais tem uma parte de ná
:leo que compreende um cilindro metálico longitudinal, um anel metáli
:o de balsa, ligado ao cilindro metálico na extremidade de bOlse do
:egmento . tubular, um anel metálico de ponta, ligado ao dito cilindro/
oetálico na extremidade de ponta do dito segmento tubular, e um revee
timento interno bem como um revestimento externo de concreto, cc. uma
espessura substancial, cobrindo o referido cilindro e uma parte sebetancial do anel da base e do anel de ponta; uma cinta metálica cilia
drica, envolvendo estreitamente o revestimento da concreto externo do
dito' nácleo, em uma posição na qual. fica eobrejacente a no mínimo
parte do anel de balsa; uma segunda cinta metálica cilíndrica, =Vete
vendo estreitamente o dito revestimento externo de concreto, em
uati
posição na qual fico solocaacente a pelo menos man parte do referidoj
mel de ponOts; um arame -metalico, enro7ado de maneira espiral e sob,
tensão ao redor do dito reveetimento externo e ao redor de cada ume 1,
lar aludidas cintas, de modo a estender-se desde uma até à outra das
2intas-em questão, . e erAt oe'ext:emídades reapeeOivas do arame anco.

FIG. 1

aadas, cada qual, na cinta corresoondente; e uma parede externa de
:reoo, cobrindo completamente ' o C:WW:t e ae cintas, de sorte q ue, tan.

1
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e
1D O

trina

bdte a

eis cintek,

1~ft-su g ira inteiramente faitt de

00m se partes metálica° do referido

núcleo ttibular t

bem

(Seção
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III)

FIG.,

tomacte

sé parett

Idwre ppAndentee doe eegmentos tubularee a g ain unidos.
Ponto

do total

ao 3

pontoe epreeentadoe.

a.

TERMO g2 175.448 de 3

de

dezembro de

Requerentet D0RR-0LIVE11.114CORPORATED.

tiRMO

ND

175.295 de

29 de

nol.smbro de

Privilé gio de Tnvencão: ° UM FILTRO DE TAMBOR DO TIPO COM PITA RUANTP

1965./

REIVINDICAOES .

Requerente, RALLIIURTON COMPANY./ E.U.A.,

Irivilegio

de Invenção: COMPOSICOES DE GIMENTACE0 PARA MÁXIMO ISOLA
1 - Um filtro de tamtior

ft.ENTO TÉRMICO.,
,&ivindicações./

a

40% de

do tipo com

rite rolante,

tendo un

bor co filtro horizontal rotativo; uma fita de filtro rolante aea fia

1 - uma composição de cimento, caracterizada por conter /

de 25

1965.

U.S.A.

cercando e

se

enoaixando em uma porção maior da oirounfertnoia

tambor de forma que a fita seja movida
farinha de sílica e de 10 a 150% de um membro escolhido

do grupo que consiste de vermiculita e perlita. tôdas as percentagens/

pela

dispositivos auxiliares para guiar dita fita da filtro 'anatando - a de
dita porção central do tambor para efetuar descarga do

estando baseadas no peso do cimento./

itErittarle /

pasta da fita, e então de volta a porção inferior do tambor
requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da
rica

em • B de fevereiro
P onto

no 1

de

1965,

sob n Q

AC..

431.197./

,por um elemento de condução linear construido em dita fita de nitro
que ee estende substâncialmente medianamente e subetáncialmente ao
longo do comprimento de sua linha mediana; e meio de guia co encaixam

do total . de 9 pontos apresentados./

agir colar

tra deslocamento lateral da fita de filtro com relação ao tambor.

175.n6o oe 1 p de nove:tbre de 1965

Reouer,..ito: FUN ASPALS

em qU• 41§‘

to material de poeta 6 recolhido de um banho de pasta;
ocro6{eizudo9

do em dito elemento oondutor e por conseguinte eficaz para
TLRMO

de dite

rotação de dito tambor' /

deivindica.a prioridade do correspondente p edido, depositado

e NORUEGA

1v. t4,.Je l nvenc:ão: ''PROCEP.50 E DI,PCS12IVO DE mnyrAGE• DE
ELEMENTOS DE

na

Repartição de Patentes dos ',:stados Unidos do América do Norte.

1 de dezembro de 1964, sob o nUmero

CON3TRUÇA0 COM C FORMAf0 DE PLACAS"

j'onto ng 1 do ,otal de

-tEIV1NDICAÇOES

9

e.

415.767,

pontos apreeentadoe.

- O p rocesso e o disposítivo de montager -üe elementos de /

cdo ,draedd c,

o formato de placas, tars como :;ecçães de janelas que são

dispostas entre montantes de secção em forma de H, em aberturas horizontais
do cuificio. caracterizado pela combinação das seguintes fases: (1 1) as par.
te$ Juperior e inferior uns paredes do edif{cio que definem o vão herlcon-/
tal e as bordos 'si:verter - inferior do elemento em forma de placa, assim cã
MO as

uxtremos suderiOr e infe.,or dos Aontantes sãu 11,c:estos de modo a se

prenderem em encaixe mútuo de macho e remoa, sendo os encaixes temeas supe.
rieres feitos com profundidade maior do sue os inferiorea; (2) os elementos
am forma de oleou e os montantes verticais intermediários'so colocados na/
posião correta p rimeiramente elevand p-os ob l ioaamente tão
.Alto na iigação/
de macho e femea com o bordo superior da abertura horizonta,i rue seus bordos
e extremos ineriOres, respectivamente, possam se encaixar, por encaixe macho e fêmea, com o bordo inferior do bordo, e, a seguir, são abaixado na pâ
elqào desejada; (3) pelo menos em um dos er.
coixes femers definidos celas per

linMO NP

175,457

de

.5

de dezembro de 196,

Requerente: CENTRE DE RECHERCHES DE p omr,k_moussoN .e ?Mn,
rivi!egio de Invenção: "MÁQUINA PARA DESBASTAR OS ENCAIXES DE TUBOS (OU MASI

aas, dos montantes em forma de ':. á previsto um elemenc,; , n r: •= tico compressfvel
(4) os elementos em forma de placa e os montantes são, f
i nalmente. 6nceixo.

LHLS DE 'CONCRETO"
h:.TVINDICAÇDES

*os formando encaixe macho e fêmea, por meio da sua movim.H . tLção norIzontal
1 - Wiquiaa para desbastar os encaixes oe tubos ou manilhas)

.pe plano dos elementos em forma de placa.
k requerente reivindica a prioridade dos 'ned. c depostadcs
ma RepartiçZo de Patentes da Noruega sob n p s 10 5

155 .O2

.517 em

de concreto, caracterizada por compreender, em combinação: um gabarito cir.
colar de centragom e de copiagem, destinado a ser fixado, de modo amovível,

d: 4, no..

de r
stibre a beirte.-, do .' rmdade do enc,,Ixe do tubo a desbastar; um caixilho'

eme 17 de novembro de 196. e 155.'20 em :C .cea p o de
Ponto ti,/ 1 do total de 9 pm^.05 apresehtad,.a

J.

meios para pootar liste caixilho; um mecanismo de àesbastamento que está aop

iVarço d

Qvinta-feira

fado em Suspensão equilibrada sebre l,este caixilho e que compreende uth dispo
altivo de desbastarento provido de um rebelo, aci:Onado em rotação e suscetí

TERMO NO • 175.502 de 11 de novembro de 105 ,
SÃO PAULO
Requerente: IMRE PEJES
*4.,45,5*.lo de Invenção: °APERFEIÇOAMENTOS EM E- M.2,11M A PIUM dit
CIMENTO ELÉTRICD RARA ACUA gala OU. qUaT.E0

ve1 de ser animado de um movimento de vaivém segundo o seu eixo, e de um 6É
eão de guia dó dito rebelo, destinado a cooperar com o gabarito, um disposl
tivo de equilibragem da massa, suspensa do dispositivo de desbastamento e um
macaco de aplicação deste dispositivode de s' bastamento sabre a superfície ,a'

1971 1135

REIVINPICACDES
.

Aperfeiçoamentos em e relativos a filjáNr Com egaltittbate

'positivo de desbastamento e o tUbo em terno , ..de eixo hoffiSzontal do dito tubo.
A requerente,reivandipa a prioridade Ao correspondente pedi-

elétrICa para igua quente ou fria constituído por um corpo Oco alongado, mi
lIndrico ou de Conter/2o adequado, caracterizado portar o extremo susteriam
fechado, dotado este fundo, de dispo:Divo de adaptação a entrá" da.ágaa
agruty,tie de 14m
da rede de abaste deimento para o inté-Flor do cOrpo do

do depositado na Repartição de 'Patentes da Fra.nça ein'4 de dezembro de 1964/

registro de abertura e fechamento amsisma água.

uranar; e meios para assegurar um movimento relativo de rotação entre o dia

eontô ne 1 do total de 3 pglitos Euresffintod.,,,

sob n 0 997.393.
Cnnto no 1 do -bati? de 17 pOtos apresentados.

FG.GERPL 3 o

44 tu
r29#2,1tal5,4d,411 le de novembro de 1965./
Requerente, ADOLple0 OOLDPARB./p0 PAULO./
'PrivilÁgio de Invenglol MO VA OADEIdd .1 s
ReiVinclicac6es41
1 - fora ~mira, que se compõe de elementos tubulares /
Metálicos cujos laterais configuram os pás e b r agoe, ligados entre $í

drzembro de 19g5
sio vogo

WtatoNQ.2.75.07 da cr de .
tequerente: ANTONIO Ropit1oU12.coo

brivilé gio de

Unte
Invençãot °APER1PEIÇOAMENTOS IN POLTROdke„
umuanes.

por meio de tr a vessas inferiores, e caracterizada ts genCIKUMAte pe3.0

u;s2m,ISASLM

fato de acima das referidas travessos ditos laterais serem dotedOS,

ligando os pé, diantelros e os pés traseiros, tubulaçOes que rotulam o
quadro estrutural do assento, estruture essa conjugado a um quadro ' /
dianteiro e a wn quadro traseiro de modo a comporem um plano , coot44o
postulo:Avia em qualquer ângulo ou posi0o, prevendo-se juntas erti
oulidorns unindo a estrutura do assento e os referidos quadros, bem /
como meios de.regulogem ebloqtseto que permitam a incliaabilidade doe

ivitid

w, Rpattai'çeameatee

de vatallos e
em poltroMse, manem
almofada el

ccmpreenderem essencialmente ama
larers c~~153 Por
94113nel-et
material ~Uai, dotada de
ra eanti,thttaPA, %/Ude
dela
a mia
et
astas
e transversalmente ~p
branctes 4Ltterald="513
aia.
MOIO 0.1 do

totaà de 6 pontos a4resentadaafi
-"t

quadros na posiçâo desejecle./

tonto n a 1 do total de 3 pd<tos apresentados./

li
i

175.%8 de V de dezemoro de um
Requerente: DANIZRAS 5/1 PA0D7TOS MrflinaGICOS • mio pagã '
p ,iviláxio de Invenção: "NOVA ALAVANCA PARA Wpw.

itáo

Na

guIvINDIcorm

.

.

Ur—alar
1 . flove alavanca Para cambio, CgiURWTda p-r ur rczmento de haste tubular tendo em, ume de suas extremtdadee uts
.
LyE,
bec..._.te ou manopla de conm154.09 gi§jo

ftillwaligpraaga,mtt

▪
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'TERMO Ni 173.603 de 10 de dezbmbro 'do 1965.
Requerente: FARBENPABRIKEN BAYER kaTIENGESELLSCHAlaa•AIPIANHAa
iesquiada aftWatertab; deaMeato êtte .aalgaaa`a halWafaflrãa ginaTíth êh alta
*anca de c;mbio do veiculo, etrAveS$ de urna junta tubular, tendo um trecho /
rasuperina rosqueado internamente o flana() externa sextavada e
un trecho in-/
terno anferior liso e termananao em nalente &doo, trecho este para aplica
eão de uma bucha metálica, tubalame pecaricla da um rasgo longitudinal que /
, wperaite o sua contraeap pela compreasão provocada p elo referida' assento da
,
Gb.CAP nonoueado o dato segmento tubular for
elmo Interno da junta
.‘
asnaor da alavanca
POMO n O 1 i; total doe pontos apresentados.
RRW

Privilegia d.) Invençãot ° PROCESSO PARA A BODUM DE CORANTES
TI VOS"
agaV/1DICACO2$

Procesuo Dere ntricaçho de corantna reeliVaa da nronle.
n••n.,

h,.

3

a
CO que P representa o resto de um contate tíraAnico, 6 UM grUpaMenta
W-R _SO2_, -arileno, •alcoilleno- ou -NaN-, ligado diretamente 110
resto A e ligado, quer diretamente, quer através de uM ele pontal,00M
o resto F, em que R representa hidrogênio oa um substituinte, aarile.
no" representa um resto arilânice e"alcoileno" representa um reato
coilânico inferior, A represente o resto de um anel heterociolico de
6 membros que encerra, pelo menos, um substituinte sulfbilico reatie
vo, ligado a um átomo de carbono do anel heterooiclico e que pede a.
preeentar anéis, aromáticos com ale condensados e m é um namero de /
0,5 até 8, caracterizado pelo fato de compreender a reação de introdU
ção de, pelo menos, um grupo -X-A, em que X e A tem o mesmo significa
do que acima, em corante ou, pré-corantes, sendo que, no caso do em./
prago de pré-corantes, ou intermediários de corantes actos liatimoe

WWWW0 N/ 175.539 de 7 de dezebbro de 1965.
I Ilequerentet WILLIAM aYON SHERWOOD - CANADA.

ião. então, convertidoa nos desejado., corantes finais

Inivi16ga0 4, 'atenção: "FORNALHA ROTATIVA TIFO TORNO"

Reivindica a prioridade dos correepondentes s pedidoe, depena,
tadoo na Repartição de Patentes da Alemanha • em 10 de dezeMbWde /
1964, 20 de fevere iro de 1965, 13 de abril de 1965 e em 13 de oetombre

PEIVINDICAÇOES

a. a 9etaialha tatetaive tipo forno para contanue preceseamento e
reemaget de escaria e metal fundido, caracterizada péla corbinação det
maa abeatatra de descarga atual; um dique de ecoaria ltgado a um supor
te aftel e posicionado detaab da fornalha tranaverealmente ao longo /
da atert-Dra de debela/1a para a obetrução do fluxo livre da etiobria /

aciaattUditalaente ao longo do centro da fornalha para dentro da refefI40 abeataaa do ~erga; pelo menos dois &leiamos de ecoaria, um
pa cada 1a4o do jerro de estai que fita aonde deecarrigado, arranja-/
dai landttUdtaalmante para ddlYdir a cacaria ao longo de planos coneAtam entra O retende dique de ese6rie e a parede interna da forna-/
lha adizeante 1 "%da abertura de deecaaga, adaptada peru obstruir
O flUXO de aliar%

tlaumw0erwalmente para dentro no sentia* do centro/

da roraialmademtro do meço acalmada entre a dique de ee06ala Je o

#ffildpãda ~MN* di dracma.
, Itcanattaa a pr/Naridade do earreapandeate pedido, dePoniudo
da .Amemlet do Marte, em
ta Relariffigle de Patente' dee dotado Unido.
_
19 de 4144.abro de 1964, •ab o dano 416409,
tante na 11 de ~ai de 9 ponto, orrematimwb
1

de 1965, sou os n 2 s P 14664 IVC/22a, F 45 310 IVc/22a, P 45796 IVa/221
P 47 178 IVc/22a, reepectivamente.
Ponto [ 2 1 do total de 32 pontoe apraaaataAma
TÉRm0 N o 175.626 de 13 de dezenbro de 1965.1
Requerentes SCHER1NG AKTIENCESELLSCHAFT./REPCPLICA PEDF.RAL ALEM N./
1

privilégio da /avança°, EMBALACLat DE RASGAMEKTO IMIERMEAVEL UNIDA
DE E PROCESSO PARA A SUA FABRICA010./
Reivindicações./
1 . Embalagem de rasgamanto ampe irmeável h umidade, pare /
medicamentos como granjeias, capsulas, eupositórios e tabletes, canela
tente de ume fatia de plástico de alto grau de estiramento que 6 Dr° •
vida de rebaixos ou alveolos para receber o medicamento e sabre a qual
está aplicada de preferancia por selagem, uma fOlha de alumínio para o
fechamento dos alveolos, careerizada pelo feto de que tambãm a face/
inferior da fOlha de plástico está revestida de ume relha impeameivel/
ao ar e à unidade, de preferencia aplicada por selagem, relha impermeel
vel essa que é pranciplemente de alumínio./
A depositante reivindica a prioaidade do correspondente /
pedito, depositado na Repertição de Patentes da Alemanha, CM 28 da Ulula° de 1965, sob o minero Sch 36,452 VII MOI c./
Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentados./

4

eeft'-e-

-~)-$*otr)4:,
F IG. 1

Quinta-feira 25

DIÁRIO OFICIAL .

Março de 1971 1137-

.2Or-r-M-trtrrt=,

ThMO . NP 1750529 4f 15 de dezembro da 1965./

Wequerentet, THR H-2.0 Pli.TER OUPORATION./U.S.,46/'
Privilhie de Igvellel°1 aPERFIJOAHRNTOS EM CIGARROS . COM PlUtM08,1,_
AeivindicaOesil
. ' Anerfeicoamentos em cigarros com filtros, caractari
Cedes pele ;provido de um envoltório usual e de um recesso, em ume er.
tremidade,-adaptado para encerrar ama unidade compreendendo uma ou
rias câpsnas contendo um liquido e, junto a ou às referidas cípsulas,

Cm adequado material adaptado para absorver algua do ' llquido

após rup.

• fixaçâo à face- interna da porta e a anteriow l de arararegera
peba u-Ne
mola heli_ábidal interta4 envuUtis do dito pine, e onme onnta ese.oW

-A requerente reivindica a prioridade do

Nbte 112

dezembro de

1964,

Ponto n e 1 do total de

7

1

de total de

pos-. 2ão nee fre
3

correspondente P2

dido dope:ditado AO RepertiçÃo de Patentes
do -norte em 15 de

porta, atravesou centralmente um corp cilíndrico. elm-pzrep 002 8=k
partes, fixáveis entre ai por rosqueamento ou de MI:aelila adzilari gies4
bas tendo as bases flangeada9, a posterior-emula°
gara dPlidenie

trl ii de encerada 9m anel, db

cura clAI Ou- das e4p5u1ed./

O

da p orta, atravesáaddd Medro UW
nela p rro" es (rdni404!
imediatamente posterior à lingueta de trave da fechadura, ffiendo
um% •
jetada ao máximo para fora l pino este que, em seu trecho ente=

dos estados Unidos
sob o ne 418.413.1

MIM%

pontos sProaInnedea,

dP

•

pontos apresentado../

••••••*,

FIG.

nnmo XI 176.020 de 26 de dezembro de

1965.

FRANÇA
Requerente: REGIE MArlOVALE DEI USINES RENAULT
PRENDEDOR,'
'
erivilsio de Invenção: . DOBRADMA COM pis p o Ginvo
REIVINDICAÇOES

17 de dezembro ,de 1965 .
PPRMO go t75.817
- E.U.A.
Cequerente: HALCON W'UNATIONAL 114Privilégio de lnvençãO: 'PROCESSO PARA h PREPARACIO 'ME NI'fRILAS,
•

.

Lado sObre 6 seu eixo um elemento Ce.mea e •vatrb elemento macho Metido em um
ALFA, Ogri.

-INSATORADAS"

-ccorte provido no elemento fêmea e sfscet{vel de efetuar com relação ao O
mesmo . uma rotação limitada por duas 'porções angulares de fim de curso, ca./
racturizada pelo fato do dito elemento macho ter a forma de um como cujo /

REIVINPIcAOES

Um processe para a preparaço de nitrilas alfa. beta./
.1nzatura6as, caracterizado eelo . .eato de ;e efetuar o contato de um composto
tendo

dobradiça com dispositIVo prendedor compreendendo, artleg

perfil coopera cem um rolete e termina em um entalhe receptor do mesmo rols,
r;, : :o dite ocorte sabre um eixo p atente paralelo /
co que 6 montado gi p
ao eixo de articulação da dobradiça, as duas extremidades do eixo batente 1'
se p roiOngando de um lado e do outro do . rolete . sObre Ciclo 2 extensão do ell

rArmula2
.1

•

mento femea e ficando cada qual alojada em um cavado provido na parede de /

Cl c-R.
3)1

um alojamento.alongado paralelo ao eixo batente, ao passo que um batente em
elaStemero é alojado do tal forma co cada dito cavado, que o ' deslocamento /

na qual R / • escolhido do grupo qUé cOnsitte te hidrogênio, radical arilico •
radical alquflico, e Ré é escolhido do grupo que consiste de radicais, a1q71i1J,
zoa e alquflicos substituídos, com oxigénio e amônia, em presenOt de um catell
eador escolhidd do grupo oué constate de molibnhio e•ttiOgsteln ipj suqteatado /
sobre alumina ativada • , •
deivindlee-se a prioridade do correspondente. 'pedido deposl
tado nos Estadoa Unidos da América em 18 de dezembro de 1964 sobrA 419.606
' Ronto n o 1 ao total de 14 pontos apreÀentades,
•
itRMO ra 17:3.744 de 16 de dezeMbro de 1965,
SÃO PAULO
R equerente: MAM MOCHIRAGA e SUNEC NOTIUAGA.
Privilégio de Inverçeo: "DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA VEOHADUMA34.
RSIVINDICAOES

.positivo de aegurança pare feched=s,
comi.,,,,:wer um pino retillnio, - diwyos t c orto6.-Jse.~e

•
à

z_ do per
j=à0e ukerna

do eixo batente na direção do centro desses dois alojamento deforma e
pee sob tenso os citados batentes.
Reivindica-se a prioridade do correspondente
clo

na França em 16 .2o eqr0) de 1965 sob 0-9.476.
Ponto n g. 1 do total de 5 pontos apresentados.

2

.
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•
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•
No 176.130 de 30 da dezembro de 196.
Xequerente: NASENCLETER FABRICA METALÚRGICA S/A e Sth a1=0

lÉrlo N O 176.080 de 29 de dezembro de

['ERRO

Reqievente: SIEGMUND ROLLATZ - SÃO PAULO.
PA
Ilririlegio de Invenção: "NOVO MODRLO DE CALDEIRA 1 BAIXA PRESSPI

UPER/NIÇOANENTOS ER CC RElaggl
e
tr,i-Lt1.40 de Imag &

a mumput "sai

wenn,

RA DESTILAÇÃO DE HORTELÃ. EM RAMA E SIMILAR".

prividowt.can
REIVINDICAZIS

"NOVO MODELO DE CALDEIRA 1 BAIXA PRESSÃO PARA DESTILAW

Vã

CPPELX EM RAMA E SIMILARES", caracterizado ainda por ter Una serpeia>
ltirs (3), fixada horizontalmente a meia altura dentro da Cornalhe (4)i
seipenttna aquela por onde circula a água a ser rilpidametAe aqueetded
pala produção do vapor de baixa pressão.
Ponto ri g i do total de 3 pontos apreeentadoa.

Õ

TX2D la 176.117 de 30 de dezembro de 1913
itfvuerlmtlis INWEITRIÁ E COMIRCIO I RÁTERTIII 11~00 RÁN~ LOA.
Mo , :le Industrial: o l(OU 001tPIOGRÁÇIO APPICAD1 Á PASITIM autuo* yi
PLUG PÁRA PERROS DE USW I MONO

. A rpbrbiçoanentos em ou gelltitno e fl.-MX=0 dR tautin,
0RFACtatitades paio fato da fectganrs courcender um r~o d3 Ctriaa 8 1,ra
pont:1,11=i
EAgta, prafarentCenta de cocção transversal reUMUlari co.:5
dm parte do trinco é arilada no sentido loriJiluntal do mulas ítsr.ma duag
to p os VerXiCaia leva/Unte convexas que converselt almanLealoarie no sentido',
da e*tragdade Itorço da refbrida porta de triffinfs ~do osior.b-ra da trueo0
e Ilffiggsta provido de dato wilOns oU :lavas 1.0U4tItdinta., VaefeTanttmenbe
rimou da
N0 a0 caarlPerounr-1 que otronala anstalrAtilleato tola o toa-p

otrta do Iinooto e effIBM3 PEral~ante Pita oorriTIOO Mn, do Ulmo ort*
do tormillãO ao OAdtio da interSUIDo n as wooti daa raou ~Aluo cave,'
nool. .
Reto da 1. do t0/11 de 3.P.I~ ~Mut

iiSRMO

d a 1f6.206 dê 4 de janeiro de 194$

Requerente: UNEM USTRIO COMPANY

E.c. A

Privilegio de Inven4o; "APERFEIÇOAMENTO EM SIS7E4A DE PROTEÇAD DE In
LAMENTO DE ESPIRAS TERMINAIS DE MÁQUINA DIN.

REIV INDIO *00111

MCELETRICA"
1 - Neva g aatigereade apUoaaa a paatt~ eoriaawa da
pila para ferroa de palmear e empanar, eareaterlsada pele tele de cal
prtender corpo prieedtte• de eerisioa, apreximaisseméNe jearanusisptp4>

luto. apenas coxa as borda,

~ geie areadOwaaaaw l cesda qam o thge.

•e apregoou ligeiramente Anatado

mo*

bordai wollafto para

prerialao dtae paaoa pora o*rosaaroo parola/3w e asa weitasell !RU do
afiar difiaetro, estando os tapou dag eterharai silUadas em rmlealtW

atircil,a45
AparTeiçoamento em sistema de proteqáo de isolaments
de espfras terminais de mawina dinampeletrica, compreendendo um menbrd
para uma máquina diamoelétrica que inc]o:, um núcleo que tem rannuras,oR
tinas eia ditas ranJauras 0001 espirais soatepnatas projetadas axialmente.
para fora de ditas ranhuras formando o enrolamento eleirico de dito moa
bra, e meio para suportar as

eS0X4S

per/Sinai; contra os efeitos das

prleigto as face superior da paatilba, neeaalk iene ~andado por

tGrça ,s de operação da m4qtana a fim de evitar o deslocamento excessivo/

PITOJAG dogrdu circundante.

da.S mesmas o aperfeiçoaMento sendo caracterizado por: um material p144

Ponto n e 1 de 2 pensos aproiontademb

tlee de baixo atrito diaPosto entre as regióes verticalme' nte adjacentes
de ditas espiras termineis sobrepostas, dito material sendo capaz de rg
sistir a uma ferça de coMpressáo de cerca de 500 psi à temperatura 1..icá
ma de operação de dita máquina sem axecer o limite elístico do sistema
do mesmo a fim de manter uma separação finito entra ditas re-313es das
espiras terminais sobropostas e promover um grau de movimento livre essencialmente sem abrasão entre ditas raies de espiras tormlndis e o
material disposto entre as mesmas.
Reivindt:ca-se prioridade do presente pedido depositada

•
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ga FlopartiOio de Patentes dos estados Unidos da America do Norte
43 de Janeiro de 1965, sob o nO 425.206.
Ponto 1 do total de 12 pontos apresentados.,
The% NI 176.245 aé 13

at.4~4. f015' , -

RequoreA tet

RENDAM INDUSTRIÀ33 Tougu 'itarine
tedêlo indnatrialt R imvo MODUO D3 MURA 33 MA"

eleff,~1

Álavngouoga

17g.240 dê 5 do janeiro de 1966'
AUSTRÁLIA
• liequerente: RAU( PAINTS LIM1TED
Privilegie de Invenção: "COMPOSIOES FORMADORAS DE DELIOLAS EM FcaMA DE UTE(
iláM0

AQUOSO DE POLIMEROS"

REIVINDICACOES..
- Composiçães formadoras de película em forma 'de látex-1/

• Rquose da polímeros, caracterizadas por Compreenderem uma dispersão de pollwetx

1 n nvo ~Mo do toalha do mha, qma a, efflitire~
•seencialmente por possuir formato circular coroado por eihigiulamillí
•etelisadae • flóreo (2) de maior tamanho, colocada* geltaXaada~
• a drilla interna é subdividida em quadrado, por ~a d* I1*38
rendilhadas • as flórea (2) ao ligam à
por meio do mu UI'
00m feilhae (5), e, no. quatro lados hd usa tlOr (6) gram d*UP
laterais (7); no centro da toalha hd um circulo (8) formada
mo
elementos vazado'', sendo tal círculo envolvido por om44modo (g) proa
ride de flaree (10) noa quatro vértice. sendo todos ode alai" IQ
toe em alto relvo e eg o interligado. por fina ridt (,11)4
Ponto n9 1 . 4e 2 pontos aprOSPetadorh,

formador de película em um líquido aquoso, uM material autoxidável que', a pr2

tença de oxigenio, fornece radicais para iniciar polimerização de adição e um
conômero etilenicamente não saturado que é prontamente homopollmerizável por /
tuit radicais,.
Reivíndice-se a prioridade desCorespondentes pedidos depo-

,

eltados ta ãustrálla enr5, de janeiro de 1965 sob • n c 53587 e na Inglaterra et,/
de dezembro de 1965 sob 11 0 54.684 :•
Oonto n o 1 do total de 26 pontoo apresentados.
fÈRMO N e 176.250 de 6 de janeiro de
equerente:

1966

COMFANMIA-I-NDUSTRIAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS

SAO

PAULO

Mod10 Industrial "NOVO MODELO DE COPO DE VIDRO PARA GELÊIAS DE . FRUTAS •
DUROS"
AZIVIIIDIÇA'OCS

1,1.5ve modÊ10 de copo de vidro para geleias de fruta e outros,c,
li, acterizado por compreenddr inicialmente um corpo prfncipal, em formato "tronco-ctiqco, de paredes lisas, corpo ;ste com di :. anetro gradativamente -

'ERMO N O176.324 'de 10 de janeiro de 1966

.decrescente da parte superior para inferior,,e sendo dotado ainda de dOis

Oriviléaio de Invencio , " PROCESSO DE APLICAÇÃO DE LIGAM

turtcs prolongamentos inferiores,. ua1mente de paredes lisas, os quais Çordiam pequenos degraus; e ' por sua vez, o fundo que tem a espessura ligej

Nquerente:

OWENS-CORNING FIBERGLAS CORPORATION -

VIDRO

u.S.14
A

nen

191

FIBROSO POROSAS".

REIVINDICAOES

ramente maior que a espessura do corpo, apresàta-se em formato circular,.
com e suà superficie. Inteiramente lisa, enquanto que na borda superior dc
yèferdo corpo 1,frinc1pa1,

previsto um friso anelar contornante; tudo sn

bstanciLIrente como dUserito e ilustrado nos desenhos en~c.
co

por';.0 apreSentade.

1 - Aparêlho para aplicação de um ligante a úffla 0.00; Offlana
Drog a porosacaracterizado por ter um transportador, wygaygigAa yoga
carregar wcidada plaea fibreea contibua ao longo da aie pirOgtaD tkw.g
e dispositivos que entram em contacto com ela, o projetam/ totpgame:
te, uma s6 corrente, lateralmente Cangada, de 1 tga4te rlikteb anlianif
dente e transversalmente (01 Oda a largmka da •942a eatkNelakdall.

•

transportador,
ponto no 1 do total de 14 Dlin01: 432"/~3.101P.
•
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TÊHMO N 4 176.329 de 10 de Janeiro de 1966
Requerente: LAMINAÇI O NACIONAL DE METAIS WA. - 810 PAULO

URU

Priv-5140.o de Invenção "CARRETILHA EMBUTIDA E MOTORIZADA EM VARA DE PESCA

Requerente* MITALORRICÁ TIW LTD* a a 610 PARLA
t. lvilésio de Insenaot NOVO UCA-ROLHO

REI7INDICA0Ea
1 . " ridARETILHA EMBUTIDA E NaTOFOSADA EM VARA DE PESCAR", e.fácterizada pelo fato de ser constituída por um alojamento cilíndrico 6.
co e uma vara de pescar, também Oca, contendo emaeu interior uma pluralidade de anela-guia, mantido es sua posição por meio de preasão, tendo
ainda em sua ponta uma guia final, sendo que a dita vara pode ser ligada ao alojamento de forma removivel, rkpe .

Ni 1,4473 dó 14 de janeiro de 190,

provida, para este 'fim, em em

a outra extremidade de uma saiince retentora destinada ao acoplamento

. IUMMUOIL
1 - Novo *edil* de eaea-relhaa earadterisado por conaistir
eidament. do ma agulha injetora, una válvula unidireciena/ titie permite* em.
tiAda do ar na garrafa, mas não permite sua safda, e de uma bcaba prOpriamen-

te dita, sapas de comprimii l e ar atmoafáriee • forgé-lo através digvélvula e"
da agulha p ara o interior da garrafa. Poesue também uns tampa de proteçie Pc.

r•

agulha •

Ponto n o 1 to total de 5 ponte. asresen,%dos.

por meio de uma porca aerrilhada.
Ponto n ci 1 do total do 8 pontos apresentados.

-mo

N§

176.344 de 10 as janeiro de 19C6.

TRE NEW VOU RIR BRAKE COMPANY
U.S.A.
irivilégio de Invençjov" DISPOSITIVO Dl CONTROLE ".
leçuerente:

REIVINDICAÇOES
1 - Dinpoeitivo de contréle do tipo flutuabte de veiocidade pro

n>rconal, caracterizado pela combinaçÃo de: (a) um detector de erros
.0)0 dois terminaie em extremidades opostas de um trajeto de corrente/

fERMO N P 176.442 de 14 de janeiro , de 1966,
Requerente: KAREL DOMINAL . TOMEOOSLOVAQUIA.
Privilégio de Invençace , UMA SÉRIE DE FORMAS DE ENCAIXE PARA A
10 DE ESQUELETOS".

vonow.

REIVINDICAÇOE$

e meios que atendem à diferença de voltagem entre os citadoa termineil; (b) uma primeira e uma segunda fontes de CO capazes de suprir vol
ti gene variáveie; (c) dois primeiro fios condutoree de polaridade 1a.

çai, um delee ligando um lado da primeira fonte a um doe terminai* /
dc detector de erros e o outro ligando o lado correspondente da segun
dg fonte ao outro terminal do detector de erros; (d) um segundo
fio/
ocndutor interligando os lados restantes das duas fontes de corrente,
definirldo com ele.a um trajeto comum; (e) um resistor ligado entre se«
de terminal dp detector de erros e o tra;eto co gium e s(f) um disposi_
tifo de flUxo de coreente em um só sentido em cada um dos primeiroe /
fiis condutores, impedindo que a corrente pasSe em diregio oposta à
viu: foi estabelecida pela fonte associada.

-

Ponto n o 1 do total de 6 pontoe a,resentadoef
o

1 - Uma série de famae de encaixe para a produçio de esqueletoo,
caracterizadas pela fato de que suas unidades designadas Tara um piso,
compreendem cabeças de coluna de formato quadrado tendo ladon do comprimento 25 em que R é um médulo escolhido, e fOrmns de viga menta de
vista de tapo retangular tendo uma largura de 25 e um comprimento de
n5, em que n é um número inteiro maior que 2 e menor que 12, compreen
dando ditas duas famas uma estrutura de espaço fixa mostrando ai di
mensOes de vista de tbpo mencionadas e inserçOes de partes ajustáveis
que, depoie de serem ajustadas e fixadas dentro de dita estrutura de
suporte espacial, constituem o reveetimento para a parte de esqueleto
de dimendóes requeridas, permitindo estas dimensbes modificaçOes de 5
cardo com as condiçaee individuais da construçào, dentro de
determinados pelas estruturas de wletentação.
Ponto n o 1 do total de ' 7 pontoe apresentados.

limitee/

1.5.J-:o
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17a.477 de le do janeiro de 1966. '.
Reataraate: SOCIEYE - COORYNE D.E.Á. - FRANÇA.

:rapa° S t

TtRa0 N4 176.445 da , 17 de'janeiro da 1566.,
, Reduerente: CATERPILIAR TRACTOR CO - U.S.Á
taívilégio de Invenção:"SISTEMA DE aaaEÇãO ?ABA TRATORES EM TANDEM".
REIVIRDICAOES

_

- alatema ae direção para tratores em tandem que inclue tas can
a,
trole -ártico pare liberar as embreagens de direçâo de lados opostos em
ambos os tratores sinultâneamente. com um circuito de freio com um Uni
no dispositivo.de controle pare aplicar doia freio, em ambos os trato-

ree simultaneamente, sendo o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato
de compreender bdispositivos automaticam 'ente operaveie por ocasião da
' liberação de duns embreagens de direção para impedir a aplicação de do
is freios e efetuar a operação abmente doe dois Freios que correspondem
e "embreagens§ liberadas quando o dispositiva de i controla de freio é ea
o ionado.

- Reivindica ' a prioridaã. e da ;adido correspondente, depositado
na Repartição de Patentes dos Estados UnidOe da América do Norte,e:s 21
de janeiro de 1965, , aob o némero 426.766.
• Ponto n i 1 do total de 2 pontoo apresentados.

raavelaaio de Inaanaão:UPERISIÇOARENTOS EL PREI06 DA PISOO",
•

REIUNDIcAORN

aa

Pa traio de &teco de tipo especial, ineluando UM disco que
guia o um par de, alnafadaa de fricção situada, nua recesso que exista/
na periferia das parada da um suporte fixo em forma dl O, madaptad0/
para ser atuado por um ~abo que monta o disco e'i retido no dito ria
ossaoso por um par de peças" gaia ligado ao dito , auportt fixo, com o que
o taraate A* frenaaaa da dita almofada de fricção é transmitido na opa.
ração Is respectivas abas prendedora, que existem nos extremos opostos

do dito recama oaracterialao por um par de peças ChaMa forçada O ,
corlinamento sabre a 'superfície externa da mesma. contra porção periféa.
rica das bordas de pernada de suporte fixo adjacente. aos ditos extranoa respectivos do recesso por intermédio da pOrçOee extremae espaça,/
alus angularmente do estribo, forçadas ast engajamento e-a as dites p.a/
ças-chaaata por meioe compreendendo molas, cujo fulcro sabre as perlai.
dela da apalo firo, com o quis as ditas peças chavetas são adaptadas para ligar o estribo ao suporte fixo e guiar em operação o movimento 40
dito estribo.
Reivindica a prioridade dos pecados correeponaentee depoeitadoe na Repartição de Patentes dg ?rança, em 21 di janeiro de 195,
23. de março de 1965, • em 30 de Julho de 1965, sob os namoro* 2 774. /
10 364 e 26 733, rosPoutivamente taa,Oo e9 / da tota, de 29 pontos apreaentadoa.

TERMO Ns 176.458 de 17 de janeiro a* 19e.o.
Reaaarente RUGO ZARPAS - RIO GRANDE DO SUL.
Privilégio de Invanaio:" ARRASTADOR RARA UZINAGan DE

PECAS CILSNDRIOAS".

REIVINDICACUS

1 - Awrastader.automÁtioo para . uzinagem de peças cilíndricaa
caracterizado por ser constituido basicamente por um anel de aço com
alojameato para aliianca de arraste, mola para armar automàtioamente/
0 arra:viador e doirparafusoe de regulagem segunda o diametro da peça, •
:prendendo

a peça por atrito
Ponto DD 1. do total da

3 pontos apresentaaoe.

TERMO Ns 176.465 de 17 de janeiro de 1964

Requerente: TRE BABCOCK & WILCOX COMPANY = E.U.A.
Pvivilégio de Invençio: *APERFEIÇOAMENTOS EM CIMAS DE COMDUSTIO DE GERADORES
DE VAPOR TRANSPORTÁVEIS'
REIVINDICASDES

1 -APERFEIÇOAMENTOS EM CIMARAS DE COMBOSTIO DE GERADORES /
DE VAPOR TRANSPORTÁVEIS, compreendendo aparelho para queima de ccmbustivel tom
do paredes extremas • uma parede de limite circunferencial formando uma caseara
do cambustio doo s.ção transversa circular, paredes definindo Uma caixa de roles
incluindo dita címara de conbustão, a parede de Limite eireunferencial da dita
cínara de ccmbustão sendo formada por carreiras de tubos de aquecimento do fluí
do contínuo, arranjo formanao uma saída de gás restrita em Ca das ditas pare- 1
des extremas abrindo da dita calmara de combustão para dito espaço de torno, .1
dito aparólho para queima de combustível sendo caracterizado por arranjo para?'
misturar ar da combustão é combustível liquido na dita címara de Combustão In.
oluindo "arranjo para introduzar ar tangencialmente da dita caixa de fole. pari,
dita cintara de cambaste°, e arranjo para Introduzir combustivol liquido para
dita eamara de combustão compreendendo um conjunto de atomitação de Oleo esteai
dendo-se através dite cabra 4e foles es uma direçâO subetancialmente radial ft
com relação à dita címara der combustão e tendo seu extremo de descarga torri.a01
mando eübsteneielmente latzavez com a superfície interna da parada limite cir.»
cunferaadal de dita cZmara de combustão.
oeivindica-sa e praoriftsge do corraspondentamdido denoq.
.

r

DIÁRIO OFICIAL

1142 Quinta-feira 25

Seção

III)

Março de 1971

CEIEM

P-

klWe

litdeOe'anidos da America em 29 de janeiro de 1965 sob n o
Ponto n e 1 do total de 6 pontos apresentados.

429.007.

o
toe do °latimo çara pfadelidt os dietre 0 eit—geiltdou O ~h
to armazenamento eletrónico que armazeno, co dados proceasadoal uma tra
abria magnético que, inclue losializaçães de armazenamento individuo/me2
Ce enderegUese para armazenamento de dado% sendo dito armazenamento"
de oedriomagatico oonstruido e disposto paro operar durante um 014
olo de memória de teitura,restauração pus acesso e traneferanoto de
dados de qualquer lomalização de armazenamento endereçado e dito atm
altivo de armagonament0 elstrEnta gepara efetuar operaçães 16gicao moo
dados o 410 transferidos e restauraiditce dedos à mesma lodalização
de armazenamento endereçado e que 6 construido o disposto paro opera
durante um clo2o de apagamento-escrito "apagar" os dado; daequalquer
localização de armazenamento endereçado o dados proceasadoo de cariara,
rância de dito dispooltivos de armazenamento cletrOnloo paro o icoa3.4
ração de armazenamento apagada; diepOeitigoo de regulação de tempo das

511 1/d0 No 17E.45 de 18 de janeiro de 1968.
lei.uerentee MANOEL PREGO IGLESIAS e WALDEMAR BONAPE. - $IO PAUL).
Ir rilógio de Invenção:"APERFEIÇOA MENTOS EM MESA DE NUMMI*.
REIVINDIOAÇOE4

1 Aperfeiçoamentos em mesa de bilhar, do tipo em que, sem

p

' Imuitpo ou tabela, e em oorrespondência às caçapas, ó previsto um com.
. &Alo de guiar levemente inclinadas, de encaminhamento das bolai) para

um, gaveta recolhedora, caracterizados pelo fato de a referida gaveta,
'di3posta centralmente num cos laterais menores da mesa, ser provida,/
em sua borda livre superior, de uma placa transversal, não extendidai
po , todo o oomprimento daquela, e fixa em posição intermediória, dita
pl;hoa constituindo fundo móvel para uma armação em quadro horizontal,
:dl oposta fixa em posição imediatamente inferior e subsequente h extri
tilado ou ponto de convergência do conjunto de guias encaminhadOree

,drno bolas.
Pontn n9 1 do total de 4 pontos apresentados.

I

sistema incluindo dispositivos de ciroulto formadores de pulsos de re..1
/ógio que formam pulsos de relógio paro iniciar cibloo operativos daX
enfatua perrodicamonte para operação do sistema em diferentes vslont.,(
dadee operativos e dispositivo de circuito de pulso de regulação de,
tempo para dito circuito formador dO puma de relógio, sendo dita dits
pol;itivo de circuito de pulso; de regulação de tempo conotruido o diN
posto paro produzir pulsos de regulação de tempo para regular o temp6(
das operações lógica. e iniciar ciclos de memória durante o; diabos
perativos de sistema e controlar a duração doo oiolos de sistema pela.
regulação do - dispoeitivo de clroulto formodor de pulado de robtérro Ib)
ra prover diferente; intervalos de tempo entre os pulsos de relógio /0
para ciclos operativo; do eistema do diferentes duração, de tempo, ie.
aluindo ditos ciclos operativo; do sistema um ciclo de sistema bdsiooP
que termina após um curto período de tempo exigido para um ciclo de mt
mória de leitura, restauração p operaçÕes lógicas noe dados que reeelig
ram acesso da memória e armazenados no dispoaitivos de arnazenanento /
eletrênico e incluindo, alón disso, Um ciclo longo do sistema quer tez
mina apóe um período adicional exigido para um ciclo de memória de apa
gamento escrita para armazenar os dados processados em dito ciclo lbs.
go do sistema; dispositivo de oirouito de controle de programa que pra
dum sinais de controle de programa dos ciclos operativos e que aoopla/
ditos sinais de controle de programa a dito dispositivo de circuito
gi.00 para controlar a execução de operaçães lógicas no processamento
de dados em ditos ciclos operativos e para controlar ó operação de dl.
.to dispositivo de regulação de tempo para prover qualquer velocidade /
operativo desejada para proéessamerito de dados, incluindo o controle /
de dito dispositivo de circuito de pulso de _regulação de tempo para/
prover ambos os ciclos operativos, básico e longo de sistema, segundo/
exigido no processamento de didos dados.
Reivindica a prioridade do pedido correspondente, depositado?
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em /
18 de janeiro de 1965, sob o nómero 426.105.
Ponto e 5 1 do total de 1.0 pontos apresentados.
-

SRPF 10 ri l

1 76.370

de

14

de janeiro de

1966.

Peoaerentet THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY - U.S,A.
PrJviló g i o de Invenção; " SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO

DE DADOS.

SSIVINDIcACOEk

1 - Sistema de proçessamento de dados para a execuceo de operações
de sistemas, caracte.
161Ican em dados em ciclos sucessivos operi"tivos

dados que include dispositivos de cirotti
operati1
que efetuam operaçães lógicas em ciclos sucessivos

ciado por: um processador de

to lógico

ei, a25

1fRQ

'TERMO N e 176.550 de 19 de janeiro de 1566.
Reauerente: COMMI2SANIA2 à I'ENERUE ANFOUIQUE - FRANÇA.

jeco 110)

7

pviddráiiio da,Itvençãos• "DISPOSITIVO PARA MEDIDA DA ESTANQUEIDADE DE
MÁSCARAS

•

FILTRANTES'.

REIVINDICAÇUS

•

-

Dispositivo para medida da estanquoidade do "cobre-roato", de

ama mascara filtrante, de proteção reepiratária, caracterizado por ser
constituído, de uma parte; por um circuito de inflação comportando,pelo manos, uma cabeça inflável, abro a qual será disposto o "cobre-roa
to",a estudar, sendo aesegurada a inflação da dita cabeça, por Ws
bambo da membrana ou de palhetas, seu volume máximo, sendo limitado ,"
por um micro-raptor, sua desinflação sendo provocada por uma eletro- /
-com porta, e ' sendo disposto um manômetro de lâmina no dito circuito /

Março de 1971 1143a

(12) projetando-se lio lado .inerno (1:5- receptáculo e dinpostas em volta
de uma linha de centro comum (X-X) com fendas (15) antes si, e exten
são longitudinal de ditos membros de faca entre as suas extremidades
inferior e allnericke ue posição de descanso Sendo substancialmente para
lela com dita 1Yrna die dentro, .m eie.mdas inferiores de ditos /P
membros de face ficando rigidamente ligadas com o receptículo e as em=
tremidndes livres superiores dos membros dm faca tendo desenhadas para
serem inseridos na fruta, preferivelmente numa relaNão colicellitrica cem
o eixo de fly.Ca, preferivelmente brema :eleição con4ntrica cam o eixo /

da fruta , caracterizado pelo fato que os membros da face (12) consistem em lômivas elásticamente flexivais cujos lados na posi0o de des
canso das laminas ficam substancialmente amn4ntricos com dita linha /

de euflação, em suwextramidade oposta à dita bomba de Membrana ou pá
netas; • de outra parte, por üm circuito de depressão comportando uma

de centro (X-A) ) pelciato que ao ltaiWs ficam adaptadas, 'quando ia
sendas dentro da fruta, pcw rotaçlo da fruta am relação as lã:tinas pa
ra recortar ume parte com feitio de disco na casca da fruta e um corpo
central da papada fruta 'em volta de dita linha de centro, e pelo fato

bambe do extração, uma torneira com "by-pass", que perpite ajustar a

que as parteu , supares de ditas lAnluas ficam adaptadas, quando ex.r

depreasãe no interior do -dito "cobre-rosto", rotâmetroa para medida da

cem uma pressào pela mo da usulrio contra o lado externo da fruta

9

vazão de depressão,

para serem movidas para dentro para a . linha de centro (X-X) contra ,

a

UM

maná: metro de cápsula disposto no dito circuite/

de'depreasio, em sua extremidade oposta à dita bomba da extração.
pretaaido sor válvula* hidráulicas.
deavindioa a prioridade do correspondente pedido, depositado/

aça() de mola das lAminas, e na interrunie da dita pressio pela dita /
ação de mole das ltusinas liara serentovidas da volte pare a posição au
bstancialmente paralela cos . dita linha de centro (XX) g . de modo que o

21 de janeiro de 1965. sob o

suco da fruta e expelido para Pira atreves da ditas fendas alem do cate

Reparsicão dm Patenteada França,

412

nâmero 2E42= .
Potto n e 1 do total da 6 pontos aí)resentados.

to de dita parte de casca com feitio do disco pua dentro do receptica
lo (410)6/
A requerente reivindica a prioridade de identico pedido /

/5

depositado na Repartiqlo do Patentes 511.8ca ema 10 de dezembro de 1Q6h .
g

20

o
9
.

00

5 10t1

sob o

2

14.909/64.1
Vont°

1 do total de Le pontos eoreeenterice,/

-4
22

ria
Lia

196/,
CO 17.577 de 21 de jAneíro
CORPORATION
E.U.A
ALLIED
ONEMIcAL
Requerente:
TÊM

Privilegio de invenção "PROCESSO DE SEPARAÇÃO DE UM CONSTITUINTE GASOSO ACIDO DE UMA MI STURA-GASOLSA CONTENDO TAL CONSTITUINTE"
REIVINDIcACOES
1-lia

'
processa dd separação de um 'constituinte gasoso
ecido,

como diáxido de carbono, sulte' to de bidrogÉnio ou sulato de carbonila, de
uma mistura gasosa contenda o tal constituinte, es p ecialmente ges naturalou gás de sfnteses de amonfaco, caracterizado neio.contacto da mistura gasosa com um solvente liquido que compreende uma solução de uma alcanolamina em um eter di ' alquflice de um polialquileno glicol sob condições de efetuar a absorção do,constituinte gasoso ácido, na solvente.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedida dep.
citado na Repartição de Patentes norte-americana em 5 de abril de 1965,sok

-o n9 U45.774.
Ponto n o 1 do total de 7 pertas apresentados.
TERMO N e 175,581 de 9 da dezembro de 1965J
Raggerentes SIGURD WALTER BENGTSSONdaIÉ,CIA,/
E.SPREMSDOnES DE SUGO PA14 LARANJAS E FRUTAS
Privil4tio da laven Oa;
'

Alatualis./

havia~tp,/
espremedor, de suco para Laranjas a fretas simulo res compreendendo um recepticulp',(10) ".* at (Ácaro de membros de face"-

Um

fEPRO N e 116.583 ds SIX aa janeiro de 1966.
dequerentel RARNISOH)EGER MORPORATION - U.S.A.
trivilizio da InvencZo: MECANISMO DE COMADO INTEGRAL E COAXIAL PARA
RODAS DE GUINDASTE'
RE1VIEDICACOES
'1 - MECANISMO DE C0M1310 INTEGRAL- E COIMAI p TA RODAS DE GUINDAS
za", empreendendo *a um guindaste de ponte do tipo tendo uma armação/
e uma pluralidade de arranjo* de rodae tentada ao meato, adaptadas para

1 44 , Quinta-feira

armação tendo um extrem•
sor . or wm um par de trilna! separados, s dita
direção de movimento normal do guindaste,disae-to confrontante com a
sxtremo aberto definido por uma superfície euspenea geralmente hori
to
baixo, pelo mano*
e una superfície de enc8ato eatendendo-so para
montai
um dos ditos arrenJels de roda eendo daraoterizado por compreender um /
ser deemontàvelmente
aorjunto integral de roda e comando adaptado para
tas
superfícies
de
armação,
dito comando e
primo comuna unidade ha d:t
roia estando em alinhamento coaxial, dito conjunto ,endo arranjos oon
ditar superfícies de modo que dito mon jurados para associação oom as
pode eer removido horizontalmente ao longo do dito trilho e par%
iusto

destro e para fora do dito extremo aberto para ligação e a deeligamen.
ara prender deamontklmente dito comto da dita armação, • arranjo p
ditas superfícies
Reivindica a prioridade de id3rstioa solicitação, deposita da /

Am4rica do Norte, em /
Repartição .de Patentes doe Eatados Unidos da
426 863.
I de janeiro de 1968, sdà o nUmero
e 1 do total de 10 ponto, apresentados.
Ponto n

.E7d-x

A;
liga

II

FR4O NO 175.6O do 10'do dezembro-631965J n.
Requerentes /DM 102LLER EHRUDINEI ~sono nal4i\
Primilágio de Invençãoi NO SC DISPOSITIVO PUA mimou Latraliirijial'l
sAssíâ ALIRENTICAs, PLASTIC:05 E SMAUXWBBnedanammotand PARA RR
8ACARENTO DE LINGUIÇAS./
Ogivindicackles.}

dispositivo para moer 011 atrasar carme, massao
alimentícias, plísticos a senelhantee, a partioularmente pare ensaca .
mento de linguiças, caracterizado essenoialmente por compreendo!' UM i
alojamento de forma prismítica alongada horizontalmente, com dois doe/
seus lados arredondados, alojamento esse servindo para a passagem da /
/ Novo

massa a ser tratada e como maacal para G rotação de doas róscaS sem /
fim conjugadas e sincrenicas e de movimento rotativo invertido, inter.
ligadas por meio de engrenagens dispostas solid4rimente 43 suas estrie
midades posteriores, sendo esse dito alojamento provido CM WS parte /
superior de uma beca tubular de suprimento do material e ser tratado e
sendo o sou'lado posterior provido de uma tampa fixada no rebordo dasse alojamento por meio de parafusos de aperto, tampa essa da qual se /
estende um mancai &lixo para o eixo retangular de uma das rascas sem/
fim, sendo taabás nessa mesma tampa provida uma ~madeira e um apOss
para o eixo da outra rasca sem fim, sendo o dito alojamento dividido /

•-= •

r--;;
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ÁRRMO N O 175.586 de 9 de dezembro de 1965.1
sequerentes IRMOS MASON LTDA./ DX0 PAULO..
O EM SOLADO PARA SANDÁLIAS E RI.
trivile g io de Invenção: APERFRICOAMENW
ILARE3./

mivindicacaga/

3.. Aperfeiçoamento em solado para sandillas e similares,
'iaracteril ado em (meneia polo fato da sola ser disposta, na parte ouwrior, face à palmilha, com saliencias tubulares em tecia a sua perife
e em que estes pinos da palmilha são coincidentes com as ditas 5"
{liencias tubulares da sola e em que, ainda, ditos pinos da palmilha se
a encaixar nas salienclav tecalares da soà.a, formando as duas
, lestinam
Peças, quando encaixadas uma na outra, a unidade colado./

internamente em dois cilindros alongados iguais " que se interseptam de
modo a formar uma passagem longitudinal livre entre ambos os cilindros
em Vida 4 sua extensão, para a passagem do material ser tratado, servindo esses cilindros Ocos como os prOprios mancais para a rotação dag
ditas rascas sem fim, sendo essas rescas sem fim de pasto variível, dl
minuindo da parte posterior parava parte 'frontal, medida que corres
pondentemete, mas inversamente, aumenta o dl/metro dos seus corpos ces
traia da parte posterior para a parte frontal, deixando assim antro /
ambas as re g ues espaços vazios progressivamente menores do fundo para/
a frente, sendo ainda o dito alojamento provido, em Sua parto frontal,
de um rebordo *Obre aqual el assentada . * tampa frontal, por meio de /
parafusos de aperto, estendendo-se dessa tampa horizontalmente e do /
nela ser dispo!"
seu centro una beca de descarga tubular, adequado
_ para
ta a tripa ou o material sintático usado no ensacamento de linguiça L
SO fOr 8SSO o caso, sendo essa beca assentada numa rOsca da dita tampa
DOr meia da uma porca de aperto./

bato no 1 do total de 4 pontos apresentadoS./
-

Oonto ne 1 do total de 3 pontos apresentadOsd

TERNO N o 17,618 de 24 oe janeiro de 196a
Requúente. CA2RPILLAR TRACTOR CO- E.U.A.
Privi14g10 do Invenção
1 - Transmiss g o para diante c para trÉs, çarartorlzada pelo fato de
cor,preender um eixo do saLa, duas ennen;,.,.,,ns coso. ais com e rotativas os
direções opostas, relativamente ao eixo de salda, dispositivo para rotar
as engrenagens, uma face de embreagem em cada engrenagem, um elemento de f,ce de embreagem oposto deslizzivel no eixo e ranburado em relaç go a Éle
entre a' s engrenagens, para cooperaçâo Com as faces de embreagem nas engrena.

Março de 1971 1145
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TtRHO N o 176,621 . de 211 de janNo de 1964
5'
Requerente: NAIEF TUSIF CHEHAB = e SãO-PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO DE CASA PRE-FAIR6760 .
gana on 4mkep o eixo cilifidi ro dúe effifes ' è1"." ' Oatão no cilindro gere engatar cada um dos elementos de face da embreagem para efetuar o engetamento da 'embreagewe dispositivo para dirigir fluido sob pressão

seleUvemente a ditos pistOes.

BEIVINDICA,OES

t . Novo tipo de casa pré-fabrixada, AineWeriftd1 Ge ar
preender essencialmente painéis de paredes, pisos e teto* ou moldados em con - k
juntos de uma ou mais peças, feitas em concreto armado ou protendido, eu de

Reivindica-se:a prioridade do correspondente 'pedido depositadona Rapartição de Patentes dos gstados Unidos da América, em 3 de fevereiro
de 1965, sob o n g 430.064.
Ponto n g 1 do total do 3 pontos apresentados.

k

qualquer outro material ou mistura i 'de quaisquer espessuras e tamanhos, maciços
ou sem aberturas para janelas, portas, ventilação ou para 05
cos,
AU O

Cl=

qualquer outro fim compres.tiendo também os respectivos alicerces, sendo éstesÁ
moldados separadamente ou em conjunto coa cada parede, formando parte ihtegra8
da mesma, tendo as paredes Ocas ou painéis Ocos alternativamente uma

siS

cavidji

de ere trida a sua extensão e altura, ou cavidades de ~Oto retangular se tOdrui
a

altura, ou ainda cavidades de secção quadrada ou eillndries , sendo os ié
ditos painéis de paredes providos do encaixes verticalmente dispostos em forme,
SUA

de4 nervuras e rebaixas correspondentes, para união do tipo macho-a-ase& ou Á
por justaposição, ou em forma de ressaltes do tipo da dobradiça munidos dos A
respectivos pinos, ou ainda em forma de ressalto. • rebaixos eorraspondentee ij
praticados enviesadamente nos cantos verticais dm; ditos painéis, sendo ainda
as ditos painel.' de paredes Ocas,-cujos vãos OU cavidades do preenchidos com/1
fi de vidro ou qualquer outro material isolante, podendo ainda ***** os ditosA
painéis equipados com almas formadas de,diversos tubos, da fortuito redondo, A
quadrado, retangular ou de qualquer autro'desenbo, confeccionados de eaterialÁ
.de baixo custo • que permanecem nos ditos painéis, ou ainda Pro v idos de almas/
em forma de tubos redondos cortados em cunha, um para ceda cavidade ou divir.i.,1
aos tuboz unidos com "iolda, formando também alternativamente

Ulla

sé cavidade 1

ondulada em azia a extensão do dito painel, sendo ainda os ditos painéis pro..0.
IIRMO No 176.727 de 20 . d. janeiro de 1965
Requerente: ORME AND COMPANY a 8.0.a.
Friv114110 de Invenção: UPERFNIÇOAMENTO

eidos de tubulaçães para qualquer tipo de instalação, de , ígua, eorrento elétri,
ca, ar condicionado, gás, antenas • semelhantes.
Ponto n o 1 do total de 11 pontos apresentado*. .

COLMOU:RA DE AIOODLoo

RIIVINDICAÇOIS
1 aperfeiçoamento em ceIbedeira de •Igodão Provida de 1
armaçRo principal • de maios de propulsão, caracterizado por um tambor colhedor girando em terno de um eixo vertical e-com uma pluralidade de Fusos colh/
dores lateralmente iallantea • distanciados une dos outros em eentido
cal, cada (uom movendo-se em érbita lateral em v' olta do eixo do tambor, data
to os fusos maio baixim em um nivel relativamente próximo do solo; uma carcaça envolvendo o tambcr cuja parte inferior tem um ligeiro deslocamento verti.
sal de trio para a frente a fim de accmodar e inclinação para adiante do taa.
boi', coo leso permitindo que a &That', dos Rasos mais baixos do tambor possa /
ficar substancialmente mais balIa quando o tambor estiver inclinado,do que /
quando onslver ém ¡mação vertical, e meios na armação para fazer inclinar o
tambor.,
Reivindiea-ffir a mo/aridade do corrompondlufte Pedido dopo
sitzdo nos Ratados baldoe da-Amirica em 12 de fevereiro de 1965 sob noz
052.090. ara2.110, 452.092, 452.105, 0)2.129,432.150 • 452.151.
Ponto n0 1 do total dé 25 pauto' apremontadoe.

1

rnmo N 2

HS,

176.730 de 26 de janeiro de

aequerentts CICD PRAHA , OBOROVTPODNIK,

1941.,

TOHECOSaM1O0111.

Privilégio de Invenção:"CIRCUITO MONOFÁSICO DE PONTE COM CILULN1
CONDUTORAS COM RECULAORM AUTOMÁTICA 8 ?ROMA
SIVA DE VOLTAGEM E DE CORRENTE',
REIVINDICAC6ES

1 - Circuito monofásico de ponte com células effla-00118U10111,n .
•om regulagem automática e progressiva de voltagem e de corrente,
qual dois braços p rincipo1s dividem - se em ovarkbadora braços e Seth"
1ig'7°n otrovéS de grupou de Álules semi-condutores nas derivagBes
!-, ,,, nsformador remulador. pelo que ficam ligados em up 409 rararall
o

1P-**
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aa,
Sía tida doia!) braçoe divididos um grupo de células seái-tofialiabeab 00a
roladat e no outro ramal um grupo de células semi-condutoras não 005
aroladaE, fechando-se os contatoe de uma chave da derivação de cede /

Eatvind1ca-sa a priamidarde do corrbaoondante oedldu depositado as Rã
ta,./44. * de Patente doa Estadas Unidos da Amérietu em a3 de favareirb de.
a5 &PD n o 434t1â9u
Bento ne 1 da tatá; de 9 (=toa apresontâdna 1.

•

Os, no estado de operação, o grupo de células semi-condutoras contra
Lidas faca ligado com a derivação de maior voltagem eo grupo de célua
tas sem-condutoras não controla_das fica ligado com a derivação de /
Italtagel maio baixa; e na mudança todos os grupos de células semi-coa
'áutoras são ligados primeiramente com uma das derivaçOes anteriormerap
dt

, te liga as, a qual, com relação à voltagem, estiver mais prexima k
lervação para onde vai ser mudada, e em seguida o grupo de células sea
lai-condatoras antes ligadas nesta derivação será ligado na derivação/
pare onie vai ser mudado, caracterizado pelo fato de que para ambos /

JP 17.6.749 de 27 ál• janeiro de 1966.
Requerente AUTOMA20 TMEWNE , & EUCTRIC COMPANY ilMITED-INGLATERRA.
ExIV1168I0 de Invenabi 142ERREUDAMENTOS EM MECANISMOS COMUTADORES Dl

Os remeta§ de cada par dividido dos braços principais do circuito há
apenas az grupo comum de células semi-condutoras controladas, pelo é.
que um loa remai!' que inclui as células semi-condutoras não controla:
das ficam ligado, de um lado, através de uma chave com o seganda ramal
não controladas, e do outre
que . taabém inclui células semi-condutor as
tad° oca urda derivação de veltagem mais alta do cireuito eedundárao
-ratsformador, eatarala cada ramal do segunde par de derivações la
ao

gado ateavas de uma chave iratetsora com o grupo eoMuat de células semi
, e este grupe ligado depois à derivação de me
•conduler40 ceutrolada g
tor vo:tagem de dapatlito secundário do transforMador a fim de que
seja
à polo: idade de grapo de células semi-conduto a s controladas
no
controladas
da
braço)
ras
, (1i h p,larida d e daa células semi,-conluto
Orifloi lal cOrre~dditte do dia-atito da pOnte.
Raialndicsa a pieradade do correspondente pedido, deposit-Ok
tchaneelovileuia, em 26 de janeiro de
ta na 24parat00 do Pattn~ da
.ab o namien PV 526.6,1
49.6%
Ponta áffirma efTeemn~

REIVINDICACan

1 Coaiiagdar da aia pmra uso em sistemas de ligação telefônico
Ou eqUivalerttlia caracterizado pelo fato de que o mecanismo operavell
de um alag o aaajoedor é envolvido por duns moldagens'. plasticas,cado
MA tendo aaa parede, as duas parodie estando seguras em entrosnmento 1
de beralle.b_erdla e GD duAs moldagens servindo para segurar os aomponen
tais db meeen1ePo em relação operativa une com os outros, o arranjo see
do tal, (lixe ' somen t e (a) o acoplamento condutor entre o mecanasmo e o /
COUP inaloader e CO os terminale elétricos de dispositivos da conta.
tb tnaerposaAos no meconiemo emergem dos contúrnos das moldagens.
Re1Tiaalea n 1/ri:ari4ade do correspondente pedido, lepositadof
Repartição
de Patentes da tnglaterra, em 27 de janeiro de 1965. sob
tha
o amuro 3505/65.
Ponto nP 1 do total de 9 pontoe apresentados.

64
TERMD A P 176.769 . de 28 de janeiro de 1966.
Requerente : MAECNIHENPABBIE DERLIEW - SaffeA.
pon DE SOBRETENSLO
EriVillgto de Inveaçãe ; " mnIvA
/UNTO".

ppm ga

ffe,:n9 te salmo

db

CITEZPIELaR 'iPalgE9R CO .
4etm de ruatzt) %nino os wanducterg
.
,
4140 als417

a_ .,

O

Gentia

051Vtri,fco

f gernartrICEiR

e/dgament0 de mangueira AidalalliCO, da alta prosada
rãO alallada peto Caro dela temainmogt coapreenaan: um membro tronco7acqa
r
lerei sare cialindriceê um aaaabadouro fendido preso a dito membro de troa-.
etingin5 .12

•ao e saaaaa cem as, compreendendo dito eucabadouro uma pluralidade de .
;tu cavastes cm torna de dito membro tronco e a uma distencia dele
gando,aue ato membro Ufanar e ditas Lin g uetas do encabadouro definem um
pagea .miliadrica para receber uma mangueira hidrulica; e um membro Luva41.iaMaaa agtaajao inferior ao de dito enCoud.M.
ea
F

•

•

i90'

„klkintr:

4

CAIXAS In I301,14

or de Pobretona° em caixa de isolamento com variais /
1 . Der1va d
faxina de unidade de derivação constando
telunee dispostas em paralelo '
de um pára-reios e de uma resistência tensão-dependen te , separados /
do outro por meio de camadas intermediárioe de isolamento que sermei
ia
p sopecitores de comando, estando as camadas
vem aoao dielétrac& dr
providas dearevestimentos condutores, os quais estão litermediéri as
gados eletricamente com os revestimentos condutores das outras coluna
de tal maneara , que se forma uma /igaçao co série doe elementos de
fato da que as colunae estão escoradas/
deri vação, caracteriza d o pelo
--o matal .icoe, eateidoa
recaprocamente através de elemea,--.
representam um aléentro code:duas colunas, os quais ao meaO0 tempo,'
•.

DIÁRIO
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de kg= Mi" 441~0 fib Regai .
t'ag0 d, ~um de Relma. em Ré de ~miro de t98ey
' edb dna6NZN
kákb e Wp Má de e DbfeÃba 4%4404ffiffinki
•Ir
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REIVINDICAÇOR$

5 Aperfeiçoamento em proceSso continuo para extraç go da celuiosaki
ldo
e do tanino dos vegetais da espécie °taloa" e suas sob-espécies 44;
do ea:
exemplo, a partir dos colmos e das fOlhas'de bananeira e dos pedánco104
e engaços doo ^achas de bananas, caracterizado pelo fato de não utilizar le

#0T

quecimento. alta pressão, nem soluçãO forte ée produto químico. .
Ponto n g 1 do total de 8 pontos apresentados.

MS. VZ9
•
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TERMO N Q 176.793 de ÉS da grMaro de 195M'
Requerente: manual/0m NURPN

. ausgew
..
0111Waillagi~

PlefED./FRANÇA.'
Privilegio de Ative:n.0os Anfergn01"1i

affecteett~

DRAULICAB DE IMPULSÃO POR BUO TgRWiCALS

adat~rale?
1 - Grupo nidroolítrito de edRe nen" em qdlii o ia •
earwetet.teeffle p ala /
ternador ."e arrastado por uma turbina de lia0it1D,
fato de comportar a turbinas WO.0~04., 4444 .24143 ~UB laaa.s8
are a outra, sôbre a porçÃo inferior da iddhe de 4220.20 4, 40 40104/
mais baixe, e a porçÃo 4U kirate qu e110.4 god4
mais alta, ao abrigo da égua que ' O. da "Ride 41~
para colocar a roda

A requerente reivindica a prIonCaft do correapoulvito.1!
dido depositado na RepartiOR do Patuntoe

FM"

eg 89 de XentliP/

oe 1965, soo n a 4.763.1

•
.2
S".i 175.682 de '2 de fevereii •o , de
leouerente: l/CBERT BOSCH G.M.B.H. - ALEMANHA.
Privilé gio ie Invenc g o: 'LUCHO ?E gALVULA"
REIVINDICACE

.• l'ucho de válvula, prOprio ' ar i máquinas de comLustao interne/
com compensação do jâgo por melo de uma almofada de liquido, ligada ao
sistema de Illbrificaç g o Circulante da máquina e existente na citara de
' pressão do fundo de uma caixa cilíndrica do tucho, bem como com um êmbolo de pressão, conduzido na dita caixa .e cerrando a câmara de pressão
para reabvtecer a câmara .de,
e proVido com uma válvula de repercussão‘
pressão com óleo lubrificante proveniente de um depósito de reserva,
disposto do outro lado do g mbolo dé pressão e mole ou ,.os coaxial co;
o centro do tucho Se válvula, e, ainda,.com um aesento câncavo,para a
Micte do tucno, ligai° igualmente ao sistema de lubrificação circulou...
Xe, previsto na extremidade oposta do tucho e alimentado com óleo lu,/
brificante, áe maneira regulada, por elementos toáveis do tUcho de vil..
cola, caracterizado pelo fato' de qse o 61:.;/.1ubrificante, conduzido a.

Ponto n a 1 do teta do 15 la ndp alS~A4

'través lo tacho de válvula e destinado à lubrificação é derivado dirce
temente do sistema de lubrificação circulante pelo canal adutor da cal
zes de onde parte igualmente o canal que conduz através de um furo 41
Cm para dentro da câmara de reserva.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, deposit8d01(
Repartição de Patentes da Alemanha, em 6 de fevereiro de 1665, ao!
na
O

TÊRMO Sá 175.876 de 21 de dezembro de 1965
Requerenset ALCIDES DE BARROS E vAscoNceitos- euARABARA .
ENTos EM PROCESSO coolmoo PARA extRAçXc
privii j gio de invenção "APETTRçoAm.—
pft 4,1P80.3 "'MUSA" & 3UA8 ...,
DA CSLUlOSDB DO ~0 4 DO TAMISO um. tremas
--.
SUB-ESPÊCIeS"

námero, E 80 405 Is/46b1.
Ponto 02 1 do total de i3 Pontos snressstsdo51,'4

Março de 1971

DIAR:0 OP OAL (Seção III)

1448 Quinta-feira 25
•

re go Na 116.926 de 4 de tern-Pairo de 1066.1
flegerentet ROMMT SOI1I./Sa0 PAULO./
d• lav.nção: FRIGIDEIRA ILETR0-Jur1ol4Anc-A./
Fr

TERMO No 176.922 da 4 da fevereiro de 1966.
Requereu-Me Mn S/A INDUSTRIA, =MOIO E InPORTAÇXO .U20 DAM44.
noddlo Tad/maricas "NOVO MODELO DE SUPORTE DE VELA PAU D0100*.
gg IvINDICAGOES ,

ZnivindiengEnx.,

eletro-autoaetica, caracterizada peio faUr
confignraqdo
Ia Se apresentar por um cha g ai de chapa metelica e de
bglanaialmante paralelipedica apoiada libre um rodape, sendo que, su
Oefioinente e provida de t ,mo 'campa artla,^da zapaz de faóher abertura
1 . Frigideira

Oltoular Aorrezpondanta It uma cube circular de ao inoxidível que Iate
iti,rdente apresenta teroinal °ártico provido da registro manarearól í
•ttarie dg um manípulo exteriorizado ann deslOommentea horlOOMalfor
Pauto AO 1 do total de 5 Podt4Á0P10,01244‘0341./

1 - Névo aoddlo de suporta de vela pare bolos, oormareriaado por,
apreeintar-ae coa a configura:4i° de una bailarina • poetura de danada
vestida coa corpete justo • g en alça, e ealoto bea areado, bailarina/.
reta tendo a cabeça lavaasat ql inclinada para o ledo, t 'moinado por g.
na corta eu leque; • a dita bailarina tuldo una dem perna. em poeioio
yertiaa1, voo o pé fazendo 'ponta*, • do qual, ee projeta iniorolormen.,
te una baste retilínea a atilada para cravaçie na auperfíoie do bolo*i
enquanto que a outra perna naatida erguida quais que na horizontal.'
meado o pi ~larvado para tría; e fiAalnento, va doa braços da Wailiaa
rima felcand. erguido at4 quais a horizonte/, aproxinadametrM pavaàmto
k perna laventata, ^ enquanto pua o catre i arguida inellaninnento panw4
• alto, am a mio segurando o curte cabo de una romba, emponta a pay54
tir devam base tronee-edniem iamrtida, q54 e* alarga ouperiernentell
na Gaiata anfitrioa, eon contbrno recortado me dentes, dita toada gen.:
toado.internanente un rgeoptátvle eilladriee, de •amaine para e vede
tuas sabat:inibam:ata como deseerite • 1laiára0 nas desembom ammem,
Ponto Animo apresentado.

176.455 de 4 de.Fotereiro 'de 1966./
•
agoarente& KAUKO:E LIPKE./SE0 PAULO./
sulfite* RN(
PriviláSao de Initançlot NOVO 4041.0 DR éffiltà-4000410P ODM
dfIA4 051106./
Iltisandloltr4a6.1

1. . Novo modllo de caneta-tinteiro com tintas de vaie g /
ser o oar
Wilee. cornado dg ama caneta omnum, porem caracterizada par
, c5 00 (1) dotado da duas ou mais amaras (2), para tintas de veriale
besto'
(4)/'
6Aica
pai, aquelas ema &abolo prpric (3) acionado por uma
delzatonoés 'Fardada no centro da caneta./
PDUP n o 1 ígs 96134 de 3'poine6 g appMentadONJ

~MO Nlè 170.98, a, ,e tevareira de 1966.
bequarentot NAN5RY-PEM301 e.n.b.R. - Atm"
?flviléclo de invanoi ji nPIP/IlaÇOAWSPT05 nu 00OXIII011 IIICHAt,a114 a
IMPARADORB3'.
IEITZW.OnhaS

1 - coajunto trilaador • espectador ineleando ele eiA0 propulaer . /
4-ratórlo a un tambor trilbedor e imperador aeu:ado no refarido eixo,
earaoterizado pelo fato S. que o tawber leath. dotado do una ~cio trk
lbadoza e una penetre separadora envolvendo a Ilee0 'separadora, ora
entrada no ()Zoei" para a planta • una masíd!L para a planta no oonjunte
da peneira, mand• e &ilustro de: tambor e Comento do remia° Inalar aia
saída do que na entrada, astaado a •ee9¥1, trilkaaora a e einoaeo
dom coa Tavinento longitadinal lana ee ralaçie ao onero indopeadaatem
te do novinento relativo *atra a zegq5e trilatora • o •Usava.
Reivindica a prioridade doe coret.00. dsposi.
de PaMamm da In41.0..La, em 6 do ta...aire do
•
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eob ao Or 50710
e
, 5074.
Watts na 1 do tate/ de 21 pontoe apreeontedoe.
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dupla parede, a interna provida de pluralidade de orificios coava mi
niehtemente dirigidde, sendo que e base apresenta-se, ainda, dotatté 1±
de 'tampa que permitesacessà a alojamento para cabo eletrico e ateddief
lios para cabeleireiros, enquanto que os condatoo podem_ssp derteeo
doe', ajustando-se o capuz contra a base, com

apli paçao

de garrem)

Ponte eo 1 do total de Z ~too aprosentedoidi

a

7421MU N P 176.935 de 4 de fevereiro de 1966./
Requerente: TUNEKO TANAKA CiOiSUR4 0,./SAO PAULO./
.Privilegio de invençrio: NOVO DISPZ3ITI70 PARA • WS:Ne rA coNMGAelic tU3
AMBOS REGULARES.,"
TRNMO N Q 177.019 de 9 de fevereiro de 1964
Requerente: UNISEARCH UNITED - AUSTRALIA

Reiviu~..2ka,
1 - Novo dispositivo para ensino da cofio 'c de verbos/
regulares, formado'CIA quatro discos co ncêntricos, cada um deles com

Privilógio de Invenção "UNIDADE

orelha para sua movimentação Independente, porém caraCterizados por /
serem dotados de visores Cl e 2?, o primeiro retangular e para 11104
Vrar os tempos e modos dos eerbes, o segundo em forma de eutUaa e

únedade ée anel de segmento, ceractirisede por ser feita de U.11401i.
terial elattomérico e compreender um corpo e UM anel de segmento em rotule,
de colar em um prolongamento tubular do corpo.
p onto n 5 . 1 do total de 6 pontos apresentados.

I

etravís dos quais são lidas as terminaçées Verbais eorrespchdentas
aos tempos e moo z acima referidos./

DR MIL DR SI

Bani-P-Se
liffsee

Ponte no 1 do total de 4 pontos ap resen ados./

ARROJO 177.032.de 9 de fevereiro de 1966.1
Requerente: JIMREATIONAL, alLcANIZINO OORPORATION./E.U.A,/
Privilegio de Inven00: PROCESSO E APARSLHO PARA MOLDAR
SHfRANQUS DOS SAPA/OS POR MEIO DR ENJE00.).

A akSil

eO

/1

~Mut/
- Aparelho para fabricar sapatos nazat,c,~Laa 450,r 90R.
preender, au ~lon go, um conjunto de molde aberto em cima O ama O:

Mm2f,t

2-RAMO Na 177.004 de de fevereiro de 1966./
Req,:lei:enteg MAR/0 JOSE ALESSANDR6./KROENTINA./
Privilégio de InvenOos APIERPRIÇOAMENTOR EM OU MEAMOS A 8~111R,
PAPA eA1en V3./

.

Relvindicaebs../
1 . aperreleoamentos em ou relativos e secadores pára
ceceios, • 'caracterizados pelo fato de eu •peeeenter o aparelho douta.
tuidc, por crias partes eesenceaes correspondentes a uma base, .conduto
telescopico de ar e capuz, sendo que no 1nterlor da base referida en.,
contra-se motor elétrico acionador de ventilador, compreendendo o oir
culto elétrico conjunto de resistências de aquecimentó, motor e resis
tenclas COntroladas por Ootão móvel frente a índice para controle de

temperatura, sendo o ar admitido na base através doe filtro lavável f
enquanto que o escoamento do ar e feito através dos condutos telescó.
ricos. de•comprimento aAustável. e que o conduzam ao capuz fumado pop'

dra* abre a qual pode ser entornado una gespea permitindo promde0
o 'ando di gíspea no líbio do 'Molde para injetar ame oonpooielo tonel
dose da bem do sapato dentro da cavidade do molde, entre o fendo dIgh
dupla entornada • o Lendo do moldei dispositivos ma poetiooe no tIne
do de molde que fasodonma segurando um4 pese meti/ice 4. enntaa~
qp deqq~ada

posioZo no Pando da fUlma./

A ~ente reivindica a prioridade do coreatIpbOttente
MA Reparti,go de foRentee da/8 , 31M~ ibl1.0.11 40
tipíodso e. de fsmaradro de1965, mo la !IQ 451471./

~HW

depoiltede

#8440 49 1 Me IMO. de 0 ~oe aprPearadedi

4[
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37q;073 de % de pneiro de 1965.

4/1qUerantol tDUARDO CUNHA . SM PAULO.
DE CH2QUEn norl
PrIaLAWA de Inv;inçãos "DISPOSITIVO PARA COURRNC/A

Com
RIOS OU OUTROS DOCOMEHTOS, X DisTANGIA,
tONTROIC REE020 DE VW20 COE CARIMBO INDIVIZ

aIIZADO",
LEIYIIEDIGOEn

1 ."Dspositivo para confcrância de cheques bancários, on outros
*euMentos, h distância, com coutrâle remoto de visto com carimbo indi
02 forma de
rldualizado", caracterizado por constituir-se de una nes2 .
;abinete-fetnado, equipada internamente dita mesa por una câmara recea
lente transmissora dc tmagens v01.
;UR
tora de sLeviSO, disposta com
para cima, capaz de focalizar a parte interna de nu. tempo de c.,'is
MIA

o cheque ou o documento a ser transmitido instas

dob o qual dispâe
1 tal,
re -/
aneamente, por meio de um circuito erátrico fechado, a montores

tamo ti g 177.cw de LO de fevereiro de 1966.

~perante: ErAROUP.S/A, INCUSTRIA DE ROUPAT,/SMO PAULO.,
Polvilegio de invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM CALCAS •
Reivindicações./
1

Ap erfeiçoamentos em•Calças, mais precisamente calçai

compridas masculinas ou femininas, caracterizados por compreenderem,
inicialmente as pernas da calça, as quais são formadas cada qual
por duas partes cortadas, sendo uma externa, e 8 outra interna, sen.
do que e primeira parte acompanhe o contOono externo da perna, desde
lateral anterior longitudinal ate o lateral p osterior longitudinal
ditos laterais sendo retilineos, porem com o lateral posterior com /
extremidade superior levemente inclinada para. fg ra, enquanto que, a
O

segunda parte contorna a parte interna da perna, igualmente ar nivel
do lateral anterior longitudinal , sendo a parte interna dotada su
periormante de um recorte em U./

câmara transmis;ore de imagens:
!Raptadores da imagem focalizada pela.
.Ponto n 9 1 do ,,otal de 4 pontos apressaadon

177.034 de 10 de fevereiro de 1966./
Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY./E.D.A./
io de Invenção: SISTEMA PARA RECUPERAÇAO DE MICRD.IMAGENS
Privile g
TAS E SEMELHANTES,/
,FORMADA S EM MICRO-FOBMAS SUPERPOS

Março de 1971

Seção III)

voar° ua do total de 2 pontos aoreseni-ados./

TEMO N a

- Aparelho para a recuperaç ão de informações fotográ .
I
rficas, caracterizado por uma pluralidade de microformas, cada uma
s ditas microformas incluindo um filme, com um conjunto de microi.
da
Magans altamente reduzid a s sabre as mesmas, e laminados transparentes cobrindo as superfícies superior e inferior do dito filme; meios
s uma sabre a outra para super
Capazes de prender as ditas microform a
Uipor corres5ondentemente microima gen s ai situadas; e um conjunto
em de luz atreves de mi.
incluindo uma fonte luminosa para passa g
Co
111.roimagens correspondentemente situadas sObre cada uma das micoofoE
mas, com a finalidade de seletlyamen t e exibir pelo menos uma das mi.
s sabre uma tela visora./
Oroima gen s superpost a
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente dep...
:atado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos. da America $ em /
17 da fevereiro de 1965, sob n a 433.40./
Ponto n 'a 1 do total do 17 pontos apresentados./

TRINO NO 177.056 de 10 de fevereiro de 196./
Requerente: THE srpiax CORPORATION./E.U.A.,
'rivilágio de Invenção: LATA 00M TAMPA ARRANçAvEL,,,
hivindicações.,
1 -Uma lata de metal laminado com um teto, ama linha de
.;Orte no dito teto, estendendo-se em volta do mesmo, rente ao seu /
'ordo e acompanhando substancialmente o contOrno do referido teto: /
uma alça de tração manual relativamente forte adaptada por um de sana
Actremos ao dito teto, junto a linha de corte, tendo a dita alça de/
traçar' uma porção maior manualmente encaixada, estendendo-se de M/
ponto de fixação a parte central do teto e uma porção menor, prolongando-se 9 a partir do dito ponto, para o exterior, e terminando
com um formato idêntico ao da linha de corte e diretamente sabre
mesma./

it requerente

reivindica a prioridade do correspondente /
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
Amárice ai-10 de fevereiro de 1965, sob na 431.601./ ,
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados.,

kg.

•
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tkiM0 R e 177.142 de 11 10fevereiro de 1960

7

Alequerentes .T,ACOB SIRON KARBORIAN./E.U.A,

gn,f14- dt
de tas/antro 6h MO
Requerentes ruxuo-THE2x11,
ALDAANHA,
l!ria4114 .44 dD T,D
- -vena.44 ', PROCESSO E DIMSIT/VO PAPA A 1~, otrs
O rrnm, rr EXCESSOS N MATERIAL UI ECLIN
1 Muni:mus 11.4 rumuu 0,0 21177~.
Ipipeumsdts,

kre

Pvezona coa3 topnao, Cal az

Privilegio de Invenção: PROCESSO E APARELHO VARA PRENDER A isaff,INT

• CALCANHAR DE UMA MONTAGEM DE CALÇADO./
Reivindicações./ \,

/1 • Procedso para prender e parte do calcanhar de uma moi' .
i tagem dè calçado, montagem essa que inclue uma rema 'tendo montada 1;
! em s/ uma gaspea de calçado, caracterizado por compreender as faaes/
:les localização de um

001114 dtp,

trimai cãe 0 - • Vai3'•
da martaloo.tanalalraz eflo~ çar uatag ar ~Me da migePloa.S2b.
capta, caractarniode Çeg ratg Cg qu a VINDISDU í 8.:L~4(aZIN O gid
ála da Weartaztwparradeiza widugIda aUra o trina.
~da ~MD d.o carr~te pee, eazffilikb
da RatIrtIzZo do totratas do a_. m.
gm gs a0 awman5-0 Ii
Nr"
aúnaxa C za 774 VIU.
.
500a 0, do ua da 4 MOUS MaWMUN4E.W1
Xatarla2 de solde. ~MU, CD W_Iresluis de

par de pernas por fora do calcanhar da monta./

tem de calçado em lados opostos da mesma; e de obrigar as pernas a

":0 deslocarem para dentro, a fim do apoiarem:se de encontro é parte,'
do calcanhar da montagem de calçado e do tal maneira que inicialmaNJ

Le cada perna denota-se em uma direçflo tendo aMil componente de mo 41
Indulto estendeudo-se do calcanhar para o biuó da montagem e a seguiè
Cada uive dês citadas pernas desloca-se em uma direção que

é

substasio

Aialmente perpendicular ê linha longitudinal central da Wontagem.4
4,

4.

Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depEm
ditiárdè na RepartiqÍo dePatentes dos'Estados Unidos da América, em 1
...—
15 de fevereiro da 1965, sob'n o 432.515./
'
Ponto da 1 do total de 7 poctoa.apresantadós./

‘LoNê,
fj9

177.11,5 da rl da f4v.--re_iro 40 1966..

Requerentes CAMET

~124glo mye4gpe o PROCDSSO E APARELHO PARA COIMAR =O
rEIVINDIOAOES

1 'P rocesse PdYe Oaftar tubo, caracterizadd pelo lato de Damon,
Wel' o suporte do tubo em uma zona de sorte cop tra deslocamento
urgi ,1 rotação, artdDr uma açao de corte e da flexão progressivamen,
te em 'remo dg tg bg ffaM4 20na de separação deslocada axialmente no ti,

I

to em relação b zona de suporte, terminar a aça° de porte antes da pri
ton4i4s4a de cd'rte alcançar a da espessura de parede do tubo e contin2
ar a ação de nem p rogressivamente em terno do tubo até o tubg

daparAdo.

o
Reivindica a priorloase do correspondente pedido, depoeitaop

fia Repartição de Patontee dos Estados Unidos da A p Ari ga 4.9 Nar t e, em 3
maio de 1965, sob o ndmero 452 512 .1
Ponto 11 9 1 do total de 7 pontos apresentacoo.
58

PIAMO da 177.175 de 15 de fevereiro de 1966./

52

60
50 n

Requerente, ROCIEM RHODIACETAJPEANÇA.
privilegio de Invenção, NOVA ESTRUTURA TUTU, RIGIDA, ER PipRICA DE BAW

--f1111

Domas, aulazim NOTADAKENTE COM PONTA MUNA CANETA, 8 PROCESSO PG1
48

RA A SUA OBTE1ç10./

" 5

paivindicadães./

/ . Uma nova estrutura textil rigida, em forme de bastonete, #
otilizível como ponta de ume caneta, caracterizada pelo fato de ser e

posta essencialmen t e de uma mistura pouco ou no torcida de filamentos
acrílicos, sensivelmente contínuos, na qual cada filamento demente,
adere diretamente aos filamentos que o contornam./ - •

56'

68
62

_7
\-\\
\

32

2
16"'

A requerente reivindica a prioridade decorrente de correeifendi9
te pedido depositado na frança sob o oa 6..41# da gi' do reverei" de ,5
-

•

~tona 1 do total de 6 pontoe elPr011iN,Wildsi.,

1 '
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LOS NACIIONA:S

LÉ1 n. 6 443, DE 28 DE MAIO DE 1968
Desenho de Bandeira Nacional. em ctires
Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondência das Est", a Estadoo

Hino Nacional
Parte para piano
Partitura para orquestra, em Si VS MaTo9
Partitura pora orquestraci cauta. em Ca Maion
e.... Música para 8:ncia
P0211113

Nacionais. em c8reo

(;"

neeenho das Armas

•

Desenho daa Convenciies Heraidiças das Armee Nacionalb

dta É31, Naciami

DIVULGAÇÃO N.° 1.050
o

PRECOs 'CrO 4.G2

'A VENDA
Na Guanabara

Sodlo de vendas: Av. Rodrigues Alves, II
Agência I: Ministério da Fazenda
beatie-Ist a pedidos pelo Serviço de Reembeilso
Em Brasília
Na Sede do DIN

PREÇO DO NÚMitt,i-W DE HOJE: Cr$ 0,30

