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INSTIT,UTO NACIONAL
0* PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Serviço de Recepção,
tfiformação e Expedição
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
Em 25 de março de 1971
Diversos

.A.

SEÇÃO

DeMinus Com, e Ind. de Roupas
(no pedido de prorrogação de
igência de patente Milia 9 3.326) .fndafiro o pedido.
11)esina â, Werke Gesellschaft Mit
Beschrankter Haftung (titular - da patente PI n9 84.047) . - Cancelo a patente - 84.047, intempestivamente expedida, e determino o prosseguimento do pedido, a fim de ser examinado o recurso interposto por São
Paulo Alpargatas S.A., à fls. 129-130.
Bendix Aviation Corp. (titular da
_patente PI n9 63.442). - Declaro a
caducidade de Patente de Invenção
nç' 63.442.
Cia. Química Industrial Cil (no pedido de caducidade da pat. PI número 50.402). - Indefiro ci ; pedido.
Móveis de Aço Fiel S.A. (no mandado de segurança impetrado contra a Secretaria da Indústria do Ministério da Indústria e do Comércio - G.379-70). - Arquive-se.
Pirelli Società Per Azioni (titular
cla pat. MU n9 5.872) . - Declaro a
caducidade da pat. de MU 5.872.
Pirelli Società Per Azioni (titular
da pai. MU n 9 5.875) . - Em face
do parecer da Procuradoria e das demais informações constantes do processo, declaro a caducidade da patente MU 5.875.
Metalurgica Mat.arazzo S.A. (titular da pat. MU n 9 2.241) Declaro
extinta a patente MU 2.241.
The Falk Corp (de Delaware) (titular da pat. PI - térmo n 9 111.644).
- De acôrdo com o pronunciamento
da. Secretaria de Patentes, de 19 de
novembro de 1970 (fls. 63), mantenho o despacho concessivo, com a expedição da. respectiva carta-patente,
excluídas as últimas reivindicações
apresentadas .
launear Saltos e Equipamentos Industriais Ltda. (no pedido de vista
dos autos da patente PI têrmo número 203.809). - Indefiro o pedido.
Abel de Barros Com. e Ind. de Tin•
tas S.A. (titular do registro número 174.503 - ra g rca Clin) . - Declaro
a caducidade do R. 174.503 e respectiva prorrogação sob n 9 319.707.
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Confecções Medran Limitada (irapugnante do térind 610.247 mares
Metran) - Indefiro o pedido de impugnação.
Construçõees e Transportes Conatran Limitada (impugnante da marca
Laboratórios Moura Brasil Orlan- Dry Skin Caeam). 1. De aceirdo, Cotran têrmo n9 610.680) - Indefira
do Rangel S.A. (titular da mama a.plicando-se o disposto nas instru- a impugnação.
Caicidran - registro n9 267.887) . - ções vigentes. - 2. Dê-se ciência ao
Sotermica Sociedade de Instalações
Em face do pronunciamento da Pro- Banco Central do Brasil - Fiscali- Térmicas Limitada (impugnante de
curadoria e das demais informações zação e Registro de Capitais Estran- têrmo 625.563 marca Sotecnica)
constantes do processo, declaro a ca- geiros •(FIRCE) transmitindo-lhe adi- Arquive-se a impugnação.
ducidade do R.. 267.887,
. pia. do parecer da .S.T.L.
Omega S. A. Artefatos de Borracha
Usibra S.A. Usina Nacional de
Artefatos Plásticos Sul Industrial (impugnação doa têrmo n 9 645.05t
Fundição Mecânica e Estamparia (ti- Ltda. (impugnante do têrmo núme- marca Neoflex) - Defiro a impug.
tular da marca Usubra- registro ro 573.362 - marca Plastisul S.A.). nação.
número 358.199)'. - Em face do pro- - Defiro o pedido de impugnação.
Ingleza Levy S .A. Comércio I
nunciamento da Procuradoria' e das
Ford Motor Coomany (impugnante- Indúsrtia (impugnante do têrmo nal
demais informações constantes do do ténno n9 610.538 - marca Dstra) mero 645.542 marca Boliche) - In
processo, declaro a caducidade cio Re- -a Defiro a irinaugnação.
defiro a impugnação.
gistro n9 358.199).
Metalúrgica Estampotécnica Ltda.
Representações e Cornéica
(titular
•
da marca Estampotécnica --- Carpe].
Cooeprativa dos Estudantes ci 'Pôr(impugnante do têrmo 649.52!
to Alegre Ltda. (impugnahte do ter- têrmo n9 425.495). - De acôrdo, Ltda.
Marca . Carnal) - Indefiro a iznpug
mo n9 524.899 - marca Cepal). - devenod o processo prosseguir nos nação.
tèrmos p ropostos pela Procuradoria.
Indefiro a impugnação.
Laboratório Americano de 'Fuma
A Continental de Despachos Ltda.,
Refinações de Milho . Brasil Ltda.
(impugnante do térrno n9 525.1.06 - (titular do registro na 201.992 - coterapia S. A. (no pedido de cadu
marca Continental ComisSarin de marca Climax) - Declaro a cadu- cidade da marca AGA registro mi
Despachos,. - Indefiro a. impugna- cidade do R. n9 201.992 e respectiva mero 216.444) - A despeito do pro
ção.
nunciamento da então Divisão Jurf
prorrogaeão
n° 357.316,
Tini S.A. Ind. e Com. (impugnanPlanalto Cia. de Seguros Gerais dica do DNPI ,de fls. 48, os ele
te do tèrrno 538.891 - marca Pieri- (titular do registro n 9 208.981 - mentos constantes dos autos não coa
na) . - Defiro o pedido de impugna- marca Flaralto) - Declaro a ata- durem à convicção do desuso ch
marca relativa ao registro 216.444 -ção.
clucidada do R. n9 208.981. Indefiro o pedido de caducidade.
Eletroflex de Representações Ltda.
'Fábrica de Calçados Davanzo Ltda.
Keinol-Produktion Gesellschaft Mi
(impugnante do Urna° n 9 576.180 - (titular do registro n 9 295..947 marca Eletroflex). - - Inderiro a im- marca Davanzo) - Declaro a cadu- Beschrankter Haftung (no pedido ch
caducidade da marca Chi regista
pugnação.
cidade do R. n 9 295.947.
Macedo ,Vieira Rs Cia. Ltda. (titu- 174.502) - Indefiro o pedido
Cia. Ferro Brasileiro S.A. (impugnante do têrmo n0 606.069 - marca lar do registro 296.122 - marca Vé- Expediente de 25 de março de 197s
Dre). - Declaro a caducidade do
Ferrobrasil) .
•
R. n9 296.122.
Notifientio
Instituto Biochimico S.A. Paulo
Ficam notificados os requerente
Livraria e Editôra Haya (titular do
Proença (titular do registro número
236.709) - marca Sorbamin). - Em registro 119 312.653 - marca Livraria abaixo mencionados a comparecer 1
face do pronunciamento da Procura- e Ediaira Haya) - Em face do pro- éste Departamento no prazo de 61
doria e das demais inforniações cons- nunciamento da Procuradoria e das dias, a fim de efetuarem o pagamena
tantes do processo, declaro a caduci- demais informações constantes do da taxa final e da primeira anui
processo, declaro a caducidade do Re- dade, para que sejam expedidas a
dade do Registro n9 236.709.
cartas-patentes.
gistro n9 312.653.
Eli Lilly And Company (titular do
Sociedade Comercial de Gêneros N9 61.118- Ladislav Rya
registro 256.205 - marca Clopan P.)
- Em face do • pronunciamento da Alimentícios Varjão Ltda. (titular do N9 71.423 - Arthur Sterry
N9 128.513 - 1Rau-Stahlgwebe
-Procuradoria e das demais informa- registro n9 325.224 - marca Varjão)
ções ccfnstantes do processo, declaro - Em face do pronunciamento da GMBH.
Procuradoria e das demais informa- Foram mandados prorrogar as pa.
a caducidade do Registro 256.205.
ções constantes do processo, declaro tentes abaixo mencionadas:
Ind. Farmacêutica Endochimica a caducidade do R. n9 325.224.
S.A. (titular do registro n9 347.934 N9 86.795 - Indústrias Yorli S. A.
Ind. Mecânica Sangar Ltda. (ti- Produtos Cirúrgicos.
marca Polidiaen). Em face do protular
do
registro
n9
340.072
marca
nunciamento da Procuradoria e das
N9 130.496 - Dunlop Rubber Comdemais informações constantes do Sangar) - Declaro a cacluaidade do pany Ltda.
9
R.
a
340.072.
processo, declaro a caducidade do ReN9 133.985 - Orlan Indústria Elegistro n9 347.934. '
• Nagamori & Cia. Ltda. (titular do tromagnética e Plástica Ltda.
Schenley Industries. Inc. (titular registro 373.568 - Marca Menpast).
N9 133.986 - Orlan Indústria Eleda marca DuBouchett-Many, Blanc - Mantenho o despacho de fia 6 ver- tromagnética e Plástica Ltda,
- têrmo n9 419.791). - Cancele-se so, que determinou o cancelamento N9 138.386 - A. Moreno aa Cia.
o despacho de arquivamento de fls. 35 do registre.
Ltda
e apresente a firma impugnante pro- Sociedade. Ingai de Imóveis LimiPedido de Restauraçrh
va do depósito de sua marca.
tada -(impugnante do termo número
Pen do Brasil S. A. Indústria
Chesebrough - Pond's Inc. (titular 596.483 titulo Ingá) - Indefiro a
e Comércio
No pedido de restaudo registro 100.702 - marca Pond's Impugnação.

1234 Têrça-feita sa
n O expediente das repart.çoes
publicas, destinado à „?ublicaçÃo,
será recebido na Seção'cle Coman;eações até as 17 horas O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
• 2) Os originais para Lublick"-,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhaclo, medindo 2243
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial wando con- tiverem tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D I N.
3) As reclamações pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhadas. por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação.
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EXPEDIEN-ii
DEPARTAMENTO DE IL'iPRENSA NACIONAL.

faVOT

do TesSureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Dekoacia Regional da Empresa
Brasileira de Corretos e Telésirafos

em Brasina.

OiSiC TOE -Er.E.RA,

BRITTO PEREIRA

ALBERTO

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
camela DA onçAio ort ssessaçAo meio ele transporte, a Delegacia
ommna DO celn y tço on PUBLICAÇÕES
Regional da Empresa Brasas:ira de
FLORIANO GUIMARÃES Correios e Telégrafos em Dsasilia
B.DE ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a comrierr o encanitnhamento ao destilseterio por
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independontensente' de
acréscimo no preço.
saçÃo
OeÇlie de pubilindaus do expediente do OapartarnantO
til acionei de Propriedade Industriai do atinl•térlo
de indústria do Comércio

linPfesoo op a oficinas cho Dscarlan.snfo se impomos beciond
BRASILIA

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FtTricioNARIOS

7) A -Delegacia P.ceions,3
Emprésa Brasileira de Cqtreios e
Telégrafos em Eres!..t!a fe,=-te
O direito de retrfrr 08 eète, piem no coso do c5
trNffas
comerciais aéreas rnei...~. aviso.
prévio aos eminentes.

8) os prazos da assinatura, poderão ser semestral ou ancid e se
iniciarão sempre no prtirryiso oltee
útil do mês subse. O pedira
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser nidss
semestral ou anual. O reco
Cr$ 6.5,00 assinaturas para o
d se-

.0 As assinaturas serão tomadas no D I .N O transporte por Semestre Lajunkethe_iimieja Cr$ 30,00 ,Semestre
via aérea será contratado separaCr$ 60.00 Ano tfte111~110.
damente com a Delegacia da Em- 1 An0
prêsa Brasileira de Correios e Temente anual e não havera trens,.
exterior
exterior
légrafos em Brasília. Esta poderá
porte por via aérea.
se encarregar também de encami- eine f.A.EILLILIJASSE ra-r-•-• Cr$ 65,001Ano
Cr$ 50,00
nhar o pedido de assinatura ao
9) A renovação ctevet( ser seD .I.NN. Neste caso, o assinante
licitada com antecodència de 30
PORTE AEREO
N. o pedido de asS,d
rigird elo D .I.N
'ig
dias do,essUtature
vencimentAt
sulfura e o pagamento do valor'
Cr$ ted,00 e do porte aéreo,~404, terdf
correspondente, ila forma do item u""""" .• Cr$ 17.00 1 Semestral Cr$ 102.00 1 Anual
suspensos independeneensente do
seguinte.
NOMERO AVULSO
aviso-prévio.
4
:vie.11
preço do número avulso figura na última página do cada
O
10) Para receberca°,135;14
5) A remessa de valõres para
exemplar.
mentos da edições dos &tidos o
assinatura, que sere acompanhada
de esclarecimentos quanto á sua - O preço do exemplar atrasado será acrescido do Cr$ 0,04 ciais, 09 assinantes deverão solteistil-los no ato da assinatura.
u do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano co da anos anteriores.
aplicação, será feita semente por
ração da Patente M. 1. n 9 5 970 concedo a restauração.
Diversos
N9 74.796 - McDowell Company
:ne. - Fica retificada a Patente
19 74.796, que por um equivoco da
' mprensa Nacional foi publicada sua
riaducidade no D. O. de 11-1-71, não
+onstando a mesma na relação de
Caducas dêste setor, pois a referida
patente se encontra em pleno vigor.
Arquivados por Falta de Pagamento
da Taxa Final
N9 101.383 - N. V. Philips, Gloeiimpenfabrieken .
N 9 120.313 - Becton Dickinson of
C alifornia Inc.
N9 121.978 - Eastman Kodak Co.
N9 134.323 - United States Steel
C orporation.
N° 141.212 - Imperial Chemical
II wlustries Ltda.
N 9 141.940 - Continental Oil Co.
N9 149.324 - Montecatini Soglete.
Generale per L Industria Mineraría e
43 iimica.
te9 149.4§2 - Men Internationale
R cseatch Maatscheppij N. V.
N 9 160.786 - Aktiebolaget Billings-

m-Langed.

V° 151.320 - Buckman Laborato-

yils

Inc.

154.991 - Bandos Patente Ltda.

Monsanto boirillany
blesimieas
Oficinas
I58•993
bento Antonio Igírnitada.
lf9 159.024 - 7Jniroyal Inc.
wm. WrigleY 35.
.49 162.175
114,`-ranY'
03.ffi - apelides Indeirors.
Tu ?Gen
W .eet in Si
Badisqhe,
:P 16§.074
bo la 1Øb5 Ahtiengesellscha t.
49 165.755

Cykfop Gesellschaft Emil Hoffmann
N9 167.879 - Erwin Oskar Dichtl
N9 168.398 - Nicolino Guimarães - Titular do R. n9 68.178 - (Apresente procuração de acôrdo com o
Moreira.
N9 168.400 - Nicolino Guimarães disposto no art. 162 do Código e preste esclarecimentos eis que o presente
Moreira.
registro já foi prorrogado sob o ReFalta
de
Pagamento
Arquivados por
gistro n9 254.052).
da Taxa Final
Th. Goldschmidt A. G. - Titular
N9 151.470 - Mario Piccaglia.
do R. 68.920 - (Apresente procura421.853
Cintas
Coral
S.
A.
N9
ção de acórdo com o disposto no artiArmações de Aço go 162 do Código).
N9 547.987
Probel S. A.
United States Rubber InternacioN9 664.804 - Vemag S. A. Veículos
nal do Brasil S.A. - Titular do Ree Máquinas ,;.gricolas.
gistro n9 255.980 - (Apresent e proN9 681.090 - Sivam Cia. de Pro- curação com poderes para receber cidutos para Fomentos Agropecuário. tações judiciais, sem citar o DecretoN9 683.538 - Kibon S. A. Indús- lei) .
trias Alimentícias.
Sapt Ltd. - Titular do R. 2543.969
N9 693.708 - Acritex Propaganda - (Apresente procuração, com poriêres
Limitada.
para receber citações judiciais),
N9 698.735 - Guaianás S. A. InVereinigte Papienverke Schickedana
dústria e Comércio.
1,1 9 724.104 - Ind. e Com. de Per- Si CO. - Titular do R. Internacional n9 e5.127 - (Apresente a prova
fumaria Joan Biott, Ltda.
N9 797.835 - Planotatura Paulista 4e que a marca está em vigor no pais
de origens, procuração de &cardo Nal
S. A. (Arquivem-se os proceasoa).
o disposto e promova a alteração da
firma no registro anterior).
União Fabril Exportadora S.A.
SECRETARIA DE MARCAS
MIE -- Titular do k n9 ád.osk
Dapediente de 25 de março de 1971 (Apresente comprovante do recolhimento da tsuta de prorrogação com
o n9 certo do R. prorrogando, que
Exigências
é 246.06).
Parbenfsbriken Bayer AktiengesellsCompagnie Prançaise des 'Munas
414 - Titular do R. Internacional D'Orsay - Titular do R. n9 254.280
• $7.095. -- (Apresente procuração - (Apresente prdeuração com poderes
sem referência a prazo de duração da para receber citações judiciais).
mesma e que outorgue poderes para
O.R.M.A. Instituto Terapêutico
receber citações judiciais).
Romano I.T.R. Società a Responsa,
Ninsler - Bens Aktiengeselkebaft bilità, Ltda. - No pedido de mudan- Titular do Registro nc' 61.998 - ça de nome do R. 195.438 - (Apre(Apresente procuração de acôrdo com sente procuração).
o disposto no art. 162 do Código).
O.R M.A. ir sti ,-.-trtn,
RoDamler - Bens Aktienge:ellscht- ft mano ITR Societa
ReJponsabilità
- Titular do R. n9 67.6'21 No ned i cl o de mudança de
o
ente procuração de côrd'IP do R. 195.439 - (Apresente

O.R.M.A. Instituto Terapêutico
Romano ITR Societa a Responsabilità Ltda. - No pedido de mudança
de nome do R. 205.439 - (Apresente
procuração) .
Diversos
Soc. Nacional de Materiais e Forjas Ltda. - Titular do R. 240.757 (Arquive-se o pedido de prorrogação
de acôrdo com o art. 99 9 29 do CPI,
eis que a exigência foi atendida fora
do prazo regulamentar).
Pirmenich et Cie. - Titular do
R. n9 231.432 - (Arquive-se o pedido de prorrogação de acôrdo com o
disposto no 9 único do art. 161 do
Código).
West Riding Investimentos Ltd.
No pedido de transferência do Registro n9 256.901 (Arquive-se o pedido de prorrogação em face do dis.
posto no art. 99 9 29 do CPI)
Inds. de Escôva,s Alia S.A. - Titu.
lar do R. n9 278.914 - (Arquive-se o
pedido de prorrogação eis que a pro.
~ação foi apresentada fora do p
razo
/49 775.110 - Alexandre Schvinger
- (Arquive-se o pedido de prorrogação de aeórdo com o disposto no 9
único, do art. 145 do CPI).
N9 800.104 - ,ORMA Instituto Te..
rapêutico 'romano SRL - (Arquivese o pedido por ter sido anotada a
prorrogação no R. n9 191.756. de
&dedo com a legislação em vigor).
Parbenfabriken Bayer Aktiengesells#
cbaft - Titular do R. Internacional
n9 87.025 -- (Arquive-se o pedido, dt
adirdo com o disposto no artigo 99
29 do CPI).
Parbentabriken Bayer Aktienge.
sellfschaft -- Titular do R. Internacional n9 87.025. - (Arquive-se O
pedido de acôrdo com o disposto Ao
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Jacob Sim'On KaMNo 203.948
borian.
- No 203,947 - Koppers Company
Inc.
No 203.965 - Flick Reedy Corporation.
Vernon Davis Roosa.
N o 204.101
NO 204.108 Ppg Industries Inc.
N o 204.110 - Ppg Industries Inc.
N O 104.728 =. Hooker Chemical
Corporation. ,
• a,
N O 204.745 - Union Carblde Corporation.
NO 204.746 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
NO 204.764 --:- Scovill Manufacturing Company.
N o 204.775 - Yoahitomi Tharmaceutical Industries Ltda.
•
Arquivamento de Processos
N o 204.974 - United States Steel
N9 891.110 - Orma Instituto' Te- Corporation.
N9 204.975 - Carnon Ltd. Canron
rapêutico Romano • sra.., (Arquivese o pedido por ter sido anotada a Ltd.
N O 204.997 - Setsuro Fujii.
prorrogação no R. 195.439, de acôrdo
com a legislação em vigor) .
N O 204.998 - Setsuro Jujii.
No 801.110 -- Orma Instituto TeN7 205.017 - Robertshaw Controls
rapêutico Romano SRL - (Arquive- Company.
se o pedido por ter sido anotada a
N O 205.018 - A. H. Robms Comprorrogação no R. 195.438, de acarIncorporated.
do com a legislação em 'vigor) . - pan_y205.019
- United States Steel
N9
.(Arquivem-se os Processos),.
Corporaiton.
N O 205.031 - Schlumberger TechExpediente de 25 de março de 1971
pology Corporation.
N o 205.037 - Sydney Edwad Tilby
Oposições
N O 205.140 -- Societé Ononyme
•
D. B. A.
Aprilla S. A. Enfio Torresan
N O 205.143 - Phillips Petroleum
dústria Eletro Mecânica Brasileira
Company.
Opoente do têrmo 170.156,
No 205.267 - N. V. Aagrunol CheProjetores Cibié do Brasil S. A. .= mische Fabrieken.
Opoente do têrmo 170.156.
N 9 205.268 - Nutrilite Products
,Westi'alisc,,hè , Meta 11 Industrie
Rghuáèlertlio+ Co. - Opoente do têr- Inc. 205.278 - Warren Fastener
NO
ino
Volkswagen do Brasil Indústria e Corporation.
N 9 105.301 - The Natiorial Cash
Coméa:cio de Automóveis S. A. - Register
Company.
Opoente to tèrmo 170.156.
-Pullman • IncorpoNo 205.302
Arquive-se, de acôrdo com o ar- rated.
tigo, 145, uma vez que a procuraN9 205.318 - Eli Lilly And Com: ção apresentada não atende ao pany.
disposto no art. 162 do CPI.:
The Wellcome FounN 9 205.327
No 197.046 •- The Goodyear Tire dation Ltd.
& Rubber Company
N 9 205.335 - Fmc Corporation.
N o 205.358 - Fine Corporation.
N o 199.678 - The National Cash
Register Company
9 205.361 --- L. Givaudan & Cie.
No 200.041 - United Shoe Machia S.NA.
nery Corporation
NO 205.362 - Aktiebolaget Vibro-.
No 201.972 - I. W. S. Nominee Verken.
Company Ltd
`N o 205.485 - Baronex Ag.
NO 202.011 - F. Hoffmann-La
NO 25.497 - Fme Corporation.
Roche & Cie. S. A.
No 205.510 - W. R. Gracá & Co.
No 202.012 - United States Steel
N O 205.511 - Union Carbide CorCorporation
No 202.013 - Surface Technology poration.
N O 205.532 - Acf Industrie IncorCorporation
N o 202.014 - Surface Technology porated.
N O 205.532 --., 'United States Steel
Corporation
Corporation.
N
N 9 205.535 - I7sm Corporation.
N 9 202.015 - The Bendlx CorpoN o 205.536 - Warren Fastener
ration
No 202.016 - The National Cash Corporation.
No 205.537 - Warren Fastener
Register Compaig
No 202.017 --1.• The National Cash Corporation.
Register Company
Westfillische Metall
N o 205.538
No 202.033 - Musexport Ltd
Industrie Kg Hueck & Co.
N O 205.539 - Westfãlische 'Metall
N o .202.104 - British American
Industrie Kg' Hileck & Co.
Tobacco Company Ltd
NO 205.552 - Toyo Engineering
No 232.1155 - -Carter Wallace Inc.
N o 202.1 4 - The National Cash Corporation.
N 9 205.554 - The Gillette ComRegister Company
No 202.165 - International Fla- pany.
No 205.565 - Braun Aktiengesellsvors & Frangrances Inc
No 202.166 - National Lead Com- chaft.
No 205.949 - Caterpillar Tractor
pany.
No 202.167 - National Lead Com- Co.
NO 205.957 - Tanale Selyakia Co.
pany.
N o 2020.276 - Burroughs Corpo- Ltd.
N O 205.987 - The Goodyear Tire
ration.
& Rubber Company.
N9 202.277 - Gat Corporation.
NO 206.046 - The Wheelabrator
N9 202.342 - Roy Omar Billings.
Ne 202.378 - Union Carbide Cor- Corporation.
No 206.062 - Th& Gillette Comporation.
N o 203.943
Societé Anonyme pany.
•
D. B. A.
N O 206.069 - F. Hoffmann-La RoPpg Industries Inc. che & Cie. S. A.
N9 203.944
# kV 203.945, --- Vernbn Davis Roosa..
N oAktiebolaget Notiab,
•
.
.)
a ia o
.; ,ste vt,i(0.3
Farbenfabriken Bayer Aktiengessellschaft - Titular do R. Interna- cional n o 87.025 - (Arquive-se o pedido em face do art. 99 ê 29 do Código) .
Dehidag Deutsche Hydrierwerke
OIVIBH - Titular do R. Internacional n 9 8'7.859 - (Indeferido o pedido de prorrogação eis que o R. anteror foi negado para os artigos reivindicados por imitar o .R. 29.194 Berna. - (Despacho de ,.1-11-35).
Ofasa Organização Imobiliária Administradora S.A. - Titular do Registro 271.626 - (Nada há que deferir tendo em vista o disposto no ar- figo 166, ê 2 9 do Código e por inexis•tir pedido de prorrogação) .

r
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NZ' 206.072 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
N 9 206-076
Beecham Group Limited.
N o 206.090 - United States Steel
Corporation.
N O 206.091 - Union Calbide Corporation.
N O 206.092 - Societé des Forges et
Ateliers du Creusot.
N O 206.094 - Usm Corporation.
NO 206.100
Japan Exlan Company Ltd.
N o 206.101 - Mitsui Yoatsu Chemicals Incorporated.
NO 206.102 - Welnyn Electric Limitd e Societé Française de L'Electro Resistance.
No 106.129 - Socité Anonyme
D. B. A.
N O 106.130 - Societé dás Forges
et Ateliers du Creusot.
N9 206.131 - Union Carbide Corporation.
N O 206.132 = Pirelli Societâ per
Azioni.
NO 206.147 - Yoshitomi Pharmatical Industries Ltd.
NO 206.192 - I. W. S. Nominee
Company Ltd.
N o 206.193- Franco Indian Phar-maceutical Private Ltd.
No 206.207 - The Gillette, Company.
N O 206.250 - The National Cash
Register Company.
N O 206.251 - The National Cash
Register Company.
N O 206.351 - Societé Anonyme
D. B. A.
N9 206.352 - United States Steel
Corporation.
NO 206.353 - Phillips Petroleum
Company.
N7 206.354 - United States Steel
Corporation.
N 9 206.355 - Caterpillar Tractor
Co.
Union Carbide CorNO 206.356
poration.
N O 206.357 - International Register Company.
No 206.468 - State of Israel, Atomie Energy Commission.
N o 206.474 - W. R. Grace & Co.
N O 206.475 - National Lead Company.
NO 206.476 - Atlantic Richfield
Company.
Inc.
N o 206.477 .N7 206.533 - British - American
Tobacco Company Ltd.
NO 206.535 - Alcan Aluminiumwerke GMBH.
F. Hoffmann-La
N O 206.539
Roche & Cie. Societé Anonyme.
NO 206.540 - United States Steel
Corporation.
N o 206.541 - E. R. Squibb 8t
Son Inc.
N9 206.542
Ford Motor Company.
No .206.543 - Beecham Group Limited.
NO 206.573 - Eli Lilly and Company.
N o 206. 57h - 7MC Corooro.tion.
N O 206.591 - Atlantic Richfield
Company.
N 9 206.592 - S. A. Automobiles
Citroen.
N9 206.597 --- General Motars Corporation.
N 9 206.605 - rarokote 5, A.
N9 206.606 - Eurokote S. A.
N O 206.607 - Eurokote c3 A.
NO 206.608 - Kazuo Kita,zawa..
N O 206.609 - Fosfatbolaget Ab.
N 9 206.617 - Rohm and Haas
Company..
NO 206.618 - The Luhrizol Corporation.
No 206.'726
Societé dez Forges
et Ateliers du Creusot.
N 9 ' 0 6 .727 - Atlantic` Richfield
Company. •
•
inc "

No 206.728 - Atlantic Riehfielé
Company
N 9 206.814 - The National CasP
Registar Company.
N o 206.815 - The Bendix Corpo.
ration.
NO 206.830 - Sinith & NepheW
Polyfabrik Ltd.
No 206.831
Societé Fives
dali.
NO 206.843 - General Motora Cora
poration.
N 9 206.850 - Eli Lilly and Com ..
pany.
NO 206.855 - Caterpiliar Tractor
Co.
NO 206.856 - The Bendix Corpo.
ration.
N O 206.857
Societé Anonyme
D. B. A,
N O 206.8á8 - F. Hoffmann-La
Roche & Cie. S. A.
N 9 206.859 - F. Hoffmann-La
Roche & Cie. S. A.
No 206.861 - Miando Richtield
Company.
N O 206.882 - nobertshaw Centrais
Company.
N 9 206.870 - P. Leiner & SonS
(Encapsulations) Ltd,
N O 206.872 - P. Lelné & Sons
(Encapsulations) Ltd.
N 9 206.885 - Dr. L. Zambeletti.
N O 206.986 - Sterling Drug
N O 206.898 - Aluminun Company
of America.
NO 206.912 - Haim Heifetz.
No 206.931 - The Gillette Company.
N o 206.935 - Atiantic Richfield
Company.
N O 207.144 - The Gilletta Company.
NO 207.156 - Pneumatiques Caoutchouc Manufactures et Plásfiques
Kleber Colombes.
NO 207.158 - Pneumatiques, Caoutchouc Manufactures et Plastiques
Kleber Colombes.
N7 207.159 - Pneumatiques, Caoutchouc Mantúactures et Piastiques
Kleber Cotombes,
NO 207.160 - Pneumatiques Caoutchouc Manufactures et Plastiques
Kleber Colombes.
N o 207.161 - Americiar, Anilina
Products Inc.
No 207.162 a-- Sun on. Company.
- N O 219.665 - A. H. Robins Company Incorporated.
NO 219.697
W. R. Grace & co.
O 219.698
Ford Motor Company.
NO 219.965 az F. Hoffmann-LaRoche & Cie. S. A.
No 219.966 - Huyck Corporation.
N O 219.967 - Jacob Simon Kainborian.
N° 220.001 - Eli Lite,- and Company.
• N7 220.052 - Pirelli Societa per
Azioni.
N 9 220.083 - B. S. R. Ltd.
No 220.084 -- I. T. E. Imperial
Corporaiton.
N 9 220.085 - The Bendix Corporation.
N 9 220.086 - The National Cash
Registar :Company.
NO 220.087 - Adolph Eddy Uoldf arb
N O 220.088 - Norprint Ltd.
N o 220.31.1 - Westfali Q ohe Metall
Industrie Kg Hueck & Co
No 220.315 - Hermann Kronseder
NO 220.316 - Dymo indtatries
Inc.
N 220 339 Anela& Iluckint
Xalaporation,' 44,•

u, n •,
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N° 220.343 - Usa Engleeers and
Consi Itants I nc.
N9 220.344 - Ford Motor Comoany.
N9 220.354 - Westlatische Metall
tndus ,rie Kg Hueck o& Co
N9 220.515 - Pielkenrood Vinitex
N. V
N9 220.521 - Ashiend Conepaey
af N. J. Inc.
Arq tivem-se os processos.

I ro 223.877 - (arquive-se o pedido de anotação de alteração de nome, por
MARCAS
anotação de transferência, por falta falta de cumprimento de exigência).
• de comprimento de exigências).
Trombetti Piora & Cia. tda. - no
Institut Natuinal des Apponantona
,1 Bemifil Beneficiadora Mineira de pedido de anotação de certificado pa- D'Origine des Vins et Eeaux de Via
Fios Texteis Industriais Limitada - ra o seu nome do registro número
, no pedido de transferência para o mi 396.899 - (arquive-se o pedido de (no pedido, de impugnação do térnici
nome do reg. n2 228.181. - (arquive- anotação de contrato de exploração, ri9 514.599). - Preliminarmente, pase o pedido de anotação de trans- por falta de cumprimento de exigên- gue a ilnpreTnante de fls. 9, a taxa
devida) .
ferência, por falta de cumprimento cia).
de
erkéneia)
.
Robert
Maurice
Ilabib
-no
pedido
REPUBLICAÇAO:
PRESIDENTE
i
SECRETARIAS E SERVIÇOS
de transferência para o seu nome da
I Cláudio de Azevedo Monteiro - no têm()
n9 320.971 - (arquive-se o pepedido de transferência para o seu
D.O. de 24-3-71
1 nome do registro n9 242.568 - (ar- dido de anotação de transferência,
Em 25 de março de 1971
quive-se o pedido de anotação de por falta de cumprimento de exigêntransferência, por falta de cumpri- cia).
S Ição de Transferência
Exigência
Aguas Sanitárias Lavalina Ltda.. e
mento
de exigência).
e Licença
Venceslau da Costa Abrantes Filho
Cia. de Atidas No-Sag (junto à OZ.,
()taxi° Dias Bastos - no pedido de - no pedido de transferência de pro- tente PI térn:Lo n9 189.446). - Protransferência de direitos de marca pridades para o seu nome e Química ve a qualidade dos signatários do dovnediente de 25 de março
para o seu nome do registro número Industrial Detroit Ltda. - no pedido cumenta de cessão, de fia 62, perande 1971
246.363. - (arquive-se o pedido de de anotação de cessão e transferência te a cedente e que os meamos têm
anotação de transferência, por falta do têrmo n9 519.152 - (arquive-se os poderes para alienar o pedido de paExigências
de cumprimento de exigência).
pedidos de anotação de transferência tente.
Diettribuidora de Titulos e Valores do têrmo ti9 519.152 - (arquive-se
Flor s Pati Farina - no pedido de
Oposições
os pedidos de anotação de transfeanota( lo do óbito do titular com in- Mobiliários Intersul Ltda. - no pe- rência
fls. 7 de 11 e de 16, por
Daineer - Bens Aktiengesellschaft
dicaçe ) da espôsa corno herdeira uni- dido de transferência para o seu no- falta dedecumprimento
da exigência (opoente da patente PI têrmo núversal para o seu nome do da paten- me do reg. n9 251.620 - (arquive-se publicada no D.O. de 11-1-71)
mero I56.054 n .
te M. 7. 3.855 (sem objeto o pedido o pedido de anotação de transferênEurico Segnori e Beti AP. C. Paes
de are tação de fls. 18, eis que a pa- cia, por falta de cumprimento de exiUsina de Laticinios Abbud S.A, - Debarros
(opoentes da pat. PT tente :stá extinta desde 26-1-1970) . gência).
titular do reg. 317.595 - (nada há têrmo no 1á8.089.
Antenio Frederico & Filho Lf.Z1a. - que deferir quanto à solicitação de
:Mon Pati Farina - no pedido de
Daimler
Bens Aktiengesellschaft
Xis. 16 eis que o certificado já foi (opoente da
anotaçeo do óbito do titular com in- no pedido de transferência de direitos retirado,
patente PI tênno núconforme
recibo
assinado
dicaçãc da espesa como herdeira uni- de marca para o seu nome do regis- por Luis Cuitra no dia 4-11-70 is mero 162.703).
tro n9 274.066 - (arquive-se o peversal, para o seu nome do t.p.
Alfred Teves GMBH (opoente da
mero :51.955 (diga, a requerente del 'dido de anotação de 'transferência, fls. 15.
patente PI gamo ri2 174.912) .
por
falta
de
cumprimento
de
exigênfls. 13, tendo em vista que o presente
Robert Bosch GMBH (opoente da
PROCURADORIA GERAL
pedido de patente não consta da cer- cia).
pat. PT termo n9 176.814). •
Casa
Systeme,
S.A.
no
pedido
de
tidão ti fls. 17 - urna fotocópia não'
Metalúrgica Mauser Ind. e ComérExpediente de 25 de marco
transferência para o seu nome do
autenti!ada)
cio Ltda. e Dtras Cruzes, Ind. e Co.;
registro n9 286.111 - (arquive-se o
•
de 1971
mércio Ltda. (opoentes 'Se pat PT
Marcas
pedido de anotação de transferência,
Desistência em ordem (Arquivem- termo n9 175.842).
por
falta
de
cumprimento
de
exigênOsram GMBH no pedido de trens.se os processos):
Vasollex S.A. Produtos Plásticos e
,
ferêncir para o seu nome do regis- cia).
Crown Cork do Brasil S.A. (Rolhas
,
Cema
Industrial
Cosmésticos
Ltda.
119
141.191
Monsanto
Company.
tro int( rnacional n9 50.556 - (apremetálicas) (oroentes da patente PI
N9 142.485 - Monsanto Company. tértno n9 177 305).
sente 1 rocuração de acôrdo com o; - no pedido de transferência de propriedade
para
o
seu
nome
do
regisN9
144.223
Monsanto
Company.
art. 162 do CPI a requerente, e deela-1
n9 293,200 - (arquive-se o pe- ' N9 164.256 - Mon.santo Corapany.
Ditersos
re o ne. do processo de transferência tro
dido de anotação de transferência,
N9 172.388 - Monsanto Company.
do reg. >Iro internacional n'-^ 58.975 por
N'
188.160
Juvandlir Jsisé Guafalta de cumprimento de exi-sênNg 173.614 - F'arbenfabriken 13aver la.zi Arquivado
maxt IS itrafhot, onde se encontra o'
por não ter modieia)
.
Attieneesellschaft.
doeume. (to de cessão,.
ficado a natuLeeze. do invento.
•
Jeiser ..Teep Corporation -- no peN9 183.519 - Charles 'Tacque Jenné
N9 176.543 - Monsanto Comentei.
Osram l 'eMBH - no pedido de trans- dido de licença de uso para o seu
INT9 177.324. - Monsanto Company. - Areei-vedo pOr não ter apresentaferência para o seu nome do registro' nome do reg. 311.632 - (arquive-se o
n9 55. C 37 apresente procuração pedido de averbação de contrato, por • 1,79 177.557 - lVfonsanto Company. doN9procuração.
188.654 - Augusto Avelino de
de acór lo com o art. 162 do CPI a, falta de cumprimento da 'exigência • N9 179.831 - Monsanto Company. Araujo
Netto Arquivado por não
N 179.833 - Monsanto Company.
requerei te, e declare o n 9 do pro- publicada no D.O. de 25-3-70 eis que
1r19 183.008 - 1VIonsanto Company. ter cumprido a exigência formal.
cesso de transferência do reg. interna-1 o contrato junto ao reg, 217.480 já
N9 188.655 - Augusto Avelino de
N9 183.879 - Momento Ceempany.
dona/ r •P 58.975 - louca Nitrafhot., está averbado .
N9 187.806 - -Laiclig Silo T_TnIctaders Araujo Lima Netto Arquivado Por
onde se encontra o cloè imento de yesnão ter cumprido a exigência formal.
Prema S.A Produtos Metro Me- Inc.
são) .
ir Ia .914 - Fiação e Tecelagem
N" 198.734 - Simonia Company.
1 cânicos - no pedido de anotação de
Merck & Co. Inc. - no pedido de. nome para o seu do registro número
NQ 209.104 - Walter Nicolau He- Tognato S.A. -- Arquivado por não
licença le uso para o seu nome dol 343.464
ter aoresentedo o desenho.
(arquive-se o pedido de ' bert Max Johann Von Butschler.
registro n9 225.853 - 1) apresente
Nv 199.661 - Gonzaies Gutierrez
proeuraç lo com poderes exigidos pelo
Catie
- do - Arquivado por não ter
art. 162 do Decreto-lei 1.005-69.
cumprido a exigência formal.
2) apres .unte aditivo ao contrato de r
N9 146.874 -- Firrnino Rodrigues
explorae ek junto ao peocesso do re-í,
Ferreira - Arquivado por não te.r
(sistro n' 256.016, incluindo o né4 do
cumprido a exigência técnica.
registro ; o nome da marca de que
Ne 149.035 - Cia. Teperman
se trata, - 3) atenda as alineas
Estofamentos - Arquivado por ter
DECRETO-LM Nq 1.000 - DE 21-10-1969
e b, do item 1, da Portaria 30-70,
apresentado o relatório sofrendo ao de 17-9-'0. deste Departamento. com
lua° de continuidade .
rela ção o 'citado contrato. - 4) deDIVULGAÇA0 N6 1.130
Foram mandados arquivar os
elare o 0 de inserieão da lietre:ati.e.
processos abai") de acôrdo com
no CGC).
o art. 145. urna vez que aa, proPreço:
TRW ne. no pedido de transCr$ 2.59
curação apresentada. alo atenferência para o seu nome do tdrmo
de ao disposto no art. 162 do
ne 613.4,9 (apresente a requerente.
•
CPI:
de fIs. 9, a procuração de acórdo com
VENDA
N9 195.384 - Dele/ande S.A
o art. lf 2 do Decreto-lei 1.005) .
N9 195.608 - }ninhos PetroleuM
'erenpany.
Diversos
NA GLIANASAAA
N9 195.705 - Pirares Petroleurn
Esperar ea Administração e ComerCora crena .
9 196.994- - Fere Motor Camcio Ltda. - no pedido de transferên&(M de VS/À**: Avenida Ror/est ues Mves.
paria.
cia de cessão de direitos de marca.
• Ne 197.000 - Catei-pilhar Tractor
para o s, a nome do registro número 206.97: - (arquive-se o pedido de.,
Co.
Aonde 1: Ministério da Fazenda
Nq 19.9.354
anotação de transferência, por falta
13eecharn Group Lei mited.
de eampr mento de exigência).
IV. 199.585 - Buckman LaboratoAteanic-u. e pedidos peie Serviça de Reemii.N(..iba hostak
Luxor I dministração e Corretagens:
ries Inc.
Ltda. - no pedido de transferênle9 199,656 - 811 Lilly and Conicia para s seu nome do reg. 217.811
994 estÁsit.m
(esquive-ti o pedido de transferência,
ir 200.621 - A ”, erics.n A niiine
por falta de cumprimento de exigênProducts, Inc
cia.).
N° 200.621 -• R eeen Corp
Na **de do orrw
W 200.908 - • Atl antic Richfield
Jerreelin Nascimento Fonseca (Arquesem-se os propedido cic transferência de propsie-1
1 cessoe)
tMetes, par. e seu noir= do reg. teterne-1
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
*MD AP 172.106 de 1-3 de agZisto de 1965.
Requerente: 1/05SA1TO COMPANY - E.U.A.

em que n 4 umrdnarc inteiro 491-atf ~Jade.
movimentar contIndiaMentt os weferiddimeendme, G'
ter diaiedliers e o Esuca, atookta do nen *miá

b)

Privil;giO de Invenção: "PROCESSO DE PRODUÇÁO DE DTgETILAMIDAd"

de permuta de deter, na iwesenge, de uma ~idade
catálltiea de uca eatalinader de pernada de dster *
cot; co. rdiv3ee- idadatorte s torsaOto de temet.alate
de 'na Nidroxia1c-O£L0 e da um ilesa didelliget;
mantem ome rropengo estitica . 44, pelo
2
.

.EZIVINDICAWEd

1 - Processo de produção de dLmetil amidos, da formula
2
na qual R e o E ou um radical alcdla, tendo de 1 n 3 átomos de carbono
caracterizado pelo fato de adicionar-se . dinetilamine e um estar de ácido

doo reaganties 'nu

mcnobásico, escolhido do grupo consistente de formiato de metila, formieto

rarerAda nona de mareta de

e
separar contirmamenta o dlcool ale(ellteet d4 •4eltd*

de . atua, forniste de propila, acetato de metila, acetato de atile, acatito de propila., propioaato do *atila,- propionato de chia, e propionato de

talÁto de tds ( brdroudaacedla

propile a uma massa de 1(quido, compreendendó dimentil-aleeilemida e um O.4

Reirizalbm-on prieridaeLe do eorraspoudasts'pedid"

coei correspondente i porelo 1coca do ;ate r adiaionmdo, a arolmr40. da ra.
ferida dimetilamina com relaeSo ao referido estar "oda Superior ;# ex44/4

depoeltado na Reparti4a &e rateutea Õa WidloolTnidoe de, da4rido

cias esteviemetricao para tal.

eob

oa da Norte, em 24 de janeiro da i962,

Pinalmente, a depositante rei-vindica, a orlar:falada #d earrdopandente

9 12 de 119999bn 111 1962 .9
nr 168.40 c 246.591 resPuti~*
Ponte ei 1 de 22 pontos apawoutadoe.

12

podido . depositado aa departicía te "tontos dea Estados 2uld9s de am4ried
da darto, *a 14 de agosto

cl4

20
10

lOG4,
sob np 359.65E.

Ponto o e 1 do total de 11 pontoe aPreasotadog.

24

10
28

26

TBRMO mo 170.10 do 10 de sorsahro de todd
Requerentes MANUAL alaCTRIC WAROM JW.U.a.
Privilígio de Ini; oncie "APMFBIÇOANENTOS SM Mi4Mr.dat PÁRA LAVAR.T9C000.
TtEKO 141

BlaTiIdged~

146.404 de 24 de janeiro de 1963

RequeronliefWESAAMO Uffill'AI COMPANY

Nwr.

Privilégio àe Taven?gof PROOEss0 CONTINUO

"PARA

A PertenA.OXO

aperfeloomnantos er.nenalnas- pura 1"10 tecidos, caradtaricaddd
pelo fato de incluir uma tina imperfurada para receber líquido, uma Gest*
girivelmente montada dentro de dito tini pesa receber tecida* er

mn TEREPTALATC DE 'Bis (2-HIDROZIETÃ

perfurada

Id0 Z SEU FOLIMEROS Z BAIXO rteó

corem lavado* no ldgoido,,meioa de flexão para provocar movimente relia*
tiro entre o líquido gume tacada' para lavar eo toe1409, ¡aia de aciona 411.

MarECULAR 2 APARUNO "ARA BP£TUR
A=

PROCESSO .4'

2E/VINMIDAr25
- Preces= , runtInuo araram .d.W.bricac5.0 de kere,rjes

lato de bie (hidroxialcoila)4 caracterizado'pur compreender:
um .42%er . de terettalato d+a'.co/lieo "e
iamer
um polímetileno glicol, em szcenso moler l ,larr num
zona de panconta de 4oter tendo o rife ido

434.Ç'r

f6rmrla
R-0-2
o
O
8
em que R é um grupo alccilu, cOn'4endo de a
ítomos de crtuno. toren D zwirerr:ao J2IJL.: g fdrmu

!lento ligado a dita asta ,para acionar dita cesta para extrair centrffne
demente liquido dos tecidosno fim da operaçie de lavagem, 'e meio de boba
Ligado a dita tine e erices pare Imnsover liquido de dite tine e daioarrie
dar o mesmo do volta em dita ante a una primeira m‘dta bei" 1)9040U/1'9A:o
-aia de fluxo durante a opewaio de lavagem, sendo dite bomba afica* para
asem A ygm fiffrOf
'
remover líquido do dite tina a daseare pgar 0 m imo imas
gunida m4dia alto pred atarainada de Cimo durante sustrag g o ientrOugal
o dita c;leta um* primeira pluralidade de at• .-bua,* na sua porgía Inferis
ar de uma 4roa tota). sertoiente . semente para passar dlta prLaain áidLa ãf
predeterminada de fluxo de forme que euáeira mala poisa Movida doi *5.
idou soja descarregada de dite c:ste'durante operagibielingentp bei*
dita cata uma o segunde pluralidade de ober-CUM 19 usuiársa teiteriffitiAlke
arviA para paaar uma segunda es;día tradetarsdresea de fluxo, 849149 atf* 01/
, unda plureitdede de ebertur ,.e aolwadae-2t41101 tif

nivel meei

o

DIÁRIO OFICIAL (Seção IH)
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tioido o, too aloto para' remem tklidci de dile *Lie 'dniaRte ontraglIe
clentrirt Ia.
mnalnentio a requerente reivindica a prioridade e o oorreepondento
pano iopositado na Repartigto de Patentes doe 3!artnx4oa
Idorti en 28 de . aetemtro do 19614, ãcb-o fi 399.52l;
3Nato Q 1 do total. do pont0a apreacitadol.

Março de -,5, /

eonunnínero-do •aldeieo irausiaterlaadoe soa pu1eac8e. a. volta Geg porildicaztemuk.rep eOrrentea derivadas, de enrolamento
um
do
Me
Weoteerollderno-eireoite de deglezde horizontal, caracterizado /
portaia
manloter do *ceando emana cadeia de, entrada acoplado ao
circuite do anglitioago.de vido. • una moída acoplado atravdr de
enrolam:ato do lianofersador do 01r0Wit0 de deilemiohorizentai e
adiu& de na oirouite de oonotanlo de tenso a ai transistor de eq
trOle, cias tmaneistor de owitrolo aiiien'taddd .Ua
n polarizacio
eletrobs do controlo doo ditei eetdeio. transibtorisase..
2iivindiaamae prioridade, do correspondente pedido"
dopeoltado na hopartiodo de patente. d.e -rStadoe UnidOs da Amdrica
do Porto, .ea 26 de'tevoroiro do 1963, oot na 261.054.
Ponto na 3. do 2 pohtbe apresentado..

Fi

‘ri
4

lumo No.181.741 de 2 de eptsto de 196s
ilequer ntet iTILLIPS PETROLEUM COMPANY . Eara;
Privil :gio de InvençãO "PRODUÇãO DE POLUEM DE Danam DE EIDROMMea
' 20S DE Ca a Cn!1
REIVINDTCACORQ

Vm processo para produzir polfmeros de Unia £gago'detidrocarbeco
tetos fé C g C5 contendo, principalmente, u la mistura de, pelo reme, une
'elcano, junto com propores menores de hidrocarbonetos diolefcod
ljados Lsomerizbeis. para formar 1 -aleinos, cujo processo se caracterize à
' por renovar 'is citados bidrocarbonetos'di .oleffnicos e qualoquer aleita a
pesentewe polimerlear o citado aldadieno'conjugado,. na presente de um oe
Waliatior cretino -litico, e na presenga de mdno-elefina e do elmo rechino
ted.

Ponto n0 1 de total do 3 pontos apresentado:g.

oesa

•

4

, .

si

à

14

as

aa

1

.

mi ch,

=HO RS 138.786 de 29 de abril de 1964.
lequerenter.KAISBR ALDMINUM.1*CEENICAL 6RPoRaTioN - E.m...
Trivildeio de Inventa* ~IRA APERFE/QOADA PARA FOFIMAR'REcJPIENTss DE ms
TAD CONFMADO DE COPCM'
EXIVINDICACUR

3:à Moina APp2412 0*On ÀS Nuaar.reci pientee do , mejia ectim
tratoM oopo¡.*Ninomelhatot ezraeterizadapox
caixa
;-iM
diapositivo doei situado; entro da os;t2O. S..d9tod.0 .40. -1?".eoquete - t'Srgj.11''
'azado extremidadee malp4~~9nteso.outra_ogítamidade, uma 42r.
contendo li¡uldo cdjaConto elí,,erimi'. opmenioaci9 dinet,e_etel t a sZtremioade
da monelona04 OolsO.iti eâohte:Sotpistb,,tondu,a.c;mara_uns. parte dentro .
,da P4 b6NIO.Dlege.4lid0.0.#ovimosto,..estando ;ate Segundo pistão em .
°intato direto tga .0 4%440 owstldkno eçgcrs,,usodispositivo para dar gi
limenteelternado do.coeund0 piela* para.com .deto t.ser.evançar
.
o primeiro
plotbs o dliPooltIvo 11844 e e ooquote dentro da calva, pertinab
1100291,0 Irdoda pril.00toteleolde, e radiepositpro tiexviel que atua sabre
o dloppOltlYo dm/ poro taier'retornaro prineiro Pis*, o dis positiva •
doei e O coquete Vele a p odo% Idade/ 3f-eatabelocida.
re gnorento . reiVindlea o »atendido do cOrreapondente podido deon
Ditado raiElpart/gre do:Patentos dei 24tados Veados da /mirto. em 29 da abai da 1963. sob nar27643i.
' Ponto n : 1 do total de 16 pontos oroaentedos.

C 1.

9

a

r+03717r

9
Za7

331
22220 li 194.999 de re &e 'fevereiro de 1964
llegnelentet X0201(014 4 axe ..
IWV136ele de Invenctio, % BOWTODB DE esaNO artonktIoo PARA UB /MPB:non me TELEVIda
,
liEIV7=f1
tainn do ligado a

Comtrtie de ganho automitico Tern um receptor de
ai. aire p ee a * .aapiiticaçie ia Tico * oceporazdo

lie.
TERMO Na 160.896 de 16 ' de julho de 1964
Requerentes ARTUR FISCHER m aAURIARia

Privilegio de Invenção: uDISPOSI2/V0 PARA I MEM P2 ODIRTOS OBRE PAPO,
DER"
spavINDICACte8

/ Dispositivo . psra a 03.192o de objetos siihre pareporque
compreende on coabinaçEo os* um tarugo destine*/
des, caracterizado
a Parafusos rixa madeir a, um rarafusé de sujeição do tipo doo paralUeod
ra máquinas 'provido 48 tildes de rhea ROO"! 92402410 ta10 gthe 62322k

Terça.

D:ARIO

Se.ço 111)

Março de

1971 1239
1...n.111.••••n•n•n•n•

sento de sua haste, e de umalpeottieonloanente Oárgada ",
perei eml
sua extremidade oposta. -. Jazas ,
Reivindica.ava prioridade do correspondéntaPedido oeé.
positado ta Alemanha em 26 detalho de 1963 solvh(F P 30.349'VY37b.
Ponto na:iodo-total de -5 pontos apresentados-

de qualquer tipo aprOpriaad; e pov ser &VIA paralelogramo das laterais , pantogr4ficas apoiado sObre Um roais:to qge correm em qualqueil
superfleié ou sObre trilhos prã-instalados; e Per serem sua% extre.
madadaa . superiores Providas de pequenos furos:
Punto n

TERMO E5

2. ao

total de *7 pontos apresentados..

173.530 de 28 de .setembro ao 1965r

Requerente.: TEPAR A. c.-suiça

Privilegio de Invenção " UM PROCESSO PARA ESTERILIZAR UM MATERIAL DM EMpá

TERMO 1 5 .165.481 de 18 de dezembro

1964
Requerente! MEIRELLES & CIA. LTDi. - SIO PANDO

COTAMENTO E DM APARELHO PARA LEVAR A EFEITO O PROCESSO"
BEIVINDICACCES'

Privilégio de Invençsão; " NOVO TIRO DE DESCASCADOR DE CAF2 *
REIVINDICACUES

rizsdo pelo fato de que pelo menos as partes do material de empacotamento

/ trevo tipo de descascador de café, caracterizado por

uma sequeng 4% ce. 11:;minaa metálicas radiais, desencoet
a das,entre sfifoz,
mando vãos
livres,
e
Montadas em apropriadas cavidades periféricas de
,.
ULI
leis discg contrapostos, estacionários, e sediados através de.rolamen
toe, em

eingotativo

que os .. transfixa centralmente; na zona mediana/

eixo estão eoliddrios, através de braços radiais, vdrios batedores rotatiVos, em forea . derplacasetangularee paralelas ao eixo; .num
Coe discos laterais, há abertura conunicante coa a e gnara interna • dl
ta abertura eatd externamente conectada a moega alimentadora.
Ponto n5 1 de 4. pontos apresentador.
deete

F

iI1

soa 10

1 . - Processt para esterilizar um material, de ampacotamanto,.caracto
que são viradas para os materiais de . enchimento. incluidos dentro do pacote são primeiramente tratadas , termica elon mee;nicamente de . forma acená

caixar microorganismos ajustados em jUntás . sebre a . saperficie do material
de empacotamento ou dentre . dela,.quando os aicro,organisnos desencaixados
ou liberados, são OistrgiO n* Por Pn ataque químico.
A . requerente reivindica a prioridade do correspondente Pedid o (hl:~
Sitgdo na Repartição e Patentes da Suécia em 28 de s' etembro de 1964, sob
u * 11.59l.

Ponto n 5 1 do total de 4 pontos apresent_dog.

6a.

42
4

IG
7

\
Ctamo 1175447

de 16 de seteíbr6 de 1965:,

Requerente: JOAO naNANDES be. LINA;AZO PAULOir
pgivi3. ;g1 0 de.taveo06: NOVAS MtOPOSIÇOE4 r21 COMUM DMEOUTfiVíz/
00M: ZAWBRAIS PANTOGRÁFICAS ;PAU ITtlà

MULWL03s/

yoivindicaptiofty/

Nevas disposies eg cobertura ásamental; õá LmWais pantogrUicas; para gns :mitigas; 'caracterisaao por duas /
Laterais pantogrftices; independentes; com n6mero de paralelogramos
4101tara , vadáva.0 oatogoam yaía colait tio, gomamo ao poW.Loaos
3. •

)

-

TERMO N5 166.}.12
O de Janeiro de 1965
Requerente: THE GILLETTE COMPANY - E.U.A.
''rivilegio de Invenção "APARÉLRO DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA"
REIVINDICACCES

1 - Danparelho de controle de transferencia para manipula —
ção de material em folha de comprimento indeterminado, caracterizado por
de elementos de aprio de folha, cada um dos quais e montado paga roteai:
em torno de seu preprio eixo, e dito par sendo girável de uma p0Sição,de
Inserção para uma posição de controle de transferencia atraves um:emgula
de pelo menos 100 a Âni 'sermo de 112 ohm, paralelo aos eixos de rotação dos
elementos de apt,io ia fOlha, os ditos elementos quando na dita posição .
de controle de transferencia, sendo acoplados por.dispositiVos propulso.

1:240 Têrça-feira 3
„..-

EY,WC) M.IC!AL.

.

rea que os aoltnam em dirogóes opostas em Virmo de seut próprios eixos
para aplicar uma fÉrça de controle do transforónele ap Uterlal em Êolba
passadt, ,riore os mesmos,
A requannte reivindica G prioridade do correspondente pedidt
aeposItado na Nopartlçóo de ?atentar. dos Estadoa Unidos de 111P4Yle,! Org 08
as Janeiro de I96h, sob n* 556.549e

Marco f; P. 1971
tinalnenta e depositas+e rolvindloa a prioridade do dorraaponmento
pedida depositado na Reparti. de P atentes da Imatria, em 11 de e.t.w
tro do 1964 sob n o A 7839/64.
' Ponto nd 1 do total de 5 pontos apresentado*.

Fig .1

Ponto a o I do totl. de 7 puntol:, aares.9tPaos.
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178.031 de 22 de março de 1966
Reauerentet CATERPILLAR TRACTOR CO.,
Privilégio de 1ovono1o: MECANISMO EJETOR PARA 'MORAM , BEKOT/Moe
ME TEERA •
fiD

REIVINDICACCEU

TERMO Ne 167.386 da 18 do revareiro de 1965
Nquareatas N30480 S/:. INDUSTRIA OELPICA810 PAULO
Privilégio de Invanciot • MÁQUINA PARÁ PAERICAR HILICOIME 1tMATERIAI.

rLiando X commaeón *
REIVINNICAÇOSE

1 - réquina para fabriaar balleoidade matorAal *idatico e oorrelaton, aaraoterinada por faiar palmar e enrolar no enleia
de na paratomo asa fim rotativo um Manente, de materlea'pliatiao,dk
rotamente proveniénte tema salquissa •atrasara, dito pai-afano sem fia
rotativo coneotado a polia animada por correia de trenaniedo de lor.
vimant:;, a ertromidado lima Ne dite paraftmo nas fla 4 (fartada em
plano traneveraal, reaultando ;WW* tu. plana, aerVindo 04110 contrafaca de corta; e monofilamoonto de matariaI pliatieo 4 preaalonado /
parolaimente'ao !p alco do ~afago cem fia, atravio À* perfilado 64
anoi;a4o eetaoiondrie e de na dieoe rotativo.
Ponto n* 1 de 4 pontoo aprementaioo.

1 Diaponitivo para ejetar è Cdalwoma0. ia Cinismo/4m
um*horaper' renovador de terra que tem ama abertura kormada no fundo, paredan lateral% e uma parede traeloira, caracterieado pelo fato
de compróendor uma placa que fecha dita aberturG, diepoeitive Itta /
imp orta dita placa e que inclui cionomNms pivotaie oom cus lados da /'
ca7amba o dispositivo d. fórça para oscilar dila placa 411 Orno d.
altas pivotala para efetuar a eleÇão do noitada., da caçamba atraele
de dite abertura.
Ponto n 4

1

de 6 pontoo apromentadoo.

FIG.1
TERMO Ne 178.638 de 22 de março de 1966
Roquerentot ANTONIO ANTUNES DE ALMEIDA - 910 PAULO
PrtViligio da ' Invançãot KXQUINA TARA FABRICO DE NACOS DE CONORISTI
URRADO " -

o

em
==
11

.lie

RE/VINDICACOES

ii0
i

lel +A\ \ n WAAAA\ ACAA‘II\ %IR
A
I

ri
I i

eki

-ee um par de longarinae suportando motor que acione Wik eixo omantriCa.para produçao de .vibravieeo
Ponto ai 1 .de 5 'pontoe atromentZdae,

briniiimn
4+1

'111thr

wAit4r=fellxgtp

1 - Máquina para fabrico de bl000a 4 eoncreto.vibre
do, caractériaado pelo fato de se apresentar por estrutura retioult da formando abanai ou pedestal de ap8io •quatro rigae verticais der
gando uma diepoeição retingular, sendo que próximo à dita base loca-

16

CUM) da 173.061 eis 1. de pitem». de WS.
de querentoelLrara'Rkm. "meg
Invenareo nin$P081=8 PUA 28211AXMAX USW
Mrildtrimobri

. kspositive el ar a-a011~149 Pa ek.
MeWde írige de o* a
tdmplamenta dieolte;reie, rlfto .d,'441 eu eimelieent•
a eiePo*
Ide hm ema percorrido pelo doo eaaaelartaado pele ato de que o
fie estrangulamento aprosonta eavIdadpa - abpat
aavpradnaldap pela ~cio.
blegeAtad lasso% de emebpt;n0110,ppWyelde
yr,jurraP
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aÉl(610 N 2 179.339 de 9 ie Maio 'de \96É
Requerente: N.V. P1IILIPS'GWEILAMPENFÁBRIEC2N-- HOIANW
Privilégio de:Invenção:"APERFEIÇOAUENTOS EM OU RE L4'gVOS 4 DISPO
TIMOS COM UM ÇONVERSOR E UMA CARGA,
SITIVOS
•

TERMO (1 2 179.645 de 19 de Maio de 196-'6'
Requerente: INDUSTRIEiERK SCHAEFLER 011O AIE2dAN1TA'
Privilégio de Invenção:"CILINDRO TENSOR SUPERIOR PARA MIOU/4A4 D2'
FIACIO"

REIVINDICAÇOES

1. . Aperfeiçoamentos em ou relativos a„dispositivoe equipado(
comam, conversor CC.A0 e uma carga, especialmente uma carga compos.
ta pôr lâmpadas de descarga em gás e ou vapor, compreende6o o re
ferido conversor a-combinação série de um retificador semicondutOM
controlado, um indudutor cm capacitor; sendo a dita Carga ligada
em paralelo, diretamente ou por intermédio de um transformador, coa
o capacitor, caracterizados pelo fato do valor do indutor ser pela;
menos 20% -menor durante o primeiro período de Sondução depois do
conversor ser ligado do que durante os demais períodos de conduçãO(
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Holanda em 11 de-Maio de
•
L965, sob n2 6.505.922.
• '
tato :1 2 1 do total de 6 pontos apresentaaos,
4

.5

REPTINDICAÇOE4

1 - Cilindro tensor superior para máquinas de fieçaD,
qual as buchas-invólucro com um revestimento elástico_estão liga
das firmementes,com os anéis de rolamento externos de mancais de
rolamento
colcondos &Obre-um eixo e providos de corpos de cilina'
,
dro entéricos, caracterizado pelo fato de que a) Oe corpos de ck
Iindro esferieSs rolam diretamente sôbre o eixo em ranhuras de
guia, b) . os' anéis de rolamento externos são de material de pare
de fina de cada anel de rir:lamento externo possui pelo menos uma
aresta para a admiasão de fôrças axiais atuantes em uma direçâov
e c) pelo menoa uma aresta dos anéis de rolamento externos foron
direta ou indiretamente com o eixo uma vedação.
Finalmente a reqUerente reivindica ' a prioridade do corres
pondente pedida depositado na Repartição de Patentes da AlelmWdk
em 23. de Maio de 1965, sob o n 2 4 28.176 VIIa/76c.
. Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentadoe,

2
•
r'S n

w,lei

:1i il.

FIGA

;

.9"ERMO :I(2 179.356 ge 9 de Maio de 196 ga
Requerente; ASSOCIATED ELECTICAI INDUSTRIES LIMITED G fEE, SUEI
.
COMPANY OF VALES LIMITED INGLATERRA
Çoivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A TRATAMENDO
6 OALOR DE FOLHA E TIRA PE AÇO. •
~ REIVIND/CAÇOEE
I . Aperfeiçoamentos relativos a tratamento a calor de u,• Uha e tira de aço. caracterizado por etapas de aquecimenro do ágo a uma temperatura acima de 7402C, tempera rápida do • aço em um
Li q uido de têmpora a uma temperatura abaixo de 35,0 20. e (( expedi
ente de evitar-se o estabelecimento na superfície do áço de uma
Qamada de gás, vapor ou Líquido que poderia impedir a rápida PZ
aranctorência de calor do ae para O líquido de têmpera.
A requerente reivindica a prtoridade do correspondente ;pedi
do depositado na Repartição de Patentes na , Ing/aterre, em . ao dei
Waio ao 1965, oob n2 19.664/65
Conto n$ 1 do total de 8 pontes apresentados,

1
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TÉRMO Na 179.t42.de 19 de maio de . 1966'
Requerentet Mc DONNELL DOUGLAS CORPORATION .
Privilégio de Invenção; " APARGLHO SEPARADOR 4
REIVISDIOAOEC

1 - Aparelho eeparador para separar partículas arrasta-1
eme de um jato de fládo, caracterizado por compreender dispositivo mi
ca formar um trajeto de - fluido paru o referido jato; um'conjunto de.
grade interpOeto no referido trajeto de fluxo, o conjunto de grade tegi
do um lado de refluxo, o referido conjunto com preendendo una kírie dai
combros de grade com porções de corpo; diapositivo para montar os referidos membros para rotação ;abre seus circo e em paralelo para foram,
ama paileagem est-vnita entre os mesmos; -diepoeitivo para girar todos
1
De membroc - de grade na mesma direção entencialmente a acama alta velo.
:idade a fim de estabelecer camadae de contarno km redor da e inane peril
(*rito, a camada de contórno em redor de um membro angularrente as paci
dculas, fazendo com isso que toda, ar partículas acima de um tamanha/
wedeterminado ao ae aproximar do lado de refluxo ta referida g rado. a
:revisse estreita entre o referido um membro e a camada de contai-no .41/.

17

que circunda o aeguinte membro adjacente para ser retomada ao lado dei
refluxo da grade. '
a

'FIG,1.

Rç ;Ondica-se a:rio:Cd:ide co correspondente pedido, dam
citado na Repartição de Patentes doo Estados UnAARP da An4r,i0e do ror,
toj. wo 28 do moJ.e do 1965, Sob O 4 2 45940.4: . a

1242 Têrça-feira 30
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em

Ponto nO 1 de 6 pontoe apreientadou.
ras metálica.7:,ac

ditaa rlãíras,tendo supOriOrmCCh

ecolnÁrcz com a p4sta,
Ponto n2 1 do , t Atal de 4 pontos aprecontedosr

LRMO N o . 179.658 de 19 da maio de 19gG.
Itquerente: EVALD ARBOITE - RIO GRAM DJ $UL
rivilealo de Invenção:"UM REGISTRAXR DE DISTANCIAS".
4Ei1rINDunelEs

.1, n

Um registrador de tlstancias, carluterizado pelo fat , de

ae

il cher encerrado numa caixa redonda um oscilador, orlado de pinos para
engate da trena, o qual e* mobrepOe a uma roda dentada em cujos dentes
Cigrenam duas linguetas acionadas pormilas, sendo inscritas na dita ro
l

I em correepondências com os seus dentes, os números consecutivos que

parecem na janela prevista na caixa.
t
jonto n 9 1 do total de 3 p ontos apreeentados.

TERMO N9 179.606 de 18 de Mnio de 1966
Requerente: A.

EHRENREICH & CIE

./ RLPUBLICA FEDERAL ALEMÃ.

Privilégio de Invenção: JOTA, PREPER1VEEMINTE PIRÁ E4G1112i=3
DE DIE410.
REIVINT/DAÇUS
1 - Uma junta, preferivelmente dcatlalda a engrons‘cam de

..,:reção, especialmente de veículos :2:storizzdoa, na qual o pino
móvel da junta passa num elemento de mancai que é sustentado /
na caixa da junta no sentido do eixo do piam da junta, e o dito
pino é suntentado no dito mancai contra o seu escapamento da 7/
caixa, bem como coa a sua parte de cabeça contra a tampa da cal
ma, caracterizado pelo fato que a dita junta inclui uma caixa /
que não é usinada e produzida por forjamento ou martelamento, /
e um pino de junta do meamo tipo que é produzido, por exemplo,
por forjamento ou recalque bem como um corpo de mancal que é . //
feito de plástico, preferivelmante da poliuretano, e uma Vaapa
que consiste em plástico, preferivelmente resina de adotai.
requerente reivindica a prioridade do pedido depositado
na Repartição de Patentes Alemã, em 19 de biela de 1965. eob o

0

10

ci Q E 29.333 II/63c.

;o , msle de 19 de maio de 1966.

finJ co ponto aprcentado

O Ne
¡MI
I

1079.030' de 19 de Melo de 1966
uesonteslal ~IA C60ÁTÁN6E10 DE alViEDO - SIO PAUIP
t114840 dm limenção: "MODO Má BIEPRESSIO DE CIRCUITOS
illigUIOS 14I 111"14.~

PÁRJ

REIVINDIÇÁOES

jihr 1 - Mítodo para Nmpreemão de circuitos para veículos em
.mistura, do tipo am que um veículo é eletricamente impuleiont
40 ao longo de uma ~lata de guia estabelecendo contatos com

~leoa metálicos lateraia, caracterizado

pelo fato que é miei

ç

almente efetuada a impreesão, por pressão mecânica, da canalete

de guia central, e de duas depressies laterais tangencialmente
_,
ao llie W ee send O, ma seguida, aplicadae mediante adeorros. ti-

Fig.7
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Seção III)

ANIN010 . 1h4d15 411 atro mio
' tamormite g mou gemAterne COMPANY
S
INLAIIKKC
IÇOIldaelo de tarando: 'PROCESSO e AP/MELRO PARA INVKRTBR A effilffinie
Lffillin 4h

,

PONTed De ODURROS,,.
REILLMHZ£222

• Um processo de ieversee da orientação de
cigarrada
9111 ~era lado a ledo dos mesmos, em relação 1 direção de tr
a j eto da fl
muros earacterisado pelo fato de compreender transportar a fileira na dlifogeo de seu com primento, através de uma trajetéria .
que inclui um giro de
Cabstaftelalmente metade de uma revolução em um p lano contendo a direeão de
!raleio, e um giro de substancialmente metade de uma revolução em um
piano
tnigiondo a fileira.
. Reivindica-se prioridade do correspondente
MIO. a
Opofflado . na atpertição de Patentes na Inglaterra, em 20 de maio de 105,
dee o no 2144585.
Ponto 10

d.

e
TERMO N* 179.527 . de 17 de Maio de 1966
Rrequerente: ROMAIN PODOISKY.1'FRANÇA.
Privilégio de Invençãoj APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS NA CONSTRUCIO,
DE PARLYUSOS,

10 pentes apresentados.

REIVINDICAÇOES

.1 - Aperfeiçoamentos introduzido; na construção de parafusos,
eapecialmente Os parafusos com impressão cruciforme, de orifício /
cónico, assim como nos Parafusos para madeira e .para metais já /54
conhecidos, caracterizados pelo fato de compreenderem um rebaixo em
forma de "face-de diamante", de preferencia, ou de formato quadrado
ou semelhante, inclusive rebaixo redondo com paredes estriadas, a berto sObre a cabeça do parafuso, cuja cabeça :ode ter qualquer for
ma ou não tei, cabeça.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi..
do depoaitado na Repartição de Patentes na frança, Em 17 de Maio
de 1965, sob n o 17.298:
4?onto ' n* 1 do total de S pontos apresentados

025.

Fig. 3

25.2-

fLf. 4
fatal Nd 179.627 de 18 de Maiô de 1966
RaqWerente: CLARK EQUIPMENT COMPANY - E.U.A..
Privilégio de Invenção: CONSTRUÇÃO DE GRADE DIRECIONADORA DE
•apo E VITRINA REFRIGERADA INCLUINDO A MESMA.

,

-

4

• ""t-

REI VINDICAÇOES

Construção de grade direcionadora de fluiaN caraemerazado.
O, °empreender um conduto para um fluido sob pressão tendo uma saída
vara o fluido no mesmo elementos defletores ou obstrutores desviando
O fluxo do dito fluido de maneira a efetuar distribdição substancial•lente uniforme da pressão do mesmo s8bre a área da dita saída, e uma
4Rade nessa saída definindo um número de passagens que recebem em
Cada extremidade interna uma porção do fluido passando pelos ditos
defletores e descarregando pelas extremidades externas cada dita por'
00 fluida, cada passagem estendendo-se em geral na direção a ser 82
ealda pela mesma porção fluida de modo a direcioná-la na mesma dire4MS

i requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
siR
r
na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Améris.N
O 19 Re Maio de 1965, sob n* 456.953.
etptoa ne 1 do total de 9 pontos asresentadoS

~lado

n

TREMO, NO 179.520 de 17 ' de Maio de 1966
Requerente: PANDELIS HARAIAMBO SARAIANBIDIS SÃO PAULO
Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO PARA REFRIGERAÇÃO DE ÓLEO EM
MOTORES DE COMBUSTÃO"
REIVINDICAÇOEB

1 - Dispositivo para refrigeração de óleo em motores de combustãO1
com pré-aquecimento do combustivel, ou gasolina ou da mistura combustível, caracterizado por compreender essenoiaMeatv um tubo de liga
ção que coacta a saída da bomba, no ponto do interruptor do óleo lu ai,
,

brificante oriundo do cárter, com a entrada de uma tubulação que an
forma de camisa, envolve o tubo de admissão do combustível ou misturai,
combustível proveniente do carburador, tubo de ligação ésee queidert•
va parte le dito óleo P,..ra a dita rwmitaçâo em 2orma de camisa, sendo
essa tubulação provida, em sua extremidade oposta, de uma saida ou 1,
bóca de descarga provida de um "gieleur" ou regulador, saída elea.gge;

244 .

oonetada . cnm um tubo de rezo£no ao cárter
Ponto n2 1 do tojal de 10 pontos »ox.:::.lantados

ia
n•

9

7

-

F 16

4

1971

TERMO N e 179.700 de 20 de Maio de 196b
Reonerente: DemIAL OHEMICAL INDUSTRIffs Lthauti 241211128
Privilegie de Invenção:"IMPIEMENTO Au/aná»
REIViNDICAOES, •
1 - Implemento agrícola denominado faca giratória, ffire4
tinado a formar uma trilha contínua de cementes no solo, caractSp
rizado por compreender elementos cortadores giratórios que abrem
o sulco, um dos quais está colocado para cortar um sulco no Golo
e um outro ou vários outros dienoetos de forma a alargar o Inale*
as:im aberto.
Reivindica-se prioridade do presente pediao, deposiiteld0
ia Repartição de e. em 21 de Maio de 1965,
aob o n2 21.620/65
Ponto ne 1 de 17 pontos apresentados.

•

:9-41
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4

rIREMO Wit 179.674 de 20 de maio de 1964
;loquezontes ORARE INDESTRIES INC;. - 8R.UU.
/ri-9114,10 de Invanção: "UMA SERRA DE CADEIA
REIYINDICAÇCA'S

69.
1 -.1 serra de medeia, caracterizada por incluir

urna

.armação, una oadeia de seria tendo projeçees colocadas longitudinal-,
Anita e meios de guia arqueada. orientando a cadeia de serra ao longa de WIA porção arqueada de um trajeto, 'u. membro afiador tendo una
eiperfície de afiar arqueada, um transportador orientado por dita ar
mição e traneportando o membro de afiar, sendo as porç8en projetadaa
dl cadeia espaçadas ao longo da cadeia e *ando a superfície de afiar
Ia:locada de lua comprimento suficiente de forma que a superfície do
a , iar arqueada esteja memora em encaixe com pelo menos una dae por -.
l giose oroietadae da cadeia de morra.
Reivindioa-ese prioridado do corroa/sondaste pedido, d/
pwitado ia Repartição de latentes doa Rétadoe Unido* da Aadvdca,
i a de naio de 1965, sob o n* 457.552.
tonto nt 1 de 19 pontoe apresentados.

em

apoINGLATERRA./
Privilegio de Invenção* APERFEIÇOamealUm EM OU RELATIVOS A *Pé/ULMOS
PARA O SeSINO DE 00NRECI4ENTOS GERAIS./
Reivindicacóes./

1 - Aperfeiçoamentos az ou relativo* a aparelhos para.. es
ensino de conhecimentos gerais, caracterizados pelo fato de compre.
*aderem , de comibinaçflo um registro ou texto impresso, que levei
uma seqursncia do perguntas e um conjunto (da quatro, por exemplo) *
respostas a cada questflo, dispostas em relaçÃo de mita° afastam:Ata
e adjacentes 'è respectiva celeste°, um quadro composto por um distare
Ia de vias eletricamente condutoras, de natureza tal que, quando O
quadro se encontra am ooinci4ncia e por tarda do texto impresso, hd
promkelo de V>as eondutorat entre ai respootne e dispositivos aia*.

20-

cmmo

TISNO H g 162.967 de 2e de setembro de 1541.1.,
Requerentes GERALD BARRY STILLIT(eatarioemaete •aaaite STILLITZ)./

4 f717./
M9 179.680 de :t0 de maio ae

quarenta: MU0V0 -PI08082 8.p.A. - ITAIJA
kWivilégnio de Invenção: " DISPOSPCIVO PARA O vudettRiale DE NAU
tm TEAR DE ALEKENTA00 actiem "
E.41'

IRRIVINPICAÇOU
1 - Dispositivo para o transporte 4. trama em um tear de alZmenite;ão continua, caracterizado pelo feto de que o fio da teama, provoi rsisnte de uma bobina fiz* inetoleda fora do tecido, é oondussido i teess da urdidura por duas agulhas pasestrame, comandada* por dolo nee-/
¡ars,: flexíveis e que se movem em sentido contrdrio, eu que a prime'tra
, agtlha peesatrnma ergue a trama apresentada por um deepenaador &longe

do e a leva até ao centro do tecido, a segunda soltando a referida
trala da primeiro agulhe • levando-a para fora da lidas da urdidura.
,
Reivindica a prioridade do correspondente pedido. depositana Repartia de Petwatea da Itélio. ia k0 de melo de 1965, *04 o
.ertg 13191/65.
Ponto n e 1 do total der 23 pontos aoreeentedoe

lizadorear, um elementos de contacte aletria. Manipuldvel, destinado
a apl.lcoçao aletria* Individual otraláo do texto impresso ate o (lu!
dre l ' illaáro de uma er ga demareada das vizinhanças de qualquer das /
tozpoetao possíveis e ligais.> a wa Circuito que contem o diagrama de
mia* eletricamente condutoras, diagrama esse cujo arranjo fez com /
Ws e diapositivo sinalizador do eirculto delineie a correta
dO elemento de mintolote.1
banto *2 1 do tostei de tR ponto' Aprementadee.1
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OMINO *

4

1000M 6*

Vr tui 04000

AO

466

Illiewiumn Me Vá POR Tm OTISOMS MW SattPaif( a a

um..

tpktokkie 44 .e1,000 gamam APORWO PAA4 morme 'm PVpát on *0- /
iaxo TORWP00*
lailennIAWDIS
i.m VM aparelho para prodMar UM Me ~0~ de ad.
4440 torcido Oildd Ma° da núcleo em terno do qual um tio de remetimento
mãevado é enrolado, dalpieendando uma armação de fiação de anel, dieteam de
1$, inoluiddo Um 'ECO girat6rio de falsa torção, um•Orgão para formaaer flO,
04 núcleo e extremado/e de entrada da perfuração do tubo, ao longo do eixo/
de rotação do dito tabO)Pm &lio pare fornecer fio de revestimento a extra
Midadi d& entrada da pegruração de referido tubo, concorrentamente com o 0,
tedo Sio di núcleos dito tio de revestimento ,sendo dirigido para a citada /
entrada segundo a a toga° que proporciona contato de fricção entoe o men0A0Mado fio de rereettmento e o referido tubo; um Orei° par. avançar simul.
taneamante oa noa de n40100 e de revesimeinto a medida clue ' s mesmo' mear
"da salda d; k. dita per‘uração; um órgio cara torcer os fios - combinadOs 4,
dieta ~pira, enrolar O fio de revastimento sabre ,o fio de núcleo; e um 4L
ido para coletar dito fio composto de núcleo torela," caracterizado pelo ta
to do dito fio de núcleo ser dirigido para ré referida extremidade de'ontaa...
O* a partir da um íngulo que evita contato de Cl.:soão entre o .046 ou a Pot
~agito do dito tubo • o mencionado fio de núcleo.
Reivindica-4e a prioridade do correopondente pedido OL,
ppaalmdp na NatA6e4 'Nom, da amárica ma 12, 0 agosto de 1965 sot$ na 4r9./

....TÉRMO NO 1U#086 de 24 de $tWhe d g 196.
Requerem-ta: nxIox mau 00RPOUTIO1i
num,
Privilégio de 2nvetção; W PRO03300 DE CO-MIXEREM03
l4,MITOD/0S0O3g

Ma proceloso para produear um e* -polimmie da Mie
lenis e safa-olor-Ima contendo 3 a le atemoa da , oarbono, teúdo o 0114 *

do co -polimero um Contendo da alia - p latino de, pelo cimo 3. aol
caracterizado por fazer reagir u q a mietura de •tilem° e de 20'a
molade alfa-olefina com um oatalieador da polimarisaCícde Mui"
cal livro, alam premie do 3510 • 8789 kalosj e uma ta6para16100
70 0 O a 250110.
ReLvindica-ee prioridade do corraspondeute pedide,a0

1:agitado ma Repartiçiè de patentes aos ístados Unidos da Ae4rtega dO
Sart., em 27 de julho de 1960 sob no 45.636 .
Yooto n* 1 de 12 pontoo apresentadas.
1000
4100
4000 1400 4300
4200
1

1

111

1-1 1

111

1

10,¥.

Ponto nal do total de 3 pontoo apresentado-4m
•o

610g
mor

e

Tilam° No 160.572 de 1 de julho • de 186h
STICIA
Requerente: AB TETRA
Privilígio de Invescioi "menu() PARA TRATAMENTO DE

o 155.967 de 9 de janeiro de 196he
:Requerente: RENRY KART. PURARICR ZOSZPH 12BANSKY LAWRENOE W,RMO N

ZeiVii‘gie de Invençã'ol

"SISTEMA PARA ESTIMULAR

utpicAmswa

A AUD10-0-

iíR1 IUDIVIDUO =ANO"
- nwrviunickoms

1 - Ur i3tem8.

para

UMA

BORDA CORTADA E D#

SUA PARTE' ADJACENTE RUM MATERIAL EM FOLHA POROS&

ut;;.rmiar bletrIcanênt a Audiço yr.M iddlViCtUO

. s se caracteriza por compreender:
blAtano, q u

a) uma fonte de sinalo ol4tricos rudio modulado
0) dispositiRS'pera•efetnar uri caplamento . capaaluva, de Alta impa
dnela entre e, dita fante de sioal e nervo; viveia do ai.stema facial do
álldividuo;
e) a aita Ulte de sintrincluindo xnt entÉgla de ampli.ficaç go, e
'd) dispositivez parr efetrar um acoplamento 'do.realimentação cepacZ
tiro de .alta impedÊncia entre o corPo do individuo e a dita fonte de RI.
nal no lado da entrada da dito estUic de zmplificagão,1
.4 requerente , reivindica a prioridade do coriespondento p edip :Ursa
ditado na Bepartiç go ' de. Patentes dos Estados Uhidoç da, 104rIcs, en 9 de
traaJ.ra aa 1963, sob o na 250.301,
hnto 0.2 3. da total de 1 Natal apregentados*

REIVIEDICACLES.

una borda cortada
2 - Um processo par:: a Watamento
e de sua borda adjacente em material em folha poroso contra a denominada ah,
sorção capilar particularmente numa camada de corpo fibroso numa tira laminado., um pelo menos uma camada externa e recobrindo por completo de pliat4
co termo-selável, caracterizado pelo fato de antes da dita borda cortada

ser estabelec4a, o material em folha .pOroSs tem aplieadu ao meiem Um Acene
te impregnado numa forma de viscosidade relativamente baixa, por exemplo,
parafina numa fusío, soluço ou suspensão, nnma zona definida pela linha
cortada, correspondente num de seus lados, proferivelmante o lado superior,/
enquanto na 7-ra correspOndente rdo lado ,. porto é subme k loir ume absonio
tal que o agente Impregnador ; ativamente absorvido atravít o material em
folha do lado de aplicaeim para o ledo oposto • de modo bus o agente *R 06^
-:less9 , Porventura existente, ramovido do último.
Reivindica-•e a prioridade do eorrsepondente pedido da
positado na Bácia eu I de jmltic de 1983 sob no 7258.
OW,C0 POntC

apresentad.

t'
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Thwo Kol 158.663 de 11 de. tetembrO d4 196,
gequertntes SERRAINERIA PRENSOL IND8STRIA X COMÉRCIO 1T1A m MC)
PtO.Viliglo de Invenção:. *APERFEIÇOAMENTOS XX CRURRASQUKIRAE*
REIVINDICACIMIS

1 AperfoiçoamentetelieburritiqttsiraN t •araeterizadeol/
'Wer dinpreóndere, inicialmente uma armação formada a partir de duas parador/
Uatortia vorticala, retangulares ou de outro formato qualquer, è interliga./
slot 1)ferior e posteriormente por barras longitudinais, par&M •atoo que /
;Pormeu .superiormente prolongamentos centrais verticais, interligados AO alto
9or s cobertura prismítica superior, de.preferèneit fixada por encaixe ou/
Øe ou na maneira não rigida, dita cobertura lendo Provida interna:unto de IX
lixo torizontal, que avança para alie de uma de suis extremidades, onde ror.
malivela de comando, • o referido eixo sendo ainda dotado, rente 14 P444.
ses !Iteras& daquela, dm duas polias enroladoras de •aboz*

TERMO 04 155,227 de 6 de dezembro da 1963
Nquarantor 20% KIEINXWEFERS SURE ALRHANHL

1?rivi14glo de Invenção "INÉTALAÇãO Dl DIRSCORAMENTO PARA O CIUMENTO OMUMP
121 PRODUTOS. TUTISIs M paocassos'corinosv
'IutinnicActom
. Inetala0fo de descoramento (brinqueancno), *era o, trotarmo.
láido de produtos axtels em processos contfiluoi, caraoterliada.polo raie
de que uma bota acumuladora apresenta a forma de. 11 comparem de entsMOR
C de salda O. comprimento essencialmente igual:, sendo que a,perna .d. JeNtS
da poseul pelo menos a Mesma ou uma maior stção . transverem/ do'onefsmee

,qa de entrado.
Ponto mA 1 do total do 6 pontos aprecentedos.

Ponto' n c 1 de total. de 4 pontoe aprorentades.

3
T----1----------- 11i8

,t,„•-,
,,,,t,,,;--ii

dere Xe 1,9.611 de 2 do Juáho de 1964
Roquerontot YLEURY CARDOSO DA CUNHA 1 ANTONIO

•

;

'o

3052 lUCALOW

WIO

~Alísio dé Tnvenção; * MEDIDOR INRUMITICO DE ase ENGARRIFADO •

1
ILEIVINDICACOn

RUM) NP 1 53.835 de 18 de outubro de 1963
Requtrente) LOCKRXRD aIRCRLVT CORPoRATION m a
Crivaio de Imo:ação, *DISPUBITIVOS Z ESTRUTURAS DX LIOAÇ1tt0

3. ...Medidor pneumAtico de gds engarrafado, previsto pio,
ra ser intéreaxado entre a marca reguladora de prelisão, jd ai:intentei

REIVINDICACDZS

que es caracteriza per eqa

poemert um tubo rfgido; dispositivos para se acoplarem cem uma paroda,ir-/

4 O prdprio botijão de NÃO, caracterizado por compreender eeeencialimtja
to uría, conexão tUbular ta C, coa os trine ramos providos do roequeameas

terra de um. acanalamonto localizado de forma a se estender deS 1a404 .posto$
Sio lito tubo, um parafuso tendo uma cabeça conformada para as acoplar cem o/

prezeão; ao conduto de fixação ao botijão de g.de, e a um manOmetro •

1 . Uma estrutura de ligação

ântfrior de um acanalam:sito, o dito' parafttso

Ise

estendendo atravís o dito ta

Reivindica-Ze a prioridade ddeorreepondente pedido de-

~90 Unidos CA Am4rica em 18 de outubro co

pecial, sete tendo o mostrador Provido. de uma escala gravada *a fraçãole
de carga, cabra a qual desli ga Um ponteiro indicador, comandado pela

diSpoSit1VOR de porca localizados no dito Parafuso.
pOs.tado nos

toe extremos, para acoplamento respectivamente à vílvula reguladora d*

sob no

preacão de gde no bc:tij g o, dita escala incluindo ainda um trecho .14
daI •e estaque, seja por coloração ou ou-: ro recurso equivalente.

çtrito a* I. de 2 popt pu apreeentadoe,
dO,,:tottl 110 . 1Z pontoe apresentados,
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TERMO NP 161.135 de 24 de julho de 1964
Requerente: SANDVIREnS JERNVMS AKTIEBOLAC

SUCIA

Privilégio de Invenção; "PoRTA-PERRASENTa PARA =NAUS QUEERA.0AyACOSR
REIVINDIÇACEES.

1 - Um porta-ferramenta do tipo de cartucho para Usi-p

nagem quebra-cavacos, que compreende um corPo-de aPOic OU 'aparte e um emba
tido de corte no seu interior e que é a propriado para ser fixado num ponte)/
Tb040 No 158.254 de 8 de abrilde .1964,
Requerente: ALUSISIO PERRO CONSTRUTORA S/A = GUANABARA
0PAINÊS DE REVESTIMENTO 'PARA TETed WPORR08.4
Modelo'Indu p trial 1
REIVIsbIdACEES'

1 r. Pei néi s :An revesti:Mont es pára tetos e forros cario./
Urinados peló fato 'de cada painel se; compreendido por uma ébapa metálica 1_
de configuração geraleente quadrada de natureza retangular, de cujas bordas/
estendem' artogonalmente paia cima, t guisa de paredes, abas relativamente
baixas; .sendo duas dessas abas relativamente dotadas de meios de eneaixe para apeio em unicestrutura de suporte e sendo duas abas adjacentes no reíog.
do painel dotadas de una junta de material elástico og flexiVel estendida ao

numa máquina-ferramenta, caracterizado pelo fato do porta-forramenta com,,
preender urna peça de apiio cuim:litorina, uma das dWas superficial: da cunhe 10
tendo em contato com o raporte,.a superficie de cunha oposta formando una
superficie de &peno para o porta-terramenta na barra, a peça de alfaio eme&
forme sendo deslizável em relação ao suporte para aumentar 012 diminuir a
disteincia da superfície de apiio do embutido de corte.
Reivindica-se a prioridade do corrispondento podido 40
positado pa Onácia em 26 de julho de 1963 sob n o 82794
Ponto no 1 do total do 11 pontos aPreseStadeSs

Eigi
18

11

'lltisilde tida a aba.
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

FIGA

1.3

17

1
16i
TERMO NR 160.149 de 18 de junho de 1964.
Requerente: N.V.PHILIPS , GLOEILAMBENPARRIEKEN - HOLANDA,
Privilégio de Invencios "APERFEIÇOAM:ESTOS EU OU RELATIVOS A SISTEMAS /

DE TRANsmissX0 DE SINAIS DE IMPULSO".
REIVINDIOAGUS
.1965
TgRMO Na 173,397 do •23 - de Setembro de
S.PAULO
&quarenta: DR. xslano TAKAOKA
NEBuLIzADOR
MULTI8LOn
o
.
InvengãO:
Pplvil;gio de.
.REIVINDICA08ES

pelo fato de ser constituído.
.Nebt lizador mUltiplo, caracteriz ado
te
de
um
disco
nebulizador,
cuja
face superior de acha ligeira
principalme p
por
uma
perfuração central e,qua
o
mente inclinada 4 o qual 4 . transpassad
tendo, outrossim, um
troou mais orifiOlot excãntricos.e equidistantes,
dmero igual de oanaletas finas, as quais, 'na face inclinada, se projeta
DM forma de raios at4 a periferia do dito disco, passendo.pon cima dos ré rerldps orificiole
Ponto 3B 1'do tA al de 3 pontos apresentadoa:.

•4I

f
c
6

Aperfeiçoamentos em ou relativo, a sistemas de tramita* /
de sinais de impulawi, em faixa de treneminsão •epecifica, particular.
mente para a tranemisSie de impulsos cujos instantes de poordnola
determinados por uma sequincia de impulsos de preIramo9RO erão1k810a/
("timing"), nos quais os -álnais de impulOos não tranemitidos, pela em.
tremidade transmissora, coma modula¡ão de uma osoilapão portadora .(00a
.rier) através de Uma via transmissora, 19, extremidade receptora GOZO.
ta, os sinais sio-regenerados per deamodulaoão, .controlando 00 releio
dos sinais um modelador (ahaper) do impuleoo, oaracteriaadoe pelo fato
do tranemiesor oompreender dois canais, com moduladoros ligados a tal
oacilador °arriar comum, mOdulando as referido, moduladores 05 sinale/
.de impulsos dos ditos :ousio nO.cirrior oomum, com diferença . de faie
relativa de 90R e pelo fato de 'peló. menos um dos canaie de Cana:nisch
ser Provido de una ride supressora das Componentes de corrente et:CUM
a dos eincâo de impulsos do canal eM quentão, /lendo que os sinala doa
'dois odnals assim modulados :no narrier'conum, aio transmitidos, junta.
mente cOm a oscilação pilOto de frocinhicia °arriar, através da via 6e
transmiseão ' e .polo fato d; diopoeitieu'reoeptor compreender dois cana.
is de ~aí!, oada qual contendo.um deamodulador e um modelador suba
sequente de impulsos, sendo que pelo menos. o deamodulador do canal de§
recePção correspondentes ao primeiro canal transmissor recebo uma oecÁ
laço oarriar local, recuperada do sinal phito 'lmanaàitido, para ia /
deemodulaoão doe sinais tranemitidoa com ouproonWO da componente do
corrente oontinua, siando os ditos 'sinale a plicados ao modelador de

/

pulsos e pelo fato do canal receptor correspondente ao primeiro 'canal
tranamissor incluir uma ride complementar, cuja curva caractorletica,
de frequencia , juntamente com a Ante aupreseora de 0,0. da ponta trarip£
Minora, se comporta, pelo menos ati a metade da frequência de repeti-

Oão doo imkule a, pomo ride cortatitalaa por um suãtratcu?, ao cal a5.04
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einai g recebido. 6..rotamenta o etC074o de ~e r.u. .., ,...
~emento, tendo o modelador ás impuleoe eubsequeute dei* valoro* di;aplicado*

Oa

ferente* de reepooáa,
Reivindica a prioridade do cerreopendemle >odiai, iopoeitato/
MA Roplvetição de Pa ,téniree da Holoodw, em 21 de Junho de 1964 sob e MO
R94

442.
•

Tonto n* 1. dó total de 14 pontoe opa...ventado..
2

791

17

28

20 24

30

á

1

_37

26

27 1

--Lb- >
1
23
21 r? i

TERMO NO 160.909 do

16

do julho de 1964

Requerente: RODOLPRO SIRCILLI - SIO PAULO
.Privilácio de Invenvio "PROTETOR CONTRA PEDRAS PAHA P ARALAMAS DE v ESCV n
LOS

Ér'..

3PINDICAC0BS

1 - PROTETOR CONTRA PEDRAS PARA PARAL&YA, 12 VEIOULOS,.caracteriat

FIG.1

do pelo fato de se apresentar constituido por umu lona,elestica de *soem
sura uniforme e de abaulamento adaptável nas paredes internas do

160.526 d. 30 de junho de 1964
Requerente: AB RESTELLO - SUÉCIA
TERMO NO

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA AC0ND1C10NALENTO DE OBJETOS"
R¥IVINDIC45~

a.

ma do velculo, sendo que a face da lona que da a gira a roda, configura-se
em um exadreaado de alto rol;ç..
Ponto n Q 1 do total de

- Processo para acondicionamento do um objeto, caraoterisado
fato de que a pelfcula que encolhe pelo calor •nvolve . ° objeto doixell

3 pontoe apresentados.

•

00 uma beirada sobreposta, depois do que a pelfcula enrolada obrigadaJ4 contrair-3e pelo calor envolvendo e

comprimento o referido objeto devl

L

01 ao encolhimento permanente,
A requerente reivindica

a

LULA:
-ILJULLILJU
LILLULLI
'1111LLILLJEt

prioridade do correspondente pedido depp

Imitado na &Partição de Potentes da

511;eit

em '8 de julho de 1963 gob

BO

Ponto 11" 1 do total de 11 pontos apresentados.

'LLLLLLILILLL

L1LJLILJLJLLJLJLLJLLL
LLILLJULI4.+JHLER
,
TERMO Nd 17.754 de 31 de

avisto de 1965

Requerente; AMADEO ZAPPOLI - SIO PAULO
P rivilágio

de Invenção "ELIPLANO, NOVO 4PARE1Ã0 DE NAVEOAÇIO

Atm*'

REIVINDICACQE3

5
62/d40 6 4 164.393 dr 17 e. :sombra de 1964
itekuorsate r STÉPHANE :OREM REMÉDIO - PAROU.
r iv1.16 81.9 de XnvengÃot 60663 DIRPOSIÇOE5 XX REORPTICOVO -EMMY&
MOR PARA ROIAS DE J0009 RICREATIvod
• IIIvIND/cicess

oni dietrihVic5e* Sal roceptdcalo -distribuidor it
ca balam de Joice recreativo% amontado em forma de gaveta (1) qui
pode eu adaptada a quaisquer nesse de jogou por comando de fichas •
earaotorizado.s p encialments per •or à:revidam:a um fende (3) 6681661
po para a 'Ironte com j extromidade salionte ,atravis de uma abortara Sr%
411(4) que posou% perpendieulananto, uprole:somente (9)1 e com Ya"
ria.. latoraie 0011 Mairamente . (6), mendo que mas proximidadés ante
piores a lotem ¡O:alumio. (6) seti disposto um olmo (7) . tronem
gel onde estã'preso e os articula uma trava (6), som formate ~pia/
Ine ocupa teda alem/ora latem:6 . 6a gmuhtaa e por tox : eota trava (6)
im p a em seu corpea . powdo anis aleito to sou ponto 'dó articule:96o, um
tio metílice é9) e. Mine das extremidades tirada. por uma.soia
dlcoida1 (10) a parte poetaria intonsa da gaveta, imante sua •atm
!lidou opeita 4,proea alavanca de seguido (13) is. na dispositivo do
loactmatato (11) 'cr fletes: dopo% ret Perto frontal de gaveta.
hate as 1 .43 a : anta urestataaoffl.

1 - "EL/PLANO, NOVO APARELHO DE NAVECAÇIO AÉREA, egracterixado pee
ser constituido, inicialmente, pela fuselagem, conjwto que forma o corpe
do aparelho; e,por ser provido de duas arme firas para sustentaçao no
VOA!

rhido horizontal; e por possuir duas Anis C Offi p leMOritlaffel ziratOries op.
•1100 que nervo% tanh4m, de vigas de sustentaçio,para as asas fixas;
4.
p or sem os eixos diepostos em sentido perpendicular, em relaqio i fusa.
latem, om lados opostos 1 esta e . embutidos nas ditas asas fixa'.
'ente nO 1 do total de 6 pontos aprenenUdes.
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1,

at 16 da adumbro de 196

TREMO O 171.575 de 26 se julho de 19654/

$leqperentet 6/41. TUBOS DRASILIT m wMO PAULO

Requerentes MASSE7-IFENGUSON LIKITED./0"/
Privilégio de InYençáot COMBINADA, COM ACE2WRIO 001.88/0 YR

Prioiléoto ao Ineen0o: 0APORPETWAMENTOS EM 00BERTURA3 Stet124mUlfi4

MUMERTS~
C1 APEETWOMENTos cOSERURas DORIzONISIO, ou

le-/

Mente inclinadas at4 S N, de cimanto-amianto, caracterizadas selo fato de a /
cobertura ser conatitufda de uma placa cuja superfície .5 formada per ume sé.
ria de elevaçées triangulares intercaladas por um furor. abaulado, OU Ca l ha /
que interlisa RO referidas OlOVacBem BOM solução de continuidade,
Ponto it'a 1 do total de 5 pontos mcmerentadOo.

TOM

ReisindicacZead
1 - Combinada com corpo prinoipnl provido de ~R ótakekb
ra dotado de movimento vertioalr um acemobrio colhedor de milhe 'Me
tentado pela referida mesa e sOiON para montar, desmontar o 0Onjaam
te contador de milho nanes% parco-batizou polo tato de ,que os ¡som
de montagem incluem elementos acoplamento tanto no memória 40
oolhedor de milho quanto na nesa,.send0 li gados t.ste s elenenten INO‘m
timentmndo a meea em relaçáo ao aceasório coihedor de milho para N.
est;imar Os elementos denta, passando por baixo • depoim por Olaam eee
elemento* de. acoplasento do . aceeieório./
Á requerente reivindioa a piorAdade do correspondente M
disto depoadtado na Rapar-U.4o de Patentes dos Notado* enidon da Ws
ri g a • *g 28 da julho de 1964, sob n it 383.682./
Ponto A P 1 ao total de 14 Pont o e apretentadoeo)

lálM9 112 174.346, 80 86 de outubro de 1965
Pequeíentem BOBO - WARM CORpORATION ' . E.U.A.
Prtvilegio de XnVençãot "EARRA'APERFEIÇOADA PARA dEdRA DÉ CORREM."
METVINDTCAOUS.

DMa barra para Serra do corrente caracterizada pelo fato qua ela
ebmpreende uma serie de chapae laminadas, e um ad.sivO flexlvel entte Chã

Imas adjacentes-de dita serie para segurar ditas chapas entre ol
Ponto Ag 1 do total de 8-pontos apresentados.,
10)

1,5'

XJ

.1

= ...................

to/'
ThMO 11* 173.26.9 de 176. setembro de 1965
Bequerentot IATE RODRIGUES PEIXOTO - RIO DE JANEIRO - as
Yíivilógio de lavaagão: C sPaRIZINAMINTOs EA CONSTRITOR) DE-CASAS COM.
ELEMENTOS VJOROWIXADOS •
REIVINDICAO0Ps

1 - Aperfeiçoamentos na con.trucío i casae cds elemen
to* padronizados, caracterizado, pelo fato que ar coluna. de ',nublai/
apresentam duas fiteis mil angulo reto 0, duas outras dotadas ór encaixe
• rebaixas angitudinaie.
Ponto n it 1 da 8 pontoe apresentado... ,

TRITMO RS' 178.762 d. 15 de abril dê 1966

dmçuerentet ATTIL.10 AMUEMO SIE= e NÉLSON DOS SANTOS a/Beld) e a 21=§4
00 RIO DE JANEIRO
Crtrilégio ar Invénçãor "FURADOR COM DENTES CORTANTES PAPA flmnpos miamo
WvINDICACOR4

Projetado com * finalidade espécIfiea de periltiP
dt mentira normal, prática • rápida preparaçío de peças de carnes de bole
porco, etc., recheadas, principalmente para assados, possibilitando a f•itema

ra do •spOCO práprio interior no centro da peça de carne, arredondado, se #
rores do tubo s, porísso mesmo, propiciando a introduçáo dos respectivos /sem
cheios fácil e rápidamente, no .6 dos'habituais como de novos tipos, senos,
resistentes, como segue; linguiças ele geral, salsichas, salaminholl.tedeinhOL
proeuntes ' e frios diversos COM AO fatias enroladas nesmo'apóse ~MO
estar &soada), farofas, ovos comidos, presuntadae, azeitona'', cebolas, cinge
ras, Conoorvalt Os geral, verduras, •tc: " No tocante itom,novos recheios me-/
nos rosistOhtOO . farofas, ovos cosidos, pr.suntadaa, conservas, azeito:Wh,
ate - é noceseário dePtacai o iediscuttval e importante fator da maio; elass
ticidade que ganhar. o campo de agito da arte culin‘ria nesse tipo de prato 2
brigatOrfo em nossas mesas com o substancial aumento do aspecto da surtida,.
de de pratoe", pois a tarefa do preparo das carnes pare assados com ei suma.i
cionadoe tipos de recheios, não só sdró poss/vel com o advento (asse ~Ieda
rio,' como igualmente, *lerá exacutada com as mesmas facilidades . * eficlincia/
apontadas no Intel°. Oárossim, reasalt* - se que, com a ma adoço, a poça de
carne poderá ser recheada tanto ' antes coso apOa assada, .por fgrça doe suas th
rseterfstiess prOprias de fabrisaçáo e manuseio, o que permitirf, por entre/
ladn, um aprimoramento total da estótica, que Me refletirí na bonita *Preget
ração do prato tara o consumo, quer seja com a peça de carne inteira, quer la
P66 o Corte em tattas.
Coe a ntiliaação de tal objeto, eliminar-se-ío os Tli-/
coa natural, co miitodo improvisado, rudimentar e inade/uado até hoje emprega
do pelas O0Oes.de - cast. » dema^J usu4rios, a sal,mr, elatar-se-À a grande dia,
etildada densa tarefe e porlsso mormo demorada, feita por meio da introduçKo/
de ume face comum de casinha, nas peças de carne, que rsousr sobretudo aUltat

1 2 50 Tê rç a -f el r a 30
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men.n.

r(cia e atenção constantes do a-cantante para neutralizar 08 3atarA52 O CU
perigos de resvalo da faca, ecm ecesequencias imprevisíveis, a OMmaçari
ri10 corte da mão. 4:astr.:main, n/ém da seguranga total dormem:solo * pala atit

pnivInadactn
d.,

otos

IM criança podorí manusea-lo eco destreza • scm riscos, assinale-se a 911144
t %raiai reduçao do tempo do trabalho, tante oure • 1.reparagío do espaço cora
condado no centre da pega, caco tarbím para a introdução doo recheios 22 Tzt
r 1, não s4 os de maior ccmo os de menor resistíncia, por Oti'Çe do priroic

icrlato &degrado e, portanto, cem o espaço livre para recebimento do dito&
gacncioz, o que permite a introdação normal e fiteilmente*
rinaleente deveu ser destacadas as demais VantaeettA pO3
tico-cceettlets que aersirao cem o seu emnr:o. - que podei ser cansidorades
2,-lea*ntzres, mas co çrando afeito sinal e úteis °amo aeDnes preparo do *.el
in7,11 ,hos em espetos, em rodelas, com a *sobra* normal dele poças do carne,i

Da mecanismo para eine:anta dos tiedeSsórida tte.a4

ptea TC1910R0 dee pontoo =uma mAluina do costura, montados na respec.

diva armação, caracterizado por incluir Una agulha acionada em movimento
Ofproco atravís da dita armação, um eixo da tomador de laçadas apoiado na

/

Mesma, Cm tomadoe do legada: Inovando-se circularmente o um pinhão de tração
fixado no dito eixo, Mn mecanismo alimentador do trabalho, ún eixo princi./
pal de trago apoiado= citada armação, meios ligando operativamente 0
, to eixo principal dita agulha, o meios para comunicar movimentos °parati.
vos ao dito tomada: c ao dito mecanismo do alimeatação do trabalho em rola.
ção de tempo com a citada a gulbmovendo.wroc/procmsentes o P2,Iro cita
do =Cenismo earaoteritando.to ainda por cOMpromedor una barra do aglonwieg
to presente na Afta aroagb * uma cremalheira formada eco dentes de engrena.

to 6, a u lingniço de carne extra", egaire'énto non recheios introduzidosl/
rolinha* de carne inteiriço* para triturai, ensopados, asoadaa, etevroll. /
toas de carne, recheados, pratielvel quando de empre:o do Parador do h." coLl

gen, meica de fixação para fixar

!, ema. de diãmetro, pois na o linguiça de carne" que "sobre * aplicar - 10.1AI/
rp6s o corte em pedaços desejados, o de 1 ou 1 1 5 mss., para introdução em aa

lite mecanismo de alimentação do trabalho, meiam d2 guia para manter aco;•//
gados a dita cremalheira o respactiropinlaoic meios asionseas polo dita/

/lida de recheio nes neemos, que ficariam identicos aos trabalii0s o eonhaak
tos "bifes enrolados*, aí que, com um trabalho nuitlesimo menor e melhor, /

elmo de tração principal o lidados operativaneates

estétia perfeita, e uma sárie de outras possivois aPlitaçténo
Oreferido objeto serí.fabricado com bocal em AÇO dnorl,
e T5., coa dentes ecrtantes proporcionei5 aos di;matros xespectiYos * o o taw
(OM

1, e a alça mama peça inteiriça, em plástico duro * madeira •spedial, ferro!
ttivanisado oa ampliares, noa comprimentos de 10 à 50ems., com diímetros imn
ternos de 1 a 5 COO., • a éspossura da parede de tuba de 1 a 9mm., de coo./

a dita cremalheira auma estros/dado da At,
ta barra, um elemento do esec atuador de alimenteSofixado à mesma barra /
di:tos meios de fixação ga °recato/nen contato aparatar:sente com O

à extremidade oposta da /
reuproell

lita barra de tração, paro comunicar 1:2 componente deraovimento
rol longitudinalmente b. dita borra do tração.

' Reivindica.= a prioridado do correspatente,pedido
Doeitad0 nos Botados Unido da amOwica em Za da átr.ziro de 1964 sob n a *asa
340.765.

Ponto na ?. do tile, e

is Pontos areruntatune

ioreidade com o tamenbo,do rfurador. A bocal serí afixado AO tebo'plistico /
sor meio de rosca com batente, a fim de se evitar o.dtsg$4t0 prematuro * o 7g4
eitra eztrenidade do tubo uma alga projetada do molde a poaSibilitar ao ame.
eatante da tarefa seu manejo fícil • rápido para a introdução 44 Para dor o
sette interno da pega do carne, num movimento circular contíamo, tanto trato
Landa cem o mesmo de frente como de lado, devido'ao seu tomate tlecieateSu
.ts idealizado.
c orda do tubo

Por ais, destactu-ro o espeto ideca east=to octana è
e á pa'ite int larga da alto, proa persitdr 4 caída, narrara, '4

ar trte, da iiinguiers leaudolte de earnew que ao vai tec=40 .ti 1.1:020140
3.4 vai tendo introduzido o Paradas co pela da •perito
Thaso ponto apresentado.

gto
1908796 do ta do 80idlo do 190 .
Doquesentu /IBM Inefellita INC. a es Vret•
rcefeeo &rogos 5llaRtili0 FÁZI, Z(0121PLR Ut1lt09)9:1(INTB tliák=080
grivm)/0)46/1

lb apSralhe para anhapa uniforaecento tilar:entoo
ege212o esteethia por sempre:adem una geara de enerespar, um par de rolos
0,11=cntaduea :zza oxtronidado da dita eloard de encamo pra Iniciar o da
bo=ndo dos dites tile:entoa atrath a dita &era do ~mor, una ottasoa
de cesoolleago neeitada do =eira tinctvolp vertia:amante doelooftvoi o seu
rota da dita g°D = a do eneursprol a dita dura do ocarolidagto loesaissda /
.
os; a dita orara do encouper para recebo os Marotos lua
ei tal. rolo>
atalnanto detendo: 'rena oxtrenidades.dtapoalti yos do octspreasle ticos na ui
t2e-idedo oposto da dita offaara do onaseaidage para dobrar os ditos tilanen
. toa oa . outres, sm,diepositivo detectar do pico afi.
too apeztadetetitcs ano cen
=dei dita ateara do efflacolidaglo :Iodada do torna tletty el. e: dispositiva
detectar olttrioo afixado ao dite dIspoaitivo detsoter do y6so i um nounitso
coletar para oxtratto deo dito: tilanettes da dita ceara de oonsolidsgaeao
quat a velocidade do dife ananim eloter 6 Instanteneatuto controlada Pa
los ditos dispositivos detectores . ca‘trieos atreeds e dito diapositivo detea
•

Á

0.1110) Ud 1¥.691 A0 28. do Omar° Ao 3.961
00HPAirr e sa1a7„1,
ite!querentes
átv41"tstla'NyeRaet 0 MECAnISMO DE ACIONAMENTO DOS 1CORDSORIos usADos PI
)34 FOLL1Q40 DO3. PONTOS. EM UM Da COSMO.,

ter de piiso afixado 1 dita climara do conaolidação do uma asneira talcme quaja
de o p410 pr&htermtaadd

dflidado dag Mento§ na dita tiaara de eenedlid
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*impendo Man apardlbe weguidor•de trilha semelhante pender isseitee
aaguir o eontdeno da beira parlarias estorna e intuas sespeeterteetto ead
dita eupertície durante a dita MIO° do recipiente Sce, c* existam Oen
Remos braços das ditas manivelas intarlsadas de taludo 010121120,1EtTej
de un das ditam primeiras braços provoca em eminente lana o oposto do (roi
tro dos ditos primeiros braços; maios eva nola dna Sirgam par5essto2
toa dispositivos de trilha em ateu rospeotivo conter:me ansiado ctlittdee~
rant, a dita rotaçdo do recipiente Geo, a,moior montado* articuladamente la
dito tanque paia movimento lateral dó mano em linha com e dito diaperitliej
de trilhe,* com o oririelo dotanque rasando face dita modele.
k
Matvindiea-sa prioridade do correspondente pedido%
positado hati hatodoe Wide,/ & Anímica ex 3. da dayereire de 1969 Bobo Rau
pio

avalegliada desejada doe ditos rolo* coaaterie $ gualda e
ggaando 0 paio dos ditei filamento; se torna excessivo quanto ao peso pra-de.

batiloassitue

èerminado desejado XOt ditos tilffiseht0t, a velocidade do mecaniemo oletor 4
geoporeionalment* ~entedie para alcançar o pego pra-determinada defejade
• dmne seati pelaçdo adicional de que quandeao peso na dita alteara de oonsolida •
0o -cai abaixo do peao pra-aetormiftade desejado, a velocidade do dftOsvfoo7/
Maang coletar 4 proporcioaalaente diainuída para alcançar o pese pra-tintino&
Ma40 dialMadde
,"wstdica.m. priaridade do correspondente pedias; de.

pealtadOO C 4$4400 Unidos 4a auar ica em 29 de Junho de 1965 sob na•467.9ga,
ponta A9 1 do tatal de 3 P auto. a'Pre"nt""

429,s5wrosto 310

total se 7 postos apsaanstobb

II

ranho MA 180.227

de 7 dd junho de 1966

•

Requerente. ANAZONAN-.MaRKE R. DREYER- ALEMINfta

/6

Pr1,11;gt0 d. Invencio "PULMIZADOR -CENTRfaU00 PARA BOPAIRAn ~Nu
DIOPUNIVU, PARTIcULARMENTE ADEBOau

ONNO

X* 180.585 d* 21 do junho ó* 1,66

>XqUeriettes MADESCO-OLOOONSEI 5 NOM? S/Â. MAQUINAS Z ACESNORIOC Ni,
Si Á IWIZISTRIA TEXTIL - SIO PAuLo
TC
WA,414gio de Itmençio, * ~ INST.* OU TENSOR PARÁ LANÇAI/E/RAZ

1 Maquineta ou tensor para lançadeiras de ea,4a,
Yatterisada pelo fato de empreender vá fio metdliao recur*ado

04

trecho eepiíelado, intaraedidrio, • tardo un de acue ramo* tangancil

mal. e 1sTasenta inclinado em direçio *poete • provido d* olhete ter
minal.
Pauto ar 1 de 3 ponto* apreemitadoe.

7

6
e%;)

.2)

r

C2r---‘^=.

atreves de pelo *moo uma abertura regulfvel de escoamento, para nu
verioe areias de disperseo, caracaritado pelo fato de que a abertura
de eacoanento apremita uma forma tal •/ou com a mesma este*

52DA "
REIVINDICACOM

I

88IvISDIcActet'
Pulveri gedor centrffuga.Para_vaPa144V material diSpersivel, •
PartieU1areente adubo*, sai,que o material passa 40depOsite,d0 mat5rva4;
3.

cosàsgasoe

taks *lamentos para regular a quantidade do material aduzido, que o ces
tro de gravidade de cada sUperffele de incidencia *abre o árido de dia*
,persao PO desloque, a par do aumento da quantidade aduzida, ao lago dam
. uma linha que as •atende na diração da giraçío , do erga* de diapardo tojo
ao mesmo tempo para fora, sendo que o enguloque a tangente em cada 8010:4;
to da mencionada linha forma sono eixo transversal horizontal do 6m5des;

da deparado, d superior a O* a interior a 99.Q:a
á'inalnante a depositante reivindlaa a prioridade dO'corrasportdentle'
peado depositado IR' Reputigh,de Patenteada Aismanhe, em 16 de 40110 10

1965p sob o agt A 49.756 111/45 b.
'ando ne 1 do total de 8 pontos lier000ntdoe n

4

F
ORM° no 176.654 da 25 de janeiro de 1966

Requerentat VIDROS CORRIRO DRASIL e/A a pf 010 PALMO
W1,1140.0 do Inverni0: "APARiaDO 80002DOD DI TBIDHO
UNINDICACUS

combinaclio com um tanque toldo na orlado de
fundo para t astiesto do mesmo de um mataria' a ser depositadoebre a safara
fiei* superior da beira em anal de um recipiente Oco, tal eupertScie sendo /
de largura varievel, aparelho para manter o ponto do centro geomatrico da ag,
ta superffela are 'alinhamento com a linha de centro da dita superfície durante
3..

a rotaçio do dito recipiente substancialmente em terno do ponto do centro do
plano de sua dita beira en

Alo

f I G. 1

TERMO ro sl 160.128 da à de Sonho der. 1966.
Requerente; W.V.PHIMIas , GLOEILAKIWYAMMIEKER a ROLOU.
PriTilê tio de InvencRot ,AYERIFEIÇOAMENTOS'ER OU RELATIVO 1,

mercein.

tal apar;lho compreendendo; um par de cha-/

TOS nraoosnurons moura* . Um um oos.nnITO le/

pas angulares articuladas em o p osição articuladas ao dito tanque, primeiras/
R, Cif, t0,1.5
tra tos que co:
,,,.
P;nnlvosiq se estendendo a pontos ad

El,}4,1,1TOS ME orücuito Et UM CORPO, SEMICONDIN,
SOR, ,VTN com À MUNO MIN UAI 1:4*

finBiy

&unte* a9.0.1 .19 UltíO19 o o Vi skiMates Av esteva 91F eZt.VeNOt de tela tra-

YaRRICAMI
e

1 252

1 .-âça-feira

DiAR10 Uí--41C1A1..

•"' O

(.5e(i 4,e —1)

Março de 1971

n••••n••••nn•••••114.1..

REIVIDDICACES

wdOSZe St, tak~dol 4~4 14, unde mt sue %Met tremas vott,e4o es
outemoimas ou 44if g:mead por seu utrommdadeo ~acres UM 440oznoto,"

1 . lperfoiconmentos em ou relativos a dispoeitisOe feCtee:CdTprog
conjuro de elementos a. oirouito an nm corpo
dotado* de um

demiMOAdu.

um dO* OltunenteS

tor, da qUal uma peito cus aparece onnuaTiote d*

quadros tpde ezzeow o r..sories..

1

'cate 41 ,1 te tete( do 1, ~Cr aprouldaVdeds

Circuito & de conetituicZo ou eatrutuimoão material do tipo setOlhosit*

4.6 de P ar t e o 4Patree a ouperficia do ouftd jl.eetoto de eiron140 # toa
do a referida parte propriedades elAtricaa diferente* eutr* Si e een40
COberte por camadas de revostimento de dridoU, carsotorleadOe DO10
44 San duas partes

terem eetrutura materialidintioa ao que estofos./

;ft contaminação (dopava!) do auterieL demicondvtor, use teres adviria°
Wropriedadee el&tricae diferentes entre ai, em deoorr6no10

das

própria

dedos diferentes do eetts toroetimentoo do óxido.

p odido.

Reivindica a prioridade do correepondento

dePoeitea•/

Eal/epar*ígio de Patenteei no Rolando, em 5 de Junho 4* 1965, sob o

*R

i501231.

.2ontd ma 1 i4 total do 20 santo* oprooseutadeo.
reco

19

15 /I is) 113

17

t ; !3

2 4
.*1/4

M‘'`11/4"1/4‘11/4 §
,02,7,n. 0,2N/4w—Á,'

40°W 407,0 AderÁrA
4

\ 7

14

FIGA I
eAxmd 40 171.043 de 11 de reergo de 1966
ao Luarento. Pflopugs MIMOU PECRIATEF-SMIT-GOLAIleo tdoná
fr: vil:gio do Xilema° "APERFEIÇOAREM MO FUCEM DE reepragre DEE Leteset
dE PoLimms s DE COPOLIMEROS Á ma DE CUM* DE mau tanna 1$~
02E40 FR Dou asrLexpr
RLIVINOIWIltâ
. Um a p erfelpamente no processo

do ereparrogo am ,441144 de #044
doe 1 do copelfmaras a buo de cloreto de vinil.% modimotopoltmotooaliO.

de 7 d
E* Vik1"7
.
e 4 0044,0 de Wdit

lOolosorotel %MAS Z2=4fedt 12~
dl) Pina
Rforta4m, á* sigo010.1 Jetteld X0,01Fte Pil ~IA ~USO tdmid Mode*.
MI*
N.,=~
. Novo móptao ielEenebez DE nattogito mata oemeet.
rege, meNeteetisee yep *o tatear do Late ermoreu (.1 e 24 mera ei gmew *e
"rondar' rol siso pepaffir (0 adoudo par asa podia ~ou
• (liai, **11`41
oto,mo•jap45 ooteasoteno (c7), toob000ta obrado okee (d l aebtot.~4Ét
de peno Uru Vf
i se lido'opoosrot Olmo tign4 § 4 s 1:44 oote.od000s
Joe igoo (U• 12) 1 à foora •osiod.ti441mo owtobongroi osandAaboa 4.441
golle 411 teiroa otoodoidkopor goe . a.slemodareso is sootwattod I rgoodikko pondo
4/6 soforiedm !mos altdostodso praLiplarostal logok -roo ã *øA goo§lo
gimoodo, sere oidloogo eco *doias ohms.
Oordis ,45 1 do teto( os o. Notes 40441o4*doo,

•rotoOdeo suiso riam a paralhopmq catuterteadépebeflm
to dn se efetuar o prinotro *litígio Me rpalimerimnio, sa* pedatooricideof
soo & gitaçâo do velocidas do tio elevada guando pesaiveli s mma ermas

4"g

om das •efoigiee,

da cc ap ooiclio do moa&meroo, dost 4 - -, da

a antraz ast

rente ao duram sdo os

1
•to

gundo uteigio do .po1lowe1xo9ao, i.. que se ebtoata zum tema de acerreeteta
de co oaig. de laniabstaaro da ordem, de 7 ati e t de Prdireri'ildeo

ridgede

de 8 i t: 10%, do as realizar, dopeis, • severdo cattote da palteurrigeogur
com un meio ruela:mi unatttadde da ormaposigite de mocamareipelimaro, paga
Fonion-a do primeiro estídA de polizarimago, * de I= ~Na amplo*
montar de atempo/dg& de =mamara, no in000polloorloodosi

sOb egttmgde

ta, urdo que data velocidade de agttagerer ! 4* puta:Ande,
quanto eosafool, permamacendo, perrice, *eficiente para 'rei

lça

dto leniu

aso lisa iag

moetatitaçio do 'OU saaciestal atí e fim de polimericcoloa
• requerente reivindica a prioridade do oorrorpcsed*D411 oetIOC &MS
Citado ra Repartio ge do atonto* da
iio 9562-

Franga, an

17 de nurg* O* 11445, aos s.

P,oto na I do total do 8 ponROS oprosemtadol.

Tkftmo xxa 176.575 do 21 do janeiro 04 1961
Menuorenteir COMUTO

DE

N*

CASTRO PEREIRO. . SIO PAULO

Priviláji, do Invone2e; "NOVOS áriMYEIÇOAMErfos IW2e0DOZTD08 NA CARROCEM./
,CAÇAMBA DESIOCAVOL, WErAz OBJETO Do Faial() DR Tia
wo IN 135.488,

Ilawaugum
3.. ROTOS aperfeiçoameatow introduzidos

çio Á TWROWTA, ao $ER SURTA uma ~AEMgint.
sás PAsSáGus NUM rem MIMO.
IMITTNDICICDPS

na carroceri,-/

..d oM ombu d ' olo at:04 que 1.4U oldote go p edide rir; gçfire MN 195.488, oompreen.
donde uma tarrocoria-cacambe doelecivo2 • oute-tranewrtíool. folea em noa /
ott maio lotOoe, dotada do ~fade engato poro ergaimento o deslocaras por/
oiei* do cohlo dia galga...tu ei moio. para é mus tircaçie aehre 4 Ceftafte en /
eacultr, evaetiridador pela

176.557 do 19 do 4aneiro de 1966

Mosturents: SWIFT* ANOsTRE SOSLFORT - • MOÇA
9rivi1igio do Invoo0o, s DISPOSITITO PARA RECOLOCAR AMOM17ICI4NWN EM

34fte do chassis do veiando ser formado por na /
ote mais ouras poses por pau:dás* era outra4reo24 ,a riXeCa e e lorgeri-/
ak0 cOns eXt(Idail l IMMO& ;et" Meados O trovrooas moa dois sentidos cao

1 - Diapositivo para recolocar antooattemaante a ferra.
Menta as pcalçio, ao sor aberta uma rosca nua tdrifo paralelo, na divoremo
~rama da ferramenta, caracterizado'por incluir na aistemade embreagem
eco seis •lemoutoa, estando o primeiro oolidlirio com o mandril dto sopra et
gira a peça onde vai sor aberta a rosca, por lute:robalo O. Ima tremulara° 1
ninem:tico com relacNo A, estando o segundo elemento o p lidírlo da parar"!
mestre atrasU do a" serInda trai/miara* elnesíttea, mande o afastamonto
colar entre os citados oleoontoa igual a _2_1c4 4, 493% 04 ** ffigEere

latiek

UlARIO OFiCA1

1- Orça-feira 30

l otoMieza

S6ção ER)

29#,XI.Adida-se a prioridade de correta:Mento ,edule de"
2.04. janeiro do 1965 aeh AG 2569,
Ponto n4 1 do teta/ da g pontos aProsontados.

Marco clë 1971 1253

fabrica:40 de poços do done" ie
earamearreedó por peio menos um distanciador (a, láL 7. Na,', e, dA.A,NeLtkielitji
1 .. Corpo Sco para

4

para, a fixacão da esis diatanciadoreS (9S 9 o ).

fia.1

.

mavinoics-so a prior/dada de dorréffutdOnte pfliátOln¥11
,
pee do na Álamanha em 5 de aarçn de 105 sob no le bffiettyrn't
Ponto nft 1 do total de 8 p actos opétontodoss

17 6 .11.85 da 14 che janeiro da 1966
218X0 N O
SIO PA01.0
Requerente: YD LI T15$
3riy4.196(14 de Inveugio: "MECANISMO PUA BÁSCULA:SINTO p r. MOSTO*
minas) PAR& BASCUUMENTO DE TNCOETO, earacterist,
do pelo fato da Se fixar i estrutura do ene6sto placa, em forma de setor, az
tirculada por pino estrutura de assento do basco a aUja armaçío lateral 6/
ileldada placa paralela a' i referida placa, estando a . segunda placa dotada de /
ras go longitudinal ao qual corresponde abertura provista na placa .anterior,/
'lendo i' a duas passagens atravessadas por pino solidário cem cubo atravessado
pelo terminal rosqueado de haste provias, anteriormente, da manopla, atrevei

Requerente: TEM:

sendo a referida haste luva fixada S estrutura do assente a apresentando a eg

Prtvilaata a. ~isso PSIU trusbLft A dandineugit,

treaidade chavetada a suporte, com 2ivre giro na assoo,.
Ponto nO 1 do total do 2 pontos apr.,entado

Timo No 176.55h de 19

de •

jrne4,....

4,

ie66

sutça

raaGas, mos

XSTAMPADOS D LOREADOS SRMELHANTRO 51, PABRICAÇAD /
DE IINVOLTORTOS DR:UTE:RIU TUBULAR E UM APAR8LR0 nic

.

SM ow rinsruoto 0 5aPMRID0 PROCESSO*.
RRZVIRZICAÇDZR
/ - Processo . para registrar g ornamentaqio, pregas, re.,
RA

roa getaapadaa aa mvselhantes fabrico:0V de envoltórios de mataria/ tuba-

3

2ar cempriainder, achatando e vedando . ar ZOLLII-Er reIstivamante estreitas e trans
versada ar relacie ao adxo. de tuba e afastadas' entre si ao longo do referido
eixo, sendo toda anwelt4sfo individual destacado dos demais por Meio de cortes tranawersais feitos nas senas de sadaqío, caracterizado pelo tato de dag.
o avanço Co material de tetre'4 feito em dois estígios, sendo que o cceprimem
,

.13

to do Ultimo •stágio dependendo da pasiagem de determinada Pares indicadora,.
feita em .e4d4 unidade de embalagem on em aleumas delas, por um elemento sensitivo.

asm40 N o 176.750 de 28 de janeiro de 1966'
DrsTrerro BEEPEAL
Requerente: REyVALDO LEIO DE camst RAROS/

-'lleivindica-se. a p7foridade do corrOpondente pedido de..
poaltado na Suíça oba 21 de janeiro de 1965 wch n a 862/65.

Privilígío de Invenção; *ORA.TRANCA DO CAPUZ DO MOTOR DE AUT~VEL*

Ponto ne 1 do total de 12 pontos apreeentedoe.

Fig.1

jklIFIXDICACUBS
-

Uma tranca do capuz do motor de autneAvel, caraCte.

risada pelo fato da ser integrada por uma pLaea de fixaçim da qual es 'roje.
ta perpendicularmente ume: haste que preme um furo próximo i eXtrsaidade li./
vre sue transpassa o "furo central de outra ' placa ou contrafin, A placa de /
fixação prev; Am n Puros eituados nas •xtremidade..
enico ‘nrito allresentado,

FLG Ct
\Ia
7~0 ao 176.128 - de 30 da s.somoro da 10,
Ragrerantet. IsodsTsa VI MOINAS 001WWN VÁ a a ft, figo
ostonístio de lOveaf,iol 0 C0MANDO 1ra6to.mo)sitiO0 PAPA ~ma

,

~91

REIVINDICa£04a

1

Wtggo Ne 17g.722 de 26 ee janeiro de 1466
A/rani
querente: ARTUR 11ECE1R
Wrivilágim da Invento: *CORPO

DOO PAR/ PAR:5ln'. La

lalB/RDICACDRI

• comino rATRO-141101102(111 filtà affila Á WiaegG gel
g

AL ccarcaandendo reservatório de ar dompr1zi110 MIM* aia& lida ét
itecreçEo. egla registro rea,u/krel do premia* egurietoriame poio tato as mei
o r.fartd.o i-uaorvatOrio ligado A. *Na distrowataTgaga 01n42trillity 1pII14
erkiiknx

pus tadara de, pistle

hasta soajoaata 11 trago proaotor 49
da frieoio *MI e eon5Onto de notei% tate

Re4,015460.1. de ,

.1.tert),7..e.:..'e do contato doe Crectis

Março de 1971
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1254 Têrça-feira 30
CIF,"

Wogga bartadoia chaee Cerne de curso com . rOlo ertioulida.
Ponto DA 1 do total do 3 pontos apresentadas,

it•lvindica. ge a prioridade do raSoispendembe

pold0C-23

poci444.41 ma Dmatá em 24 de junho de 1565 sob na gg.ogy,
Ponto na 1 d) 1,,tal de 6 pontoe apresentadOre
5,44

25r

/ g "%.<:.

r".1111::\

lie
ie

rélik

•••:.

‘ud

N.:=t~

PI1710.1574* 194
. 7 24'2'2 Au

11~

1.1.111""r

ORNO Na 176.14. de 30 do dezembro de 1965
anuerintes CMUMIC1 DANIrIflIL PORCELITE S/A

blv11444o de InSengUi

SIO

Theto mi

PAULO

"REGISTRO DE SECCIONAMENTO PARA CANALIZAOM

De ?SQL

ag de

squr

M

de:4~e .de laa

INGLATERRA

PriviláGdo de Invonsiox *ARRANJO DE PENEIRA OU 08120,11~120 VIEMO

DOS"

lurvisplUctnE
REGISTRO DE SECCIONAMENTO PARA CANALIZAOES • DE IPIAL

1. .
pO3, caracterizado essencialmente por compreender um corpo asaria* oom giro
03$02 nos doia Sentidos, aplicável na luva ou conexão que une as duas 550-1
'cleg do cano da instalado, e dito corpo •sarico dotado de furo passante n/
tilado com o canal de elleoamento; peIo fato ainda do registro estirico estar
batido no Interior da luva entre dois ressaltes um firo e o outro removivel/
Ceado ainda previsto entro o rogistro ' ssfárico e os ressalto' meios vedantes

'ide como anéis engastados an rebaixo'', com apgio direto sObre o registrA
Ponto o* 1 do total de. 3 pontoo apresentado
0:4JCORTE RA

c,'
9

112

Re3 X* 176.119 de 30 de dezembro de 1945
lung
ihoierentes 800IETE ÁNOEYME ANDRE CITEM

VolvtlIzto di Invenglo; *DISTRIBUIDOR DESTINADO A SER ASSOCIADO A NA 8001A/
DE iwrzçxo DE GASOLINA*
RBIVINDICACDES

.'Distribuido dosbinado a ser associado SOE UM& bom.
ia do lajegIo de •malacia, em um motor.ds ase:nota, por exemple, • cujo pai
pai consiste em dirigir a corrente da ase:nela em airculaçãO a Partir de uma
• ipmba primária de alimentaoZo para a bomba de injsção, depois a um &Ilo de/
lOtaten •, sucessivanentep a'cidaun dos , cilindros do motor, sendo o dito /
listribuidor caracterizado pelo ?ato (ta compreender, na uh' cartaz . , ;MU vá!,
'lua' de diáribuigio coaxia/mento'dispostas com a árvora da comando da bom.
'ia doi lapogio, uma primeira Válvula que 4 fixa e que envolvo circularmente a
atra bre., una segunda válvula colocada 'oda a'primeira e calçada em' rota.'
; Ião na extremidade da dita árvore, uma terceira válvula colocada anda a se./
funda, fixa em rotação, nas a6ve1 si tranalação axial, UMR mola de coupressão
hat41 . qm, natá 'q olocada'entre o cartar,* a terceira válvula.
1

176.109' ire

Requermita: nem

Sy; 1

LEME CONE/gor
RRIVINDICACM08

1 . Arranje de peneira em outro 'sarilhe vibrado, acme,
absinto combinado, caractarizado por compreender uma amigo vibradora a sg24
Vibrada circulara:ante, uma sede planar sabre a mesma, una basto .tendo una g3
de planar paralela e espaçada da sede na &reação vibradora, Un enóbinento sn
eilnente degornával entre az duas ditas sedes, IX( Oen fora dit.:falhei. xl
bre a amuo ° rotativa anum plano paralelo 4011 planos das sedes o= pelo nem
nos toado um Aonponexte no zoa plano de movimento paral•/o aoa dato plenGai
das . sedes o conszha motoras para fazer girar o dito peão.

Doiviadica.as a prioridade do ceempoildenta paz:kC:0
Posi**40 na Iaalaborra em 18 de marga de 1965 sob a*

115,9/65.

Puato na 1 de total de 15 pontos apresentador,

TIMO Es 173.637 do 30 de setembro a. 1965
MANOU CORPORATION OP AMERICA
ar.p7,
Yriviligio de Invoncão: * ROLO DE ACABAMENTO *
NeIvinicnops
n$10 de acabamento, caracterizado pelo fato do que
aem e...-.1.Luade de fios não tratados com liquido passando por ditos /4.
fios, om paralelo, oonatinuamente para contato limitado com as superfícies externas de uma pluralidade de rolos a'Plicadores paralelos .ao
onadon de um eixo comum, mergulhando ditos rolos aplioadoris no 144
do em recipientes individual, swetirando-ce tal liquido e condusind0
uma membrana de dito liquido, pela rotação de ditos rolo*, para ditou
fios, e aperfeiçoamento que conprsend, a coabitação de um suporte individual mdvel para ciada um do ditos rolos, sendo dito importe monta
do para movimento para dentro e para fdra de una poeição operante em
que o ~conduzido por dito suporte mergulha em dito liquido em um
de ditos recipiente', meio para reter ditos suportes em suas PoolONee
de operação meio de guia de fio levados por cada um de ditos suportem

Unia. , -feit-' a 30

D

“LC.:3õ
Ui
•

O7,P1

Zetl nn••=nnea

Para definir 'precisamente os tra-Jetos do fio acima do ralo levado por

.".n.xço de 1971 1255
MENWMG.

de britador; 3912

=IR

para

acionar o rói° de britador p ara efetuar

ajustes cara

dito suporte, mantendo dito suporte seu meio de ralo e de guia em re-

terisato por compreender Moio girável.ccm o rôlo britador o provido de uma

laço fixa, meio transmissor de acionamento individual em dito 1:540

w5rie anu l ar de projecZes radiantes/ um acionador montado deslis gvel

para cada um de ditos reloe aplicadores e meio, em cada ralo aplica

cu/adamente na armalão e encaixável um ditas In'Oáfações;

dor citado, para cionar seu ralo aplicaaor por cooperação com o meio

011

e

meio operiooDsen..

te liado a dito .:-tona c d para oscilar sirultanece‘Wo o mese° para girar O

transmissor de acionamento correspondente em dito eixo quando dito nu
porte se encontra em dita, posição operante, sendo a construção e ar -

rOlo,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dou

ranjo de tal forma que dito meio de acionamento cooperante seja desen

positado nos Estad o s Unidos da AmSrica em 16 de marco de 1965 sob n o

caixado operantemente de dito meio transmiãoor de acionamento qUando/

440082.

Ponto no 1 do, total de 18 pontos apresentado*.

dito suporte .4 movido afaStando-ee de dita posição operante.
• T.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,depo

27

o-71"-z

I

"IT1 '

citado na repartição de patentes ,dos Estados Unidos da, América ao Mor

,z

f-te, em 1 2 de outubro de 1964, sob n 2 400822.
..ento na 1 de 6 pontoe apresentados.

r

Gr-

TERMO
-

B

2

172.524

de 25

de agasto, de 19.657

2equerentes COMMISSARIAT A L'ENERg£ ATomnrE.Manr,./
Privilégio de Invenção: APAREURO , PARA. ESTUDO DO moermos lir 10

'LHAS EM UMA CANAI,IZAÇXO./
ReivindicasZes.,
TILRMO No 175..891 de 22 de dezembro de 1964
Requerente: SA0 TURIE INDUSiRIAL

1 - Aparelho para estudo das velocidades 8e -tolhas e• MAM

PLIMICh LTDA = =MO PAULO

canalização vertical chnia com um liqUido, ceracterlÁedo por ~Or.
Priv114210 de InvençÃo: "NOVO rILTRO PARA GUA.

ter duas sondas finas cujos extremidades aensivete se disPtee sac.

JIRIVIRDICAVDEQ
nalizaç.ão verticalmente , cada eaa das quais /Meg ma impulso *MI.
.1 - Remiti/Are ,para ígta, caracterizado por compreen-/
tricô ao ser atingida por neta bolha conseamente da neurieeís da re
der um corpo substancialmente *valado, corpo este formado a partir de duas /
sistencia entre o elemente Manei.N da *onda s e camaLlosepleei
partes rosqueadas centralmente entre si, partes estas' das ' quais, a inferior/
dotada de um pequeno degrau interno, no qual se apoia um disco metàlleo,

reeutrente reitiadieo a prioridade de correapondente pt

7

dido depositado na Repartição de ratastes da ?rança, eà 47 de Moto •
disco ;st* suavemente recurvado, tendo á r sug superfiele intelreeente dotada/
de 1964, eob n 2 986.393./
de pequenos erifIcioe circulares passantes, sendo que sObre o mesm,b ; aplica
Ponto n2 1 do total a, 3 pontos aprosentadOe.,

do um OU Mis discos feitos em rbItos ou outro material filtrante adequado/
qualquer
onto t e 1 do total de

3

pontos apresentado*.

II

o

ia 172.513 de 25 te cesto te 3.903.1
Requerente: MAURICE MillkitateNR—rrant011 IsiOrre.A.TAi./

FIG.
ERMO N o

175.885

go . 21 de dezembro de 196,

Privilégio de Invençães PREME-ALMOPAÇA Pd.RA REMOVER BOLIMAS 12 Yd •
BRAS QUE TENDEM A FORMAR-SE D T=1)03./

Reivindicac'e'ee.,

Requerente: 14.R.BER-GREENE COMPANY = E.U.A.

Prí yllácio

21%

/

arti.

:Invencão: °UM BRITADOR, MEIO PARA ACTO/11-LO E MECANISMO DE 4-4'

1 - Um pente-almefeça , para 'remover holiniumt ^IN
de tecidos, caracterizado por compreender um cabe tu

REIVANDICACOMS

auporta uma parte ativa'aU de pente, cuja parte dl ea

1-- Um britador tende ume armagão, use entrega de britado/. monteneem,dite ermaciee, e um Alo de britaa or co'ntaac na arma ,,.ão e &jul.

t4vel.cor'rotscio para formar uma folga de britedor ajust4vel com a cabeça -/

ee

/

10~

trtsrt mit RUO RaRA

lIA.

o omv4x4 , .clotea4 *P erietoe espaccAes com superfíodas ~tatu, /

w,Spries para catarem as bolinhas sem danificar.e
depomitente reivindica reivindica *

prioridade do mo
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4O2=211---

espendente pedido, deotattedo na Repartição de Patente* dos Estada*/
Caldos da América do Norte, em 15 d* outubro de 1964, eob nUmeroi

404.107,/
'

Ponto n o I

d

fl total de 7 pontoe atresentadool'

1 - laarelho ' pare espargir liquido:1.am gota de uma massa liquj,.
da contida em um esPaço fechado ;teia& da superfiçie da ma gma por meio de
um impulsor parcialmente submerge no liquido .° girando eco ttrno de um À

i..9.1.
T
......-:,-----

n

I i iA

.Çll'i,!;

138140 Os 172419 do 13 do agasto do 196$
Ooquarontill ALUNINIEN LleouTceite . Limum •urna.
Pttvil:gle de Invenção 'APARELHO Pad ZOPAROIR gquIDOS 2M GOTAS'
pivimegenn

eixo inclinado com relagio ik superfície do liquido., caracterizado pelo
tato de impulsor compreender uma plaoa base e um minero da alotas curva
das dispostas sare uma face da placa ba g o e estendsondo.ca extoriormonte

,

'1111

de um cubo central de maneira a formar um úmero de bolsos curvos entra..
alota° adjaeentea,
a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido À

tBiO N ci 172.187 de 17 de aelets

depositado na Re partisio de Patentes dos Estados Unidoa da Ámírica, em *
ah de .gato de 1964 aob na 389;653.

de 1965./

-,nto na 1 do total do 9 pontos aproaonta4o4.

Iliquarentet ANSTALT AR MONTAGE TECHNELAIECBTENSTEIN.,
airlyii60.0 de Invenção: CAIXINHA, PRÓPRIA l'attIOULABMENTO PAU OAB

com

APARIJHOV Oro '144VAR PINOS./

Reivindicaãmj
1 . Oaixinba, pr6pria particularmente para a guarda de

/

'C3rtnohoe para aparWhoe de cravar pinos e compoeta de una parte bá.
Cioa (fundo) com prolongamento vertical em forma da rebaixo, obre o

tUal. pode ~ajustada a borda da tampa, caracterizada pelo fato de/
que c fundo e a. tampa apresentam uma forma poligonal congruente, pra
Carentemente a forma de um hexágono regular e, ainda, pelo fato de /
que a uma das superfíciea laterala do rebaixo do fundo e da borda dtis
*impa oe aoham aplicadas aberturas a serem levada, a coincidirem * R
lá= de sairem os Cartuchos individualmente./
JI depositante reivindica a prioridade do correspondente
00dIdO, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, es, 20 de

Xid6ato de 1964, sob n a * 46 902 VlIb/810./
Tonto na 1 dd:tOtal de 4 pontos apreeentados./

Ag
' .1

5
171.676 do 29 de julho dá 1965

TERMO N o

Requerente: CONPAGNIE BE SAINT-COBAIN ,FRANÇO,
Privil4gic de Invenção 'APERFEIÇOAMENTO Na PÁBRICAÇIO DE P8LHÁ8 DE

nano

POR RSTIRAHEN10 VERTICAL A PARTIR DS.IN BANHO DO VIDRO FuNDIDoM

e3IvINDInceas
o
1 . Um aperfeiãoamentd para fabrica40 do.ftlhal de vidre pot
estiramento vertical a partir de um banho de viAro .fundido contido numa..
%IO /T a 171.761 de 3 ae adoto de 1965./
20QUaraat e; JOÃQVIN:21an 8001E8 ,E AXIBAANDR/ MBYY./65TADO DA OUA
MAPA./
Perivild gio de XoveR40$ 115E2124100211102 22(ZOIOA6 Z ~asso DR 45)
te",

Zeivinabeebee.,
2,w Iperrelooamentoo em porcas O procaoso de aio fabricar*
adoe os aperfeiçoeuentoo por ser a porca uma lamina metd
C5, provida deva orifíolo central, correspondendo ao diRmetro dO
fuso ao qOal se deatiaa, tonado ao funde do ceco, dito orificiO
troa. tendo morto radial lateral, o sendo os margens de tala ri.
dobrados 1223 pausa diferentes, diotanolando-se o que correa
ihOdaragló de Ile de doca de parafaso no qual se deatiza,/

casara cuja atmosfera 4 separada da dita do forno de funío, afinamenta
condicionamento por um anteparo que penetra no . banhe de vidro, caracter/
nado purgue. o anteparo forma uma parede dupla delimitando um espaço no
tenor Ao qual é impedida a acumulacio dos gases provenientes do foramo,
de modo a suprimir as trocas gasosas entra a atmosfera do forno o a da elo',
c;Mara de estiramento atraves o anteparo.

Á requerente reivindica a.prioridade.deporrespondento pedido
depositado na Repartiçio de Patentea ,um França em 31 de julho do 1964p
sob na 983787.
Ponto ni 1 do total de 8 pontos apresentadolso
00

9

10

6

a'

Fi a 1

04%
poo
N.v. mo. Nmesismo#10,
oro

efi2t929 1. GOSOtal de 4 pontoe apresentados,/

4

é
tgo

MZSdif06,

p
Ar 6 5 r~~
'1040 519

171.984 de 10 dsagBato de 1965,1

Requerente; GENERAL ELECTRIC C0MPA1T./E.11.A../
Privilégio de Invenção: APEPPEIÇOANDNTO EK DISPOUZIY0 DZ ZOBRINO
PARA LAVADOR ME kRAAS

AnomÁTIQQ./
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no,upea.reigoemauto ele diapmezeave kt DOftit4 Offt )4p.
.vador &e pra . coe , autow4ice oommreeadeado um 'breco preterlYeameambe
adoptado pwrit. girar, dite breV , tendo Mit Peeee413e/e a o *ente e ele~›.
viam ae eaxeruerdo atravóa difak parede. do treco afim de que 'mim* 24
cuide coo CIII410 etre'flie dita penugem ditef tririMedelle pefflitlefaft
-Siar pratoe o eamelbanter caracterizado por oaapreauder que ONA perta
.da parede interna da pameamaa de fluldo no breca formo um limayulo Cd!
tro menor do que 1800, pelo ronca um, des ditem abortim'e* no dtfte
lumaço ~ma atrevia a pareci; no épico do ãneulo diedred
A requerente reivIndina oa fa y oree da Coatenog ó latemet
depositada
na Repartição dó Patente* doe Matedoo VAidea
tional, ,
Atuirias do iotte, em Ti ao matuto de 1964, sob o ne 399.095./

p onto n 6 1-do t.t.a

ee

5 ponto% npreetdr4mocs,/

Março de 19i{1

Seção Eli)

ao julho de 1 9 6 5:i
•
' Requerentex 2HZ PROCTOR.SILEX cortponAnonyWitatel
Priciligic do Invençaot COADOR EltTRICO FIRA CiaM
efig0 fid 171,712 de 30

Reivindicacktj
toadog elétrico pai;

ow,é, cdraateriedde ide tate

de compreender uma bua, um membro montado na retinida Imoo Cotia
de paredes que definem ume cavidade para bomba tdrmiete blid redrai!
te removívei, montado no referido . membro provido de rad alam:iam

seu fundo, a qual a* comunica som e referida cavidade, meig a do i%
daçato entre o referido recipiente e o referido' membro. g aniu 89/
engate livmdvel, conectado operantemente um a referido bane, 8129
poeto. de modo a.exereerem ume preesao descendente 210 neferido net
c iPiente , para_ manter o referido recipiente anda 29140 dt0 Tates
,gao com o referido membro./
depositante reivindica a prioridade de.0031,006e.assw
podido, Sepoeitado ma Repartigaa de Patentes 809 Notaos112,3,889
aiirioa de Morte. ma 31 de julho de 1964o a0b0

Yonton gt 1 do total 4e 28 yontoa gormeatadoel

FIG.

22DMD Nd 171.503 de 22 de Jniho de 190ot
Sequ:rentei 112111, WOUOUP.O 00. AO./ALEMAINA.,r
Wrivilisie ao Invengau OESTRIMMA QOK TAXON ZR 223~19
1~00

Mel

NA DOEM DA 22,2322~8 231.142a0aod

ile+eladineoieed
Centrífuga com tambor da peneiremento etniOadenlii
alargado ma diregao da extrowidade de deuerSe, com maneei aopami
abaixo do_zeu fundo e com Introdacae °entrei GR 91~111 Or ~Ui ep
/usada atravde de net tuba :bem com prato dietribuidor mo meome
to, carecteriaada peio fdte de que o cimo de eentrifusagle, marm00
de eixo iho, parede odeio& e eixo maelgo, l at aoha apoiado yor bosixei
do . dlamstro menor e ~lin aproximadamente atura ownellaa do mimmetro *dor do tambor de peoeirieseato./

.

Zonto nó 1 de tatel.as 5 Dentem apreeentsdeed

gaNK11P 171,422 de 19 de jaho se ~70/
Regue-reata AN/MOSSO 81IAS lawnsoirm

maiON deffer,,110rit1ed

rilvdáidie‘ge 26r4Á9R94 PERIZIÇOISCUMOS OU Za1491Y9LL2Akailm.
NONef
o iparfeigoamentoe em ou relatiVON a 18~1204 ~Ra
Atiffil,8o2 p or entrado tubular provido de aba Ufa& tabulei, 10 Me
*arme angule preferivelmente reto com o estilado, prol-tina° a cela a
Oligío de bisamos, caracterizado pelo Rato de ao ureautuu 09 aba
Moo laterais dó eatra4 crtiouladoo . porpidon a barram vouticalm c28

maper1ormonté atraveseam empata fixa ao para-chocae do ululo o da,
Uru/mamata par paí:efuee Não tima4C1

imlo.supo4tolidoi molonsfitmi

3mra.ohoques./
nutg ,me 1 do tato. de 3 pontos oposontateok

f

TM() Ma 186425

do 4 de fevereiro dl 1963

Requeimam PRIMO. KRUPP anutscurr MIT Basontoorne talmiT3152 a SIBMage '
Pgivlligie de 'munge, 8A5O0RAGSK 50 2218 NUP0220 43016)410.Potiaffle#

SSAMEROu

125 ; 3

,s. :o er:

aCO
't ..r(:;a-rb-,

0 .1
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(
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REIVINáICACDE4
/ - . Ancoragem de dois suportes articulados para compor.

moi de carbono e consistem de radicais do tipo alcoil, fenil, fenil-alcoi/1/

• sigam:to, dispostos em nichos previstos om ambos os lados dos pilares/
da kirragon, sendo que' as comportas de segmento apresentam braoos de apOie o.

alcoil-fenil, alcenil ou olcoxi-carbonil; o
RI • R2, em conjunto com o átono do carbono ao qual se
ligam, tornam um membro que consiste de um anel aliatico saturado co nono./

blIciamente verientados, com o auxilio de dois feixes de tirantes, um dos quais
caertondo acima o o outro abaixo dos suportes articulados, caracterizada pede IXt0 de que os dois feixes de tirantes que se estendam acima dos suportes/

.inuoturad. me 5 a 7 4tomos de carbono, tendo o citado Ría estrutura
-

Urticuladoa, se achou reunidos, na regia* dos suportes articulados, em um pou.

cm

CO 3 ataque.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido

Reivindica:e • prioridade do correspondente pecamo me.
,.. ositado 1202 Cotados Doidos da América eM 7 de fevereiro de 1964 sob na ..444

dOP2

ati40 X4 dlenanba em 5 de fevereiro de 1964 sob na B 75.298 V/84a.
Ponto.n a 1 do total de.2 pontos apresentados.

343.223.
Ponto na 1 do total de 11 pontos apresentados,

FIG:'

TÈRMO Na
de 23 de 4exte.bro de 1964
Requerente: Broa= BROTRERS AND COMPANY LIMITEI?
INGLATERRA
Privilégio do Invenceio: "1PT2-7:IGOilin1TO tO OCESSO PÁRA PoRMÁR COBERTURA BOí
TA PARA OBJETOS MACIOS E ARTIGOS RESULTANTES*
REIVINDICACDrB
. Um aperfeiçoamento no processo para formar uma ao./
bertura solta para objetos macios do tipo descrito caractorizado pelo fato que
cobrir o alto os lados de uma fGrma rígida com o feitio • ta:.
nanho do objeto cem uma camada assentando rente do material flexível, formandO
na dita camada • TesturandoUma con ..da externa de material termop14stico por /
;le empreende

um processo de vícuo co de proseio de fluido e removendo a resultante coberto.
ra solta da firma.

•

Reivindica-go a prioridade do correspondente P e d i do de.
positado na Inglaterra em 23 de dezembro de 1963 sob na 50724/63.
Ponto n o 1 do total de 18 pontos apresentados.

MWO NO 166.906 de 4 de romeiro de 165

/0

teqr ar ent‘ àffilIK EAAS COMPANY a 4. E.B.A.
bia1lei43 do Invongíos "PROCESSO PARA PREPARAR tat Polditad DE POSPONATO
ADIÇI0m4
REIVIND/CACOES

1 . Um processo para preparar um polfmoro de folio:dato/
(to tdigo garotar/ g ado pela reação, num meio cido e em temperatura de or./
02 de (Are* de -70 a a 100 0 0, de UM Cloro.f0sfito tende a iSrmuls
/6„,.
ri •
P
O'

• O p•lo nonos, uca setena eno11zívei tendo a roxeai& "

iERNO Mo 164.75í de 24 de novembro dd 1964
Requerente. MÁRIO OSVALDO amuem . mesma'
Privil:gio do Ingenqh "NOVA PARA mimar

ns!Trm,59Pg_
..

pele fato que ela comprou.
do un .99rPo e longad o_c 51fM00- 0 ÇLMN ne, sua parte superior possui UM dOn
te longitudinal ficando áJustaftemento fechada dita parto superior na Ia!
3.

toner do nt forro do material adequado • de comprimento stbstainoialmento
maior do que dita parto superior, o qual !Ao fechado na sua oxtremidado
supeeer o 4 posluidor no seu interior do Cotam longitudinais, as quAls

g

pari Fadado ug poleio° do fostonato quo oontím, roPetidamento, asintdado
•

(

.

C New

i

p

~eimeareemeto

*em

ui
.O°

ca g :acoimem:o O ti WrOa de 10.000a, cmoujaa-feircalao (/), (II) o/
r_Al Ia

DErlt aioetIORO teadO 2 ott 3 :hemos de Carbono, eu tm
0C1ICARelesil.tUbotitufdo, cujo aiecaleno eontim 2 ou 3 ítemos+Je carbono
t4Cta,e~3t2totittlintieR %talisca: *AI 8 ítomos de carbono;
eterldralizontot contem, eada um. atí 12 ilto-/

tOol pop:cidade pataxineluir-Mo . mo micerior do conto longitudinal menciona
da e encostar contra a extremidade final do mesmo.
Ponto na 1 do total de 14 pontos apresentados.
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MOO R e 164.178 de 27 de amtoto 41. 1944.0
liettnore.tet RCer310 nome° nrandiarano L ~MV

Yrivil4mia de Invonçãot A1ARNI493 Dn sumbEffirengeniniat i
PRODU/IR 70R01 It OUTROS /MJ

migrft

P.,~111e050041
ipartlho de sucção oeiontines de ages, para produzas"'
rbroa e outro* tino, coracterimais Por ao constituir de uma barra X*
.ompromeão com o ' formoto do una coronha co. dolo cabeçotes na POMO°.
ouperior e dentei na roendo inforiorl s'ImAtibo bedel do formo mi
lindrioo com bordo ealientio onde ao fixo no W000l dentado no Parta 1.
ixtorna, fendo o tubo bocal 'Aio a parto da coronha dentado par. net4
te maoacon de lotais que co tiram na junção dom co'begotam./
-Ponto a* 11O tote1 do 0 Pontoo opronntadomi

TIO= O 161.927 dó 20 do agiote de 1964./
Itegmereáet POW SOEMO oonposimOolearail
Priviliglo do lovonçãot 15003580 IAM *ORNAR XI M1216 099104/004 PY.
RetosOs WIMOIELYEN I .0174../

Março de

1971 1259r

Cd %fp% tri dada cárumdando e ma Colmei** pleetttlet Moo
sio, do encaixo para um mopoorte prinatiáo de montam Para na Sone
4W cordas, avangada" radialmente atravdo dal% ongnanti viro o *atra/
oleosa roleta. ?Moral lonsitudintOo,
-Rano n e 2 do total do 4 Volto; *YroleAtadoli)

/IRMO X* 142.101 do •2 dê astuta dê 1964 .
lequerento. PLASTIZON 6/.4. PLAsTicos E DERIVADOS - SIO MULO
METOS EM BICOS R SOBIWAMPAS DE MOS
XriYildg n do Invongão "APSRPRIÇOAN
PORÁ POSTOU" •
ReirmIcedX$
2,. , APB-~eAmddrod dm pIÇOS E dopaxxAm p As ag . Tudos "PÁRA PASTASw,
'Diluirei. a tubos flexivala de . osvasioments por.preção externa, cana.
Ornados por asna a Ou avpassagens do , saida Atr. aY44 de oriffnos lono,
Otudinala, praticados em nica bucha cilíndrica interna, de um gatgalo
jbular.rosqueado externamente, ditos orificlos sendo dispostos c.kforman.
do uma coró& pré:rima a periferia, saindo em tOrno de uma projoçlo
Ori on central;
'Ponta n a 1 do total do 4 pontos apresentados,
A

noloiadionone",

1 . recaem para tonar matesion miolema fibroaem
ou ronlontem i dmaap consternado por compreender o cor
tAto do ,referide metorial cOm tht Tapar de! selo ame, ma rilono
Ormuia erma
parmeilmato

VaaiLIX0O3)2.74 -s.t''
m. qual R 4 ...colhido miro o drap0 wes consiste de radieda de Ui
drooarbon•tow alintien die 1 a 10 Mesma de morbo** .radicai! 44
fórmula l'0a 20S 2 eal que 1 §, 4 ma radica l enflee eole elle de 3- a e
&tomo.] de earbolO, 4 z owe. l ée NI 19 a ema tanintalttéro do 000
e 175.c, ot4 qui o material sela isporadveibiguaN,
á. amontoo, reivindica aprioridade do eormspoaleatei,
pedia**, da>oeitado na Repartição do ~latem doo notaioa Ukeides fdn.
Aw4rio& do *arte, em 16 do descol• da 3D6b sob si nidited

Pont-o m* 1 do letal de 4 tate§ IONNONNWhed -

.xlsese p i 161.150 le 17 de telhe 441014j
Requerentes w3$00.41000P5I11 NOW NA. Eltinfte DMENIMIN
"A A IMISTRIA TRM IU/010 ung i/ _
friviidge de Iaveno!"1 - 5070 WendnillanffiliSainnidenn ata e
Md./
Zailiineioaonatuf

nevo diapositivo para lixar 'aleires adtrOaj CUIM;
*arnado por empreender iniololanto 'dna caixa oilladriea de pope.,
ma *itera, coa a Sãos ~talo' 0140 Suado pevide, ecteramats#
de na 0"-tO ~Mo centra ddliatd o 'Nora aeopaealato ao eixo motor
• ciada dotada; no ledo latamo, de mia coroa centra/ circular, de
.

cujo centro profeta-se na e440 Ortogonal retdlicoo, envolvido glorie

ia aellooidol, o coa trdelto outrem repondo o alugado para fora/
da momo, coisa isto leses$a 'aporfieis lateral 4 prevista vota lleHm
solidado de pares do ramos retilíneo" loagitudinaio, , rartindo de
eia 'tida adifel
sesta oh MOMO e Me O. Sado, o os sedo par,/

/

MIMO x* 101.714 do 12 de ogamto de 1964./
Jaquorontos 11TRU82RIMRK OOXAMLER ORO.AIRMAXXAoi
Triviraie de Tampão POITA.80208 PARA OFtra93 WROLANRCO 07//5
ZIU000,/
pivItkUoletio./
7Orta.rOlee, feito do Material, meado, preferonle
mato de rilha do metal, • prdpric para &go" do rolamento onindr1
Os% Iht que me Mear mo ~leoa co driao* de r42uMento ;19 acham 2.41
enodoe por trovearsd para o condução o/ott a !nação doo 4raãos do n
rolamento que, por nua vem, estão li gadaa entre . el t aae eUmo e'tre
midadealunio, por tin g ia frontal", odrooterizad" pelo faio de que /
O. Radie frontaie axialmente orientados mPreeente"— Om diâmetro sxtel.
.no tal que, por ebbre o mesmo ! porte-zoloe seja conduzido no p'!.enti
de rolamento extern,.pdra oe driCes, e, e4nde, pelo fato de que oe /
anéis, frontan be . ochao rodttslin, 59M ffi gUe., Istd94 VOlte40 e, Pert, At.

1260 Têrça-feira 30
INC*Velt essa, at$o digoetC0 menor, sobre O qual repenaux p e uztr:,*,da_
Idep dos ataveadae,/
! à dop p aitanto reivindica e. prioridade do corrempouíes-e./
na Repartiçiie de Path:atas da Alemanha. am lj de
,
fattlela# 44.00~4

MAM ha 155.34a de 3 da Janeiro de 19g4
Requerentes C1BA socu;Te ouvir - EnIÇA

naarenso De MUNI fdTOCRAYIfi$"
Barmuranw
1 - Procewlô para a fabricação do •mult .-dee fotogrifican de hal.*
ge.leto 3, prua, sequáo o sótodo de floculação,.por adição de ou floralador a una *anistio de bálogieneto de prati-gelattna, na qual aio diseolvidoa as sais formados COMO *O-produtos pela rcação de deemaPosieia dupla de edis de prata bidro.dolóvele eon belosenotos bidro-loltWeie, GROA
eterizado pelo fato do tleireamder meado ser na 4stee parcial ~solo dm
sictdd fosfórico da Mreutet
• lt m
•N.,+r Vo4g.
Privilègio do Invenção 'PROCBSSO

~ate da 2,63, iab • nómsre J 24 242 X11/47b./
pohtq ai 1 do total to 2

~e

apremantadea./

/»('/.,%/•%,- :0//j'Y/'•57
'7,./ • .„///,• 5%//'

-

undh g ó um n4IUStIo inteire •Ase Pla composto hlAroxílieo orgánic*, contag
do, pelo nano*, 4 átomo. do tarbano,

abril da 196a./
. DA GDOARADA,7
enSti
?AUDI
ALICINOdESTADO
petqueg
.1Priv11igio dl %refugia APERtEIÇOAMENTOE Em ?UM *C44NO3 .PERPU .
zalanu(ints prannuce A cowsrango.(
«LI

Som Ws 158,122 gd 27

?intimando 11,Alepositantd rdivindtee,
• prierlded• do correlspe4
dente pedido depenasse° IN Popartigio de tetootee da dul4 e s ex 4 de de "
:toiro de 1963, soo na 67!163,
Ponto n e 1 do total de 4 p anos 40resexte4e4.

RateindicaqUe.,/

rtwg'(" N a 146.43o se 25 do janeiro de 196$
Requerente: 1CRrikL0.3 4/3
amuam

L AOC2Cdiçoullantde Sn partia aatilieva ~tarado., in
'41r1i46./eie destinados conetruçãO, caracterizados par Una cantet"
SW

Março de 1971

)

r-

Prly tiégts4.

de abas de largura dadivais, Lande a watt *atreita provida de

ler/poção: "PROCASSO PARA A. PUPARP410 OS MINS OROLOICAR"
Nral~Saã
1 - Praceado para a produção de adespootde tmodo * f,SOOg

Oblongo, dtatribnitai equidistantements e. longe de aba, no ~ta
dm mmemm) mocioanto-em abe uale larga ama ardia ot tarem idirrithea
44nOrlta tre etium paraliklauento a outra, imottdtplante ao angule f
da peoa, se. Oti 05rUSWAI 41~00%tradO, Wei# Ildhae teRAOVIITINIAllh 4^
X4114ãO .kk ama estreita, aprasaasande eluda, ama outra urdam paralpla
de rano, e Taro* -circularmo altaradot, tendo ea dite* rema Mamo!
.hoa obliquamente ia linha loogitudinal, bem aapaçadot. tenda .04 IsCr.
oblisomit, paraldiaa
W510, aln, fura* airoularee dialo g adas to
moa referido,. ~doe • /atuadas no alinnamanto dai ontriaiftadio doo/

110*

Ia sotont,ealt

R3

M.OR mez'eelmX

tr,

dito* rangeu,/
PootO d e 1 do total de 3 Pontoo apronantodoo.,"
es que 31, reprovoota - cfizeste, on .12tLitc representa IMO.
- (elqui1.4nrerlor) -omino, Ai - (elouil.inforier) - eoloo, o rogdagl og oms colo",

Fi

'aturada de etnea dembros os o'radical de nma anima heteroefolloa @aturada I
de seis membros, • R 3 • R4 representa, tala, hidrogenia halogenla um grupo alquila interior ou um grupo alquilOri inferior, assim como seus adis as,
adi9io 4. íct4o, saie thicos, rermooeutieemente aeolteveia caracterizada /
oor eomoroandit a tateio do um com posto de mernelo o d a t o r derio da rersiu/o

n 5, a-

.00 Cã . 4.4(CH I

Z' 4

Rk.
mm eibto
R ? 4 ak 240 g omo shetinidoo deita, • d • é um &atou inorgénira Cot/
Uma amima da r6re/a4 ENR1R2, se que •24111R2 4 QMOID dafinido acima, ap6s O

eiMO la 10434 sft

ikda

tenridrokft:R64

lhquernatet AKTISBOLORYORDIMA ÁRMATURFABRIKEAM tIgera
lEriviWgio de lavenae *ZIG. CONLIMMOM MIN
ALflaNt% ROA Ong.
IRO NB PRUMO
Airalardi=

2/101 da afta, MAL!~ sanataltMaisulara ffimmdiglo eish
~Moi airmotmdtpla 'ao umpreender 40.4 7,QX ds cobre, de .£10 3,1

Is Wileg" 11. 330 * NO

de *loa % de C'd£1,001Watutoo„ de,.0
Md da amado% de O$ do estalão, Nado I) 1111$10iN 4~4
Irtealinata a 04 p ooltReld Zmixiddlily pdtradadi o eee:4411dadeas* 'Pedido demitido um-Republató de P.Itimmo da Ogge em lp 4#

Mt

Mese= 01" ask as 1686/63
efflit dato

Mai45

watts SPYBItUidais

gne o empoNtb ra gnitant*, da térmula I, é isolado como a base livro, OU UNI
441 44 a44 .40 44 itido no táxico, • no caso do dito compoito do tdrmula
sor Mia ei g tUrd 44 twasteros geométricos. se d *** * do, como os 14merokindt*
*Adule.

gaiviodiel_mk • prioridade do correspoudonte podida dtP*0
'Atado na Inglaterra em 26 de janairo de 1962 sob no 3176.
Podte n e 1 do total de 4 pontos sprementados,
usi4o N e 135.0A3 da 13 da abril de 1962
leonerenca: J.

R. slEIGY VA. - SU1Çft
cri-Tildo' de ..InseeçiN: • 29.10C3SW PARA A claRP-

çrros

•

- St OOP Velti
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410 Parc a túrioao0 de OC.8.4téB reational.
- W116
Calliteri,
lapela tatO do oue Q$ 0011Y9rte um corante monoazo da 01
nula geral (11

1.1.1
2

A

qual R significa usi*radical da cadeia ~temido ou naftalinica
clue cont4* o grupo -0-Mo- na posicio o pare a ligac g o aso;
de Yi • 2 2 *tonifica um 1",hidrogánie, Um grupo adido dulia
mico ou oarbUicos e
oildvel, e

Q

outro 2 significa um grupo AM1QA a-

se significa um metal pesado doe nlimercu atamico* de 24 Ltd /
inclusive 29, o qual podo sor ainda coordenado com outros

4arço de 1971 1261

*uai. e con3unto no prato o roopeobilt br4o do :Ungi
CIONU 3 caers

$E0 =pente, elingeal=vitO, 43 calma ,do aparelhei &miem
dentemante. da sampensUt. k paltaista, 01:f#40s1 ReQentl.n) =ter
mairoulto, earacterizadom pelo tato fio irto e peterna Una 40 SaNcdtte"
:..2
stoke teM tem eatratera dm sum4mutaggorollarbo creitnztaltiCataig
l ide em remem de Ya mm 6Rmi,eiMba,soatm60 OtEd=1.Co cdeadoOLIZek
do prato e que pende da ectrutnpay~,

Se
...=210
parafusos que atum:5=m tr;o entro= da pela trz Ir, atarraxando-se a
na estrutura rigida 40 aparelho com a Ante/70310o de litio Catre la4041
mol 'as te1ici4mi e de arrolam doirai:ater/4 orp
anote, loto: do bqp
racha $ por exemplo.
' Ponto n 1 do total de 5 pontOd.*Pred~gs
e—

•

formadores de complexos, com um coapooto aromdtico 1,3-4ia
nina que contenha no mínimo 3 dtomoe de halogineo na pro porção molecular de 11 para na cora:~ da refreada acima

_na qual. de Yi • Z2 um I •igmifiea hidrogánkm, um grupo doi
do eu/fônico ou Iffiztáulco, • o metro um grupe amima auhati

tufrel que $1.1p9r$$ o radical de um composto arondtico 1, 3

7

diamina, que apresente ao menos ainda 2 etomoe de ha/ogáneo
Reivindica-ao prioridade do correápondente pedido, de
...eaaano ma Repartição de'patentes da Suíça, em lt do abril de 1961,
fob n* 4,476(61.
Ponto ad 1 de 10 Pontoe apreeentadoe.
TERMO NO 1142.787 de 6 de setáitbro de 1962
Requerente: OCR (MON CHIMIQUE-CRENISCRE BEDRIJVEN) S.A.- SÉLGICA
Privilegio da Invençáo "NOVAS CORPOSIOOES CATALISADORAS, =asso PARA
SUA PREPARACTO E PROCESSO APREPEIçoano DE PEEPalwRo Dm NITRILAS INS8,13
IRADAS CON APLICAÇXO DESSES CATALISADORES"
REIDN'DICACCES

a - Novas composiçáes catalisadoras asp4cifieas para a preparação,
de hitrilas insaturadas, a partir de olefinas, amoníaco e oxigenió ou ut
gás contendo oxigenio, particularmente para aineparapío de.acrilonitrila
a partir de propileno . amoniaeo e oxign-nio ou um gás contendo oxi‘n.toAci

racterizadavor conterem compostiis oxigenados de ferroiantimZnio fica'.
com p reendida entre 1/0,1 *>1/20, de prefer6aciantre:1/015 e 1/6,
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depm
sitado na Roparticío de atentes da Inglaterra ) em 7 de setembro de 194
sob 11 0 32.208.
Ponto n g 1 do total de 16 pontos apresentados.
24sMo me 138,934 de g de *4i0 de 1962
Requer/atei LIUSI-01/1AS-10AD ODÀS0 00WaNY a 23.M.
PriViiegio do Inventor cosroolgo Pana COUR 0;IPa 1 O 4021 '

TÈrtmo No 167.790 de 12 de
'Requerente: PRUMOS OONTAOT

março de 1965.
S.PAULO
dO Inven9iot "NOVO YEETILADOR 0Ra- ralem POR24020
REIVINDIOAORS

1 -loro vantilader p ortát;.?.

caracterizado por ter G Ventila
dor oonstituido por um rodete provido de palhetas palltArIoao asiOna
do por motot eldtriee de dupla velocidade e enoortato suma salmo da

retore de ar. dita omiza sendo provida de uma boca de disstrIbuigiicr4.
ou ineutlemonto regul4Vel por amortecedor e dito meter sendo irizsdAl
a um auporte proso tz. caixa de ars todo 0. 908junte de ORIZSplUdete o
motor 113rado no interioe de uma maleta.
leonto Ag 1 de total de 4 Pontos sinteattant

Ortiga() arsrxerttLm

EMIZSIMSE

Oompostela para pair eld/e prosam da aperalte
recueoties$ comprsendondo vAS oemposigto para ~santo 44 vidro 40
tipo contendo 4side de oficio, oaraetortiada pele date de cie A .4616
eampOci9W4 tambdo ineltdialealstara de alicates 6$ ~MI ~Ia
Pealo

pastos apresentader•

CIRCOME 1454554 de 10 de Ombro dolga
Peauerenter TOM?. 04 NA11060 fayArmPrlylliSle de Invingle *APERP2WISAI081M 1004464606 VA ALP I P

IN*

,painaracgdas
• WzfoluMag eltooloaamtulto fddelldado 4o tipo se.

M 261-.930, O 25- 4e. alargo O 190
reeplafinit, goamzenx. SOCeart er~ zunorNak 'WERELà cari
u a ~Yb
PrieiXtelo de 1sves9Zo4 ePROOE220 PARA ~AR PM=
MitOnig -

ao
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RESPECTIVAS PECCULAS .eaa giaDERLVEIS Rfinallon,
Immoincow
3. . UM proceeso para preparar pelfeulat para embalagem
!Ncala de aderir termicamente e/oU impermet. eis aos gases e aos vapores, oa
Taeterindo porque suportes constituídos por películas poliolefínicaS eR0
leavestidos com uma primeira capa a base d. um composto amínico o co uma se.
vinda capa de revestimento constituída por uma mistura de resina de epOxido
C de um poliMero ou copolímero , de vinila ou vinilideno.
Reivindica-se a prioridada do correspondente pedido dt
rOsitad0 naytália em 16 de março de 1964. sob nd 5.637.
Ponto n" 1 do total de 9 pontos apresentado.'

Março de 1 97 1

daie-duat solngtet mencionadae por atino para o coeçao do material celulóej.
co , para »reduzir uma polpa; usar o cloro e o dióxido de eloro no alvejameia
to multiftdico da polpa; usar pelo menos uma parte de pelo menos uma dentre
(a) a solução alcalina • (b) as duas eoluçees alcalinas mencionadas por ál.
timo, para extrair a . pOlpa parcialmente alvejada de um estágio de alvejamem
to anterior; e usar o . sulfato.de sódio, juntamente com a solução usada da /
coação do material celulOsin, para produzir a dita solução alcalina.
Reivindica-se a prioridade do correspondents podido dt
positado na Inglaterra mm 2.4.1964 e 1 2 .6.1964 sob nos 13695/64 • 22590/64.
?Unto n" 1 do total cho. 14 pontos apresentados.
21

, 12X2X0 Xt 167,835 de 16 de março de 1965.
Requerente: FORD MOTOR COMPANY - E.U.A.
lrrivilégio de Invengeoe . *PROCESSO PARA PREPARAR RANHO PARA EMETRO
DEPOSIOX0 DE MATERIAL DE REVESTIMENTO OVGI.

);
I 39

32

12r

lb 33

"."1"

39_

II,

32'

fOt

•1
• e,

4:.c/

c

NICO E PROCESSO PARA DEPOSITAR ANODICAMENTE
MATERIAL DE REVESTIMENTO RUM RAMO AQUOSQ".REIVINDICACOES

para preparar banho para eletrodensição de ma.
Iherial de-revestimento orgânico, caracterizado pelo fato de.disper
liar intimsmanie égua, uma base gdrossoldvel e uma tinta que compre.
Onde pigmento em partículas e como fração predominante de sua resina
ligante de tinta formadora de películas uma resina de ácido policar..
boxilloo, formada pela rea9ão de um ácido oarboxilixo, acilioo,
aicamente ineaturado, - coa um polímero de base linear que consiste ..
Mentalmente nos elementos de carbono, hidrogênio e °rijai:, e que
tem grupos de hidroxila livres, e reagir subsequentemente a resina
resultante com aahidrido trimelitico, sendo a razão molecular de dito
nhidadó para dito oido carboalico oleflnicamente insaturado na .
reeultante resina de Acido. policarboxílin, na gama de cerca de 111.
cbroa de 113.
Reivindica-se a prioridade do obrrespondente pedido deposita
ite na Repartiçió de Patentes doe Estados Unidos da América, em 30 de
ibrii de 1964, sob n* 363.815.
Ponto 0'1 do total de 2 pontoe apresentados.
1 . Prooeeeo

fÁRMO Na 168.551 de. 2 de abril de 1965
tequerente: A & W (OVERSEAS DEVELOPMENTS) LIMITO x x mmtnyk
triv1143.0 éfe In:90140: *PROCESSO PARA APRODUÇA0 DE POLPA ALVEJADA*
REIVIND/CACDES,

PrOcesso ioara à produção de Pol pa alvejada, á 1
tette de material caml6eico, caracterizado por compreender: produzir sol.
tato de Sódio, Cloro e diórid0 de cloro a partir de ácido aulfdrico, cloro-.
00 de s6dio e clorato de $6dio; produzir ra,solução z/eelina cont)ndo cor.
honato de ebdio e sulfeto de.ebdiO; tratar pelo menos uma parte da solução/
'dlealina, para removei pelo menos'xima parte substancial do carbonato de 56.
elo •/ou para converter, por canatificacao, pelo menoé uma parte substan. /
do carbonato de sódio em hidr6xido d• sódio, para anis: proporcionar
iWaa solução aquosa rica em sulfeto de s6dio e/ou uma solução contendo sulft
12 de Sódio e hidróxido de sódio; usar polo menu uma parte de gnalquor uma
1 VS.

No 168.334 - 30 de março de 1965.
Requerente: LADISLAO RERSROVITZ WEINEERGER R.v.oue
. 1Privi16gio de Invenção: "NOVO SOFÁ-CAMA"

.

REIVINDICAOES

sofé-cama, caracterizado por coupreender eseenoial.
mente uma armação para o assento, oomposta por um quadro retangular,
com ripas tranwiereaie internas, e já provida de pé. inferiores de
peio, quadro este oujo lateral maior e posterior é provido de quatro
guias ou recortes de encaixe, diepoptoe todos verticalmente, envien.
to que cada lateral menor é dotado também de quatro guias ou recorte
te encaixe, diepoeto" porém doisverticalmente e dois horizontalmente
Ponto nz 1 do total de 3 ponto. apresentado'.
e
,
1 - Nevo

rtmo zfia. 369.066 .de 20 de abri/ de 1965
Requerente: ILLINOIS TOOL WORMS INC =
Privilégio de Invenção: *DIFERENCIAL LIMITADOR DE ROTAÇA0*
REIVINDICACDES

3, ...11a dispositivo caracterizado por compreenderem
primeiro e um segundo dispositivos de rotação incluindo respectivamente rilà
meira e . segunda engrenagens laterais aa relação coaxial espaçada e presas /
respectivamente a eixos que se estendem em sentidos opostos; um terceiro /
dispositivo de rotação montado para ser girado em um eixo coincidente eam
os eixos dos referidos primeiro • segundo dispositivos de rotação; UM pri./
melro e segundo pinhão montados para terem um movimento rotativo te para ate
raro= com o referido terceiro dispositivo de rotação respectivamente em coa,
peracão conjugado com as citadas primeira e segunda engrenagens laterais eja
pagadas; sendo ditos primeiro • emundo rinhas montados, cada vai, para 1,
fl

;
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7

'corem wastíataawkromp ectivanillta 02 resigh substanetalicente.coeutenslva./

quanto aos seus comprimentos O Cada qual em um *tremia° &paralelo ao eixo,
das citadas primeira o segunda engrenagens laterais; permanecendo. ditos prZ,
•meiro e segundo pinhães em cooperação mútua e localizados de ta/ maneira A
gim, em= plano transversa/ AOS otos de todos ' os referidos primeiros* st
gundos pinhOeS, os eixos do jogo -individual de primeiro o segundo pinWes
nearZo loca3lsa4o0 em u9refroulo 8 dividirão tal circulo em arcos Iguais*
..Reivindica.se a prioridade do corraspondente pedido da
positaao nos Meados
A+ l0gb.a0ba4
363.934.
Tonta no 1 do total de 27 pontoe apresentados.

1

dentes aa eadrox=c4 t2a

roa= cm .orntectlitt dO OCO gg.3 çrzto C3
tenham aplicado a cada pega conbinadora o anulo corroopondento ao setnero
n
do inpuloon correto. o &vogo an gular que esta pagaiscabinadora 3npriuo a
disco correspondente 6.tal que todos os dica= apresento a sua ranhura rac
dial ao longo do =a mesma Unta paralela aoc ons dna do rotagno de Code
que na ranhura .que formam tOdan'ao referido robafo podo penetro une:boz
ra solidírla coa una pega nSval combinada ecsç dutra que to una cattienoia
ou onhio que bloqueia o novinonto do toe:aipo (to rbertcra earsdi, da int
en, que ao monta a teehadura do nstir=stab tle=do ~bloquei:ha o noctraci
de abertura da porta tio. dopronna por= a borra situado en rsonto dd r
ras penetrar no canal produzido polo conlunto deo returco radio Coo din
noa, deslocados .pelos diversos amigos Ca C239 Degolo OtabOadorass do ao
do. com 'o minoro do lapida= codificados que CO ixAbto aitttetto a aula anta.
asam zelo_ caoadoo do &vingo =intentos
".
lieLVindica.ts o. prios93390 etccoepentiOZOntSo tejl,
pautado nti.repazaa o 24 do abril. do 3964 cob 114 2994110.
:Ponto aO 1 do total de 8 peto essOCatadnen

•
TERMO . Ne 168.396 de 30 de dezembro de 194
Requerentes cotos RUM GARCIA = =_510 NULO
PriviliakO de Invençãa: 'ACENDEDOR RLETRICO.FUTONACICO PA2L moem •
pnvINDIcA(us

• ACENDEDOR ELETE/00 AUTOMÁTICO PARÁ. CIGARROS, eeneW,
tudo por Una caixa de tacanho e materiais adequados, de feitio varidvel, da
tada de ;uma entrada frontal ou Superior em forma de tronco de cone invertlio
Voltado para o seu interior aa então afunilada, com &extremidade final 01-/
Undrica, caracterizado por ter Convenientemente suspensa por meio olísticar
qualquer uma pastilha dotada de resist:neia"e/Strica, imediatanente abaixo da
bac& do funil interno, resistemcia ligada a U2 Pito de tocada do tipo meai.
Xe e dotada de ponto de contacto em local conveniente, eapat de fechar o eir,
cuto eldtrieo coa o outro pino de tomada, por deslocamento da pastilha axe.
lutado poíação meclnien do prOprio Mino do Aleeemo ou por pu ties pres i go /
do mofemo *abre grasistãnelae
Ponto na 1, do total de R pontos pprosontadel

, ás
34, 33

26

TÉRMO 55 169.640 de '14 de maio do lae
Requerentes SHuLTI 1OISHIMURL a e10 PAU1

Privi l ég io de Invenção; *APERFEIÇOAMENTOS IX FRAS900g
~UM
A
a, APze pgrçoptanvoC et ;Riscos, caracteritadon por a.

ma-casara aldagada,txamArsal • hor izontal, prevista sabre o gargalo do
fraseado qual 6 prolongamento; sendo dita cessara providi de extremidades
salientes fechadas, una dass'quats termina os ponta 4/ a outra Cm parede mala
lar, sendo finalnante, .sébre a cemara citada, disposto em corto pescoço!)
horto: atrevis do qual o recipiente 4.oheio- após o ous. o Desolo á Setheus
do por meio de solda eletránica,

Vento na 1 do total de ' n mentos *pr•/Jantado
a

e'É=0 121 169;153 is 25 do abril de 1965
Yeamoremtis 0909/0 RIM mam, 301£ SOLEM MAM, :DAM acata MAR! e RumSOLER MAMEI Ne • OPInd
Privilégio de Invengãos syzannum DE siCURANÇA*
PIV/NDICACOES
. lochadura de segurança, Caracterizada por ser cosa
macaniemo de avanço passo a passo voo imprime um descoleeen,
to limiar ou ,angular varie/v*1 as cada uma dar peças que, em r0/112z de barra/
OU roda dentada, denominadas peças eambinadoras as quais, por terem uma sg.
NO de dentes ou ranhura: cedo ai aloja um denta de retenção manter.se-ão /
poaição que, por meio do uma suceesão de impulsos, se lhes imprima sendo
Iates ispulees 0111 prodnaldos por dentes de retenção, ou poí ação de alavamama ca excántricosavvidos ia eixos giraterios, estando estas peGas c$MbieltEfaCanrenalasmet. discos que, na sua periferia, tine talhados, além doe

titufda por

UM

147s.

TERMO Ne 171.031 de 6 de áulho de 1965.
Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY
Privilégio de Invencãor *VRODCO54 DE 050I‘dePED

PÁRA 9020

MO'

REITINDIcAcôtS

1 - Produpo de combustível para motor e jato 8140 procure
é combinado e ao parte de uma traça.* predoeinantemente bidrostarbergi

da conte .Ado hidrocarburetos saaturadon ou 4.12 carbonos 41 tende na
limite de ebulição auperYer.me faixa do arca ao 940.32010s caneta
rizada por compreender a eubmieaão da dita fração*ao *batata coa=
corrente que.meJa seletivo para os compomentes patadn19091~9184

é
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edema° do addle 802,800 O comuto ao ootioodo (nntr25C23Q,4
CO:Ululante do hidro-oarburetoo e radiai:lados a reouperaga do ad:11
Çpauto selotivo, do uma frago'de um combuottrel para jate dempa=5e
Condo hidrooarbutetos paranniood marnoto a aaModo da dita me:
conto retinada a reforme catagtica en prece:soa do hidroemid
00ndiOeo de baixa severidade ' o a reoup ora40 nOsid e0aba'feDI5
cota de na produto liquido*,
ponto ali 1 do total do tf pontoo ap resentadas-

Março de 1971

232201702 Id81833 de d8 de ftooroiro do 102J
liequeirentes NYE4AARD & oo, A/edNONtrzaaj
rrivildgic de InvengZot PROOEsso PARA MOAM/1 DERIVADOS V.AWIL6pOel

ACIWNIDINAN iiALOGEtanas No /Mono,/
BeivindioacZee.X

I . Ut prOosese para preparar derivados X-alqUllade
aolllidat ha/ogenadde no udoled da tdraula gera/t

' RUO Na 135.11/ do 9 de outubro do 1961"
MequerentetTONORAYONICANUSHIKIKAISHA
erivilegde dm táveneot 1%0~ 0 Pa/ti...Á RealnaaMeXT-Vir3
-'

Ce3'

(XI

912 &Mel ZNEZI~o
rWINDICAcma

g, 0.8tocoom go& amam:fatura de ralon do VISCOSO do dna tenaedor)
ilidaatorisado pelo foto do que uma viscoso do amadurecido do viemos&dode.
belativasamto altas de quci a poroentagen do toou alcalino oscila de 0 113 G
es9 'ases a percentagem do teor da sua celulose na dita viocoso ,6 comida
apelo menos 400. alazdtatareate fiada dentro da banhos do fiegZo do &deo
Carrio° sulfato mantidoo a una temperatura abaixo da temperatura dm ufa-0040 de poio anaoa 20 00 o oontando de 50 a 150 emflitr0 aluint. Ge_l G 29
GrAttro de formaideidol
Reivindica a prioridade do correspondente pedido eoporietten ltPLI
eNto de Patentes do Joe& s em 4 de outubro do 3.960o O 02 9 da MIO 49
tadli sob os mimos 40 19580 e 20 53982e
9onto treno aprenatadoa

em que R 6 um grupo alquila suUtituido ou nto subitituido Y 6

um

Ata."

mo .d6 idroganio ou um grupo carboxi.. oa carbalcori e Z designa hidroag
tio ou um grupo nmino da fdrmula Nino em que Ao designa o grupo
de um doido oarboxilioo alifdtioo ou aromático, substituído ou no o

d

um &tono de hidroginio um grupo alquila, carboximetile 6
carbalooximetila ou-beta hidroxietila, on os respectivos dai% 2,fing,
teritakipor dompreender a reaíío de um composto da tórmulal

2/1 ropresenta

On QUe Aeilp '1 e Z thm os oigaltidadoe dados acima, oon vn ageata al
oullante l eu um meio aveio./
Á requerente reivindica a prlorlaade do aorreepoucenne
eido aépoestado na Repartlqío de Patente; da Noruega j eia 28 de tevereg
ro de 1961 ' sob na 139,294,/

4

Ponto xft 1 do total

de 5

pontos apresentador.,

2t180 115 138,624 de 30 d. abril 201962
Requerente: LIBBEY-DWENS-/FORD 01,180 COMPANt
Yrivildgie de ZAVeA2X0: K 4TARIGH0 PALLÁPRODUÇZO Dg viD244 iYX051
pErvINDIOAÇOSS

'nem go 130.97b coo i.9 do joito de Uai
Requerentes 2050 MON XATX= luIsNI./112X0./
szez:052-44
EIN1214sio de ZeneaSot 7120=30 Vi'muselnin
eutawsd
Oee
1.4.-Prefecoc0 de preparar naterteito potintrioomemmotard
;Me por °merecedor a oopolimerizaplio on presença de ma catalizador
Doadora livro, pelo manem 85, os DIfic s cl4 44r11441 "114 443 POP no f
1-,14/4e geo t dê na 12ontosero de seguinte catadura'
raw Wrreigeott30343

ies threeros•ata scr Metro do Grupo oonstatinto. em hidrootats a
,'r
Reloat ateoilo tendo 3:It 4 Moem de oarbonos o apresenta um nonbra
guapo constatCde ea Mese-Mos tzt moda aicadae Com metia de ri
ggpa alreatioa.,
4. roitiorente Patetsiddra a prioridade do oorroaporeentra go.
o
"peitado
ao .2spartio3o de Patentes Go liesio 22 . de Julho de
'f,(Ièg
gaz G e tfttaWeed
Ponto na I do tetra Cie 9 pautes apredentatea.,

& .• Aparelho para a producto dt vidraça de yr**, coam
preendendo tIZ molde de encurvamento para encurvar chapes de vidre ora
tOrno de seus rimos, tendo um trilho de conformaggo do tipo de amei,
ou perinrico amuam superncie de confornagdo de ac3rdo coa e oval.
ama chapa de vidro deve sor encurvado., o dito trilho de cenfernagt0
incluindo um par de membros latiorale estendendo-e. longintualnalnema
te, separados, e um par de membros extremos estendendo-e. tranaver
lealmente ligados com os extremos opostos dos ditos membrts iatieralo6
Cada mn doe ditoe membro, tendo una porgo da dita euperffoie de coa
for:agia formada Mo mesmo, caracterizada pelo fato de que de porodee
de superffole de conformacio doe dito, membros lateraie a go de forma
geralmente convexa em elevacio enquanto as porgee de euperffcie doG
dito. membnoo extremos Ido de forma geralmente côncava em elevagioe j
Ponto na 1 de 8 ;patos apresentadon-
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