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SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 16 de abril de 1971
Depois de decorrido o prazo de • 60
dias, a partir da presente data pata
recurso e se nenhum do mesmo se
valer ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados para comparecer
a êste Dpartamento, a fim de efetuarem, o pagamento da taxa final,
dentro de 60 dias, contados da data
em que tiver explirado aquele prazo
.de recurso:
Marcas deferidas
No 630.914 - Dekoron - Samuel
Moore And Company - (Registre-se
ais. 12-14).
No 634.024 - Zip - Jean Jordeau,
Inc. - classe 19. - (Registre-se)i.
No 644.055 - Dominium - Ind. de
Tintas e Vernizes R. R. Ltda. classe 28 - (Regihtre-se na classe 28).
Mercas Indeferidas
A proteção reivindica não tem relação cem. a atividade do,requerente.
Indeferido o pedido de' registro.
No 642.121 - Emblemática'- Fixei
5, A. Artefatos de Borracha - classe 28.
No 644.488 - Crefisul - Banco Crefisul de Investimento S. A. - classe 48.
No 585.460 - Buem. - 'Eureca
Soc. Civil - classe 39.
N9 596.072 - Christensen - Christensen Diamond Productos do Brasil
Sociedade Anônima - classe 38.
• No 503.719 - Província - a;anco
da Província do Rio Grande do Sul
S. A. - classe 32.
No 630.694 -- Emblemática - Equipamentos Vaaguarda Ltda. - classe 32.
No 634.287 - Ecotec -• Ecotec Economia e Engenharia Indl. S. 'A. classe 38.
No 649.091 - Elgin Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S.A.
- classe 43. •
N9 649.099 - Elgin - El gin Fábrica
de Máquinas de Costura S. A. classe 41.
N9 651.471 - Ferbrasil. Ferbrasi
Coml . e Importadora Ltda. - elas
se 38.
N° 655.347 - Miss - Cobertura
Acetinada - Inds. York S. A. Produtos Cirúrgicos - classe 38.
NO 657.040 - Belcampo Flaçã•
e Tec ,l agem Campo Bello S. A. classe 38.
N:. €57.055 - Campo Belo - Fie
çâo e 'i'eeel agem Campo Belo S. A
- classe 38.

N. 657.965 - Bourbon Palace Bourbon Palace Hotel Ltda. - classe 38,
N9 658.129 - M - Murakami Agro Coml. e Indl. S, A. - Classe
19.
NO 658.130 - M - Murakase 41.
mi Agro Coml. e Indl. S. A. - elasse 41.
N9 658.132 - Murakami - Murakami Agro Coml. e Indl. S. A. classe 19.
NO 656:133 - Murakarni - Mia
racatni Agro Comi. e Indl. S. A. classe 41.
N9 600.415 - Quimex - Quimex
Produtos Químicos Ltda. - classe
38.
No 669.781 -= Emblemática - Cia.
Indl. de Flásticos Cipla classe 38.
NO 661.305 - Confab - Confab -Ciai Nacional Forkagem de Aço Brasileiro - classe 38.
N9 662.632 - Cofibéns - Cia. INnanciadora de Bens de Produção Cofinens Crédito Financiamento. e Investimento - clase 38.
No 663.341 Brastemp - Brasmotor S. A. Empreendimentos e
Participações - classe 25.
No 663.356 - Brastemp Basmotor S. A. Empreendimentos e
Participações -- classe 41.
NO 663.364 - Brastemp - Brasmotor S. A. Empreendimentos e
Participações - classe 49.
N9 663.406 - 13 de Maio - Bazar
13 de maio Ltda. - classe 32.
NO 663.956 - Formen - Formen
Modas Para Homens Ltda. - classe 44.
N9 665.126 - Vigilante RC Arma
Paulista S. A. Ind. e Com. - classe 25.
No 665.209 - Da Figueira - Auto
Pôsto da Figueira Ltda. - classe
38.
N9 669.579 - Chi - Cin Cia. de
Incremento de Negócios - classe 32.
N9 670.456 - Ai. Inds. Villares
Sociedade Anônima - classe 14.
N9 670.485 - A Inds. Vilares S.A
- classe 25.
•
Nq 670.130 - Serbo - Sergo Serviço de Recorte dos Diários Oficiais
imitada - c'asse 38.
No 674.214 - Polifilm Embalagens de Polietileno Ltda. e:asse 38.
No 674.896 - Filé Pescà1 Irasileira de Peixe S. A. 'Pescai -31asse 38.
NO 674.907 - Expansão - Cia. de
Evpaneão Terri ter; a1
e'asse 3".
NO 675.621 - A Casa do Seu Filho
- L. Nicolas & Cia. Ltda. - asas
se 49.

No 676.751 - Devaneio - Texti,
..iabriel Calfat S. A. - classe 38.
N9 677.450 - ACir Acir Administração Com. e Ind. e Represen.ações Ltda. - ciasse 25.
NO 677.835 - Pigalle - José Miguel
de, Oliveira Cabelereiro - classe 38.
NO 678.041 - Nelmoa - Ind. e
Com. de Bebidas Nelmoa Ltda. classe 41.
N9 678.790 - Novex - Novex Limitada - classe 32.
No 612.855 - Emblemática - Braspia S. A. Ind. e Com. de Matéria
; ..astica - classe '38.
No 681.184 - Bon Voyage - Rene
A. C. Picavet - classe 38.
No 683.202 - Hemisfério - Hemisfério 'Investimento Crédito e Financiamento S. A. - classe .38.
N' 683.418 - Kibon - Kibon .3.A.
(Inds. Alimentícias) - classe 25,
Ind. e
Nu 684.071 - Bender
Cem. Bender Ltda. - c'asse 38.
NO 688.016 - Brahma - Cia. Cer
vejaria Brahma - classe 25.
nioci Ind.
'N9 688.534 - Cioci
de ni-s. T,' aa. - classe 38.
No 685.142 - U - Acordeons
,... A. - classe 3.
N9 615.376 - Modelo - Expresso
Modelo Ltda. - classe 38.
N9 6E5.748 - Margem - Margem
S. A. Valôres Mobiliários - elase
N9 687.539 - Azolivinha - Azo'ina S. A. Importadora e Exporta_lora de óleos Comestiveis e ' Derivat
dos - classe 42.
NO 690.367 - Divinal - Divinal
Distribuidora de Vidros Nacional L i miada - classe 43
•
No 690.190 - Nortec - Norte S. A.
Panejamento Organização Investimentes - c:asse38.
NO 698.021 - Brasitex - Polimer
Brasitex Polimer Inds. Quimicas S. A. - classe 14.
NO 698.022 - Brasitex - Polimer
Brasitex Polimer Inds. Químiclasse 15.
cas S. A.
N9 698.025 - Brasitex - Polimer
Brasitex Polimer Inds. Químicas S.' A. - cl asse 19.
NO 618.026 - Brasitex - Pelimey
-• Brasitex Polimer Inds. Químicas S. A. - classe 20.
No 698.047 - 3rasitex - Poiime,
Brasitex Polimer Inds. Quimic'asse 43.
..as 5: A.
N O €75.024 - Aplik Aplik S. A.
jrédito Financiamento e Investimeuos - classe 38.
Cumpra o art. 73. bem como sua
'nscrieão no C. G. C.
N9 649.117 - Ind. e Com. de Ar •
ara'es de Borracha Agua Santa Li
mitada.

NO 639.080 - Ibesa Ind. Brasia ira
de Embalagens S. A. - (Cole nas
vias de f s. 28-30 etiquetas que correspondam às apresentadas por ocasião do depósito).
N9 539.203 - Ibesa, Ind. brasil ,ira de Embalagens S. A. - (Co l e -,as
vias de .fls. 29-31 etiquètas que correspondam às apresentadas pai ocaïião
depósito).
N9 541.549 Solar Ind. e Irmo.
de Produtos Químicos Ltda. - Apresente a :P. Via dos exemplares).
Cumpra os arts. 73 e 69, bem como
sua inscrição no C. G. C.
NO 456.689 - Tecidos Tex' tilópolis
Limitada.
No 671.719 - Tecelagem Santa
Constância S. A.
No 671.730 - Tecelagem Santa
Constância S. A.
Exigências
Humble 011 & Refining Company.
- Titular do R. 277.854. - (Promova a transferência da firma, eis que,
o presente registro está em nome de
terceiro)..
Humble Oil & Refining Company
- Titular do R'. 278.178, (Promova
a transferência da firma, eis que, o
presente registro está em nome de
terceiro).
Les Laboratoires Roussel. - (No
pedido de transferência para seu nome do R. 255.510). - (Apresente
p.ccuração com poderes para receber
citações judiciais, sem citar o Decreto-lei).
Agfa
Gevaert Aktiengesellschaft.
- No pedido de transferência do R.
702.658 para seu nome. - (Apresente procuração sem referência a prazo
de duração e ao Decreto-lei número
1.105-59) .

N9 694.627 - Ing. C. Olivetti ta
Co. S.p.A. - (Apresente procuração
le acôrdo com o art. 162 do Código).
Studart S. A. Ind. e Com. - No
pedido de prorrogação do R. 248.780.
- (Regularize o pedido, eis que e)
decumento apresentado está em nome de Rex - .Advoça.dos Marcas e
Patentes).
Studart S. A. Ind. e Com. - No
pedido
prorrogação do R. 248.781,
- (Regularize o pedido, eis que e
documento apresentado está em nome de Rex - Advogados Marcas e
?atentes).
Studart S. A. Ind. e Com. - No
Yedido de prorrogação do 8.,248.784.
- (Regularize o pedido, eis que (1
documento apresentado está em nome de Rex - Advogados Marcas e
Patentes)
Studart S. A. Ind. e l om. - No
edicie de prorrogação do R. 248.785.
- (Regularize o pedido, eis que O
documento apres entado está em nome de Rex - aulvogados Marcas e
Patentes) .
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Studart S. A. Ind. e Com. — No
pedido de prorrogapço do R. 248.786.
— (Rebolares o pedido, eis que o
documento apresentado está, em nome de elex — Advogados Marcas e
?tentes).
Studart S. A. Ind. e Com. — No
pedido de prorrogação do R, 248.789.
•- (Regularize o pedido, eis que o
ãocumerio apresentado' está em nome de 1e.ex — Advogados Marcas e
?atentes) .
Studart S. A. Ind. e Com. — No
pedido de prorrogação do R. 248.792.
- (Regularize o pedido, eis que o
documento apresentado está em nome de leen — Advogados Marcas e
Potentes) .
Studart S. A. Ind. e Com. — No
,,aealeço de prorrogação do R. 248.794.
— (Regularize o pedido, eis que o
documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e
Patentes).
Studett S. A. Ind. e Com. — No
Lnaido de prorrogação do R. 2e8.735.
(Regulaüze o pedido, eis que o
documento apresentado está em nome de Rex -- Advogados Marcas e
Patentes).
Stuclart O. A. Ind. e Com. — No
pelado de aroireeação do R. 249.477.
(Regu)ueeee o pedido, eis que o
documento epresentado está em noare de Rex -- Advogados Marcas e
Patentes) .
Les Laboeatoires Roussel. — No pedido do R. 250.750. — (Regularize
o pedido de prorrogação, eis que, do
documento de fls. 58 e 59 não deverá
constar referencia ao Decreto-lei).
Studard 5. A. Ind. e Com. — Nopedido de prorrogação do R. 2e5.061.
(Regule.rie o pedido, eis que o
documento apreeentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e
latentes)
Studart O. A. Ind. e Com. — No
medido de prorrogação do ã. 2W.031.

— (Regularize o pedido, eis que o
documento apresentado está em nome de Rex — Advogados Marcas e
Patentes).
N° 690.603 — Armando Antunes
Curado. — (Cumpra o disposto nos
arts. 81 e 162. da CPI (Dec.-lei número 1.005-89).
N O 541-652 — Bardahl Manufacturing Corporation — (Apresente novas
vias excluindo da etiqueta e da reivindicação da marca ali purpose
grease. — Cumpra o art. 81 e junte
procuração nos termos do art. 162 do
CPI).
NO 541.657 — Bardahl Manufacturing Corporation — (Apresente novos exemplares evoluindo da etiqueta
e da reivindicação da marca multi
purpose grease. — Cumpra o art. 81
e junte procuração nos termos do
art. 162 do CPI).
N9 541.662 — Sardahl Manufacturing° Corporation). — (Cumpra o
art. 81 e junte procuração de cedido
com o disposto no art. 102 doo CPI e
apresente novos exemplares =aluindo
da etiqueta e da reivindicação da
marca "para radiadores").
N9 541.6ree — laleedahl leleeatabotiering Corporation - (Aprese (3e novas vias excluindo da etiqueta e da
reivindicação da marca "ali purpone".
—Cumpra o art. 81 e junte prosueação de acôrdo com o disposto no artigo 162 do CPI).

No 541.855 — Bardai:ai Mantafaottiring Corporation. — (ApreWnee n0vao vias excluindo 'da etiqueta e da
reivindicação da marca "Para transmissões e diferenciais". Cumpra o
art. 81 do CPI e junte procuração
nos termos do art. 162 do mesmo
código) .
N9 541.902 — Bardahl Manufacturing Corporation — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e • da
reivindicação cia marca "t-r rediatora", — Cumpra o art. 81 e junte

procuração nos termos do art. 16o do
CPI).
No 541.905 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Tendo em vista o esclarecimento de . fls. 17 apresente novos exemplares excluindo da
etiqueta e da reivindicação da marca
"S. P. G.", cumpra o art. 81 e junte procuração do art. 162 do CPI).
No 541.907 — Bardahl Manufacturing Corporation — (Apresente novos
exemplares excluindo da etiqueta e
da reivindicação da marca T. D.,
cumpra o art. 84 e junte procuração
de acôrdo com o disposto no art, 162
do CPI).
NO 541.913 — Bardahl Manufacturing Corporation — (Tendo em vista
o esclarecimento de fls. 16, 'apresente
novas vias excluindo da etiqueta e da
reivindicação da marca S.P.G.
Cumpra o art. 81 e junte procuração

nos termos do art. 162 do CPI).
Bardahl Manufactuisto e41.815
ring Corporation. — (Apresente novas vias excluindo da etiqueta e da
reivindicação da marca "add it your
motor 011", cumpra o art. 81 e junte
procuração nos termos do art. 162 do
C. P. II.) .
Sidate1 ManufactuNo 541.817
(Apresente noring Coageozation.
vos 62emplaree excluindo da etiquetas
e da reivindiceção da marca "T.D."
para trexissaileaõe0 e diferenciais, cumpra o art. 61 do C. P. 1. e junte
provara/Ao nos termos do art. 102 do
C. P. 1.).
79 541.721 — Eardahl 'Manufacturing Corponatioai. (Apresente procuraçao nos tkrinos do art. 10P2 e
cumpra õ art. 81 do C.P.I.).

No e41.91)1 — Zarelahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o artigo 01 e junte procuração nos termos do art. 162 do CPI).
N9 541.903 — Bardahl Manufactuing Corporation. — (Cumpra o arUgo 81 do CPI e junte procuração E203

têrmos do art. 162 do mesmo código).
NO 541.911 — Bardahl Manufactuting Corporation — (Cumpra o artigo 81 do CPI e junte procuração de
acôrdo com o disptosto no art. 162
do mesmo código).
NO 542.031 — Bardahl Manufactu.,
ring Corporation. — (Cumpra o
art. 81 e junte procuração de acordo com o disposto no art. 162 do
CPI).
N° 542.035 — Bardahl Manufacturing Corporation. — (Cumpra o
art. 81 e junte procuração de acordo
com o que dispõe o art. 162 do CPI
N 9 538.681 — Empresa Nacional de
Autocamiones S. A. — (Autentique
e apresente tradução para o doaumento de fls. 18-19, bem como procuração nos termos do art. ,162 do
CPI).
No 561.704 — Aktiebolaget Electrolux — (Apresente procuração de
acôrdo com o art. 162 do CPI) .
NO 645.554 — Manufacture de Montres Appella S. A. — (Apresente
procuração de acordo com o disposto
no art. 162 do CPI).
NO 633.955 — The Harris Calorific
Company. — (Apresente procuração
com os poderes exigidos pelo art. 162
do CPI e novos exemplares discriminando precisamente acessórios cortantes para maçaricos de soldar e excluindo reguladores para pressão de
gás e acessórios dos mesmos por não
constarem do certificado de registro
no pais de origem).
NO 628.833 — Carl Zeiss — (Preste esclarecimentos quanto à sede da
firma eis que do processo de transferência consta que a requerente e estabelecida em Oberhochen e apresente procuração de acordo com o
disposto no art. 162, do CPI) .
N9 590.759 — Maidonforrn, Ene.
— Apresente a prova do 'pais de ortgen se ando cs mearias do are. 01
do CPI).
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N9 668.889 - Utilidades Domésti
cas Masa Ltda.
1,49 Ge.;.bad - Libra Incorporações e
•mpreencumentos Ltda.
667.048 - Aval S.A. Adminisembalso Ltda.
N9 667.155 - Estofador Marval Limitada.
N9 667.266 - Meu Bobaria Ltda.
N9 667.331 - Odin Instalações e
Montagens S.A.
N9 667.350 - R. Carneiro Alves.
N9 667.353 - M. Gentil & Cia.
N9 667.368 - Jayme Benvolif .Jr.
N9 667.373 - India Sport Confecções Ltda.
N9 667.394 - Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
N9 687.411 - Henrique Laufer Publicidade Ltda.
N9 667.430 - Gilberto Henrique &
Cia.
N9 667.455 - Irmãos Macedo Ltda.
Na 667.533 - Vemacar Ltda.
N9 667.561 - DGE Distribuidora
Geral de Eletrônica Ltda.
N9 667.649 - Veloz HP Guanabara
Ltda.
N., 667.662 - Sorinço Sociedade de
Representações e Intercâmbio Comercial Ltda.
Diversos
N9 667.689 - Dominium S A. EmManuel Azevedo - Titular do R.
259.936. - (Indefiro o pedido de preendimentos Participações:
prorrogação por ter sido apresentaN9 667.750 - Luxor Ind. de Mádo fora do prazo eis que os registro quinas Ltda.
N9 667.946 - Móveis e Decoraaões
vigorou até 11-12-70) .
Produits Charvoz S. A. - Titular Frankrnari Ltda.
do R. 256.945), - Arquive-se o peN9 668.108 -- Prof. Leônicias Samdido de prorrogação de acôrdo com o paio elos Reis.
art. 99, § 29 , eis que a procuração,
N9 666.169 - Jorge Dias Antônio
ainda não atende ao disposto no aeti- e Celso Garcia.
go 162 do CPI).
N9 668.441 - Terrace
Roupas AB S. A. Ind. Roupas Ltda.
N9 668.665 - Lojas Regal Louaas
Profissionais - Titular do R. 323.004.
(Aquive-se o pedido da prorroga- Ltda.
N 9 668.671 - Lójas Regal Louçae
ção por ter sido apresentado antes aa
prazo regulamentar eis que o pre- Ltda.
668.723 - Espólio de Aeelia' de
sente registara vigorará até 22 de deMoura e Silva.
zembro de 1975).
Arquive-se em face do art. 99, paN9 668.727 7- Oswaldo Duarte da
Fonseca.
rágrafo 29 do Código:
N 9 665.279 - Montepio da Família'
N 9 668.770 - Irmãos Gomes.
N9 668.829 - Mercearia imo_ ala
Militar.
N9 665.319 - Ind. Metalúrgica Re- Ltda.
car Ltda.
N9 668.929 - Transportadora Pio
N9 665.347 - Auto Rent Locação Sul S.A.
e Com. de Veículos Ltda.
N9 668.944 - Casa Gaucha, ComesN9 665.452 - Companh i a de Ferro tiveis Ltda.
'Ligas da Bahia S. A. Ferbasa.
N9 668.957 - Helion Firmino tia
N9 665.459 - Indianauto Repre- Silva.
sant arões Itda.
N° 668.958 - Helion Firmino da
N9 665.542 - Ind. de Máquinas Re- Silva.
dentor Ltda.
N9 668.965 - José Francisco Fer
N9 665.583 - Rozende Elesbão .eira.
França.
N9 669.164 - Multi Metal Com. e
N9 665.663 - Rolamentos Sil Ltda. Representações Ltda.
655.673
Com.
de
Tecidos
EliN9
N9 669.343 - Mercearia Cid Mar
te Ltda.
Ltda.
665.739
Fábrica
de
Linhas
N9
N9 669.357 -Nagib Cury Aziz S. A.
K x3 S Ltda.
Ind. e Com.
665.3'56
Cia.
Industrial
MoN9
N9 669.362 - Nagib Cury Aziz S. A.
giana de Tecidos.
N9 665.922 - Gráfica Pérola Limi- Ind. e Com.
N9 669.363 - Doces Confiança S. A.
•
tada.
N9 665,956 - Peças e Acessórios ind. e Com.
N9 669.374 - Pluma Acolchoados
Automatic Ltda.
N9 663.004 - Móveis Amazonas De- Ltda.
Monistil Com. de
N9 669.379
corações e Interiores Ltda.
Roupas Ltda.
N9 666.193 - Dargel EmpreendiN9 669.380 - Eletrônica Antomar
mentes Imobiliárias Ltda.
Ltda.
N9 666.241 - Centro de Estudos
N9 669.433 - J'oaquim de Deus
Recursos Audivisuais C. R. A. V. -rado.
Ircineetaaaa e Com. Ltda.
N9 669.434 - Hely Gaivão.
N9 666.319 - Viação Caxambu Ltda.
N° 669.458 - Gustavo Falido de
N° 666.341 -- Ind. Mecânica Uni- Souza Filho.
aamac Ltda,
N9 609.537 - Ind. de Feltros Lua
N9 660.348 - Cestari Com. de Be- .Nova S.A.
bidas Ltda.
Ind. de Feltros aua
N9 669.540
N9 666.367 - Damar Ind. MetalúrNova S'.A.
giaa Ltda.
Ind. de Feltros
N9 669
N9 666.491 - Ind. de Colchões de Nova
S A.
"g aba :Flrasil Ltda.
N9 66U.562 - Madeireira SA^f9
N9 666.622 - Serviços e Empreen
Izabel Ltda.
mantas Disque Ltda.
Atoma Seiadws Ai
N? 669.582
N9 666.721 - Mecânica Industrial,
ministrativos e Promoções Ltala
Pioneira Ltda.
N° 663 588
J. Bandeira 33 A
N9 666.722 - Artemis Decorações
ind. e Cem.
Interiores Ltda.
J. Bandeira S.A
N9 AG9 589
3 N9 . 661.769:i-e.: -Gibson Engenharia
Ind. e :.:Ona.
Limitada. a :a:
.
•
t,
eare

N9 691.723 - Glen Raven Knitting
Mills, Inc. - aApresente a prova do
pais de origem e procuração de acôrdo
com o disposto no art. 162 do CPI).
N: 554.236 - Canadian Hoechst
Ltd. - (Cumpra o que determinam
os arts. 81, 96 § 59 e 162).
N9 629.746 - Marcelo Panzoldo.
- (Promova a transferência do depósito para Fábrica de Tintas Amy Limitada),
N9 633.198 - Firmenich Et Cie. (Apresente tradução para o documento de fls. 10. - Apresente
novos exemplares com etiquetas de
acôrdo com o clichê publicado, excluindo aparelhos para barbear, escôvas de dentes, lâminas para barbear
e asavas de toucador):
N9 826.016 - Banco Português do
Atlântico. - (Cum p ra os arts. 81 e
162 do CPI).
• -1\19 826.014 - Banco Português do
Atlântico? - (Cumpra os arts. 81 e
162 do CPI).
N 9 891.014 - Societé Normande
des Produts de La Peche. - (Cumpra o art. 81 do CPI e apresente novos exemplares discriminando conservas alimentares e salgados).
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N9 671.388 - Inin Representaçõe3
Nç 669.596 - Recamag fnd e Co'.tdni.
mércio Ltda.
N 9 66a.781 - Ondic Organização
N 671.399 - Dandy Magazin
Nacional de Desenvolvimento da In- mitada.
N9 671.496 - Polaris Ind. e Com,:
dustrialização da Construção Ma.
S/C.
de Aparelhos Elétricos Ltda.
N9 871.585 - Frigorífico Serrano
N9 669.784 - Ondic Organização
Nacional de Desenvolvimento da Tn- S.A.
austrialização da Construção Ltda.
N9 671.586 - Frigorífico Serrano
S.A.
S/C.
N9 671.587 - Frigorífico Serrano
N9 669.812 - Octavio Francisco PiS.A.
nheiro.
N9 671.588 -. Frigorífico Serrano
N9 660.823 - Ind. de Calçados RoS.A.
sana Ltda.
N9 363 830 - Hagacê Comercial de
N° 671.589 - Frigorífico Serrano
S.A,
Utilidades Domésticas Ltda.
N9 671.613 - York Publicidade
N9 669.843 - Bar e café Carrã.)
Ltda.
Ltda.
N9 671.657 - Domos Gás Sociedade
N9 664.853 - Auto Peças Vila PauAnônima.
lina LtCa.
N9 671.710 - Banco Regional S.A.,
N9 669.876 - Areal Sana Cruz
N9 671.737 - Uaumann Gepp S.A.
Ltda.
N9 669.882-A-1 - Publicidade Pro- Ind. e Com.
N9 671.780 - Salão Roque Barbeamocional S.A.
N9 669.884 - Nosso Café Ind. e ria Ltda.
Ne 672.043 - Conservadora Hidra
Com. Ltda.
N9 tie9.975 - Exportadora e fm- Elétrica do Lar Ltda.
portadora de Materiais de ConstruN9 672.055 - Ricardo Quessada
'Cia. Ltda.
ção ia '?ona Sul Ltda.
N9 672.117 - Libele Magazine LiN9 669.986' - EFUMC Emprêsa
Fornecedora e Urbanizadora e de mitada.
N9 672.153 - Promotora de ValoMateriais de Construção Ltda
N9 669.995 - Inco Editôra e Pro- rização do Cálçado S.A.
N9 672.168 - Frigorífico Serrano
moções Ltda.
N9 670.057 - Colifix Ind. e Com. S.A.
de Adesivos Ltda.
N9 672.177 - Companhia Nacional
• N9 670.059 - A Princeeirihn dos de Crédito Imobiliário Credfmo.
Moveis Ltda.
N9 672.283 - Bar e Resta .irante
N9 67('.068 - Metalúrgica Fabii Igrejinha de Ca p acabana Ltda.
Ltda.
N9 672.414 - Desire Boutique
N, 670.072 - Metalúrgica
Cabeleireiros Ltda.
Ltda.
N9 672.464 - Selrio Seleções RioN 670.076 - Refrigeração Martino Modas Ltda.
Ind. Com . Ltda..
N9 672.643 - LV S.A. Consultores
N9 670.010 - Ind. Nacional G. G. de Empreendimentos.
Metal Ltda.
1\19 672.645 - LV S.A. Consultores
1\19 670 086 - Armando Rocha.
de Empreendimentos.
N9 670.094 - Silar S.A. Silos e
N9 672.650
LV S.A. Constnwres
Armazena Construções Ind. e Com. de Empreendimentos.
N9 670.118 - Companhia ComerN9 672.655 - LV S.A. Consulto:as
cial e Construtora Fênix.
de Empreendimentos.
N9 670.136 - Aliadas 0:• iam MisN9 672.663 - LV S.A. Consultares
i. ia Espiritualista A gia Avi(M`' rixter de Empreendimentos.
-nielacNovEr;
N9 672.668 - LV S.A. (Jona! ti toi es
N9 670.137 --a-Aliadas Ordem Mis- de Empreendimentos.
ticas Espiritualista Agla Avid FraN9 672.669 - LV S.A. Consultores
ternidade Nova- Era.
de Empreendimentos.
N9 670.195 - Confecções Sus9a.9.
N' 672.671 - LV S.A. Consultores
Ltda.
de Empreendimentos.
N9 670.202 - Romeu José Flori.
N9 672.793 - José Colesi e VicenN9 670.226 - Comincor Corri. e te Coleai.
Ind. de Tintas Ltda.
N 9 672.860 - Confecções de Modas
N9 670.229 - Organização Deita Néri Ltda.
Imóveis Ltda.
Nç' 672.864 - Ind. e Com. dc TeN9 670.236 - Ind. Guanabara da cidos e Confecções Arnomax Ltda.
Esquadrias Metálicas Ltda
N9 672.878 - Camargo Freire Aços
N9 670.244 --- UE União de Em- e. Metais Ltda.
preendimentos Ltda.
N9 672.947 - Aurisio Barreto .MarN° 670.266 - Ind. e Com. de Café tins.
Conquistense Ltda.
N9 673.031 - Clay Drogaria e PerN9 670.293 - Aurea Gonzalez de f umaria
Ltda. Conde.
N9 673.071 - - Atlas C
o mercial de
N9 670.332 - Confecções Anka Ll• Ferramentas Ltda.
mitada.
N9 673.072 - Eckco Empreendia
N9 670.415 -- Produtos Linda Fim mentos Comerciais Ltda.
Ltda.
N9 673.073 - Tozzini i& Artusi
N9 670.498 - S. B. Borges & Cia. Ltda.
N 9 673.077 - Distribuidora de Be-.
Ltda.
N9 670.502 - Financeater S.A. bidas Cambuí Ltda.
N9 673.086 - Tecnobel Importa.
Financiamento Crédito Investimento.
Nt 670.542 - Sereal Serviço de Re- dera de F'erramentas Ltda.
embolso Ltda.
N9 673.119 - Confecções M.
N 9 670.583 - Metalúrgiba Mineis Khouri Ltda.
N9 673.120 - Confecções Dana
Ltda.
N9 670.588 - N.B.I. Bôlso Nacio- Ltda.
N9 673.124 - Pedro Penda
nal de Imóveis.
DP 673.132 - Lavatudo Tanquer
N9 670.607 - Agesa Artes_ Gra •iAutomáticos Ltda.
C2S e Encadernações S. A.
N9 673.139 - Zanella Pinturas Lia
N9 670.675 - Elétrica Nogueira. LImitada.
m'tada.
N9 673.152 - Eturb Escritório TécN9 670.073 - Metalnorte Ltda
nico Engenharia Arquitetura ConsN° 670.881 - Eduardo Santana.
N9 670.964 - Sociedade Guanaba• truções e Urbanização Ltda.
1- 673.161 - Serralheria Artisti•• 'a de Pesca Ltda.
ca Primos Ltda.
N9 671.110 -- Film Ind. ?matação
N° 673.214 - David Binstok.
• Cinema Ltda.
N9 673.323 - Credi Móveis Preta.
N9 671.162 - limo. Aicyr Bases.
casa. Ltda.
, N9 671.383 --Discount House
N9 . 673.349 - Aca p ule0 PiSeina3
hl:cidades Ltda. •
a Ltda.
•
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673.380 - Fruticóla Ruis LmWortação e Exportação Ltda.
N9 673.447 - J. Veras.
NQ 673.448 - Aurélio Mariano de
Carvalho.
N9 673.498 - Eletro Técnica e Reloresenta,ções Eleter Ltda.
g° 673.876 - Fulminante -S.A.
Inc. e Com. de Máquinas Agrícolas.
No 673.887 - José Lopes de 011veira Suffet.
No 673.912 - Gráfica JoSeph Deanaister Ltda.
N i? 6'72.963 - Sperry. Rand Corporation.
Sperry Rand Corpo673.a87
aauon.
Sperry Rand SorpoNe 673.971
ration.
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No 6'74.873 - Fernando Xavier.
P77 674.874 - José Petrucio de
Andrade.
N9 674.911 - Confecções Olimpic
Ltda.
N9 674.946 - Roc Materiais e
Engenharia Ltda.
N9 674.967 - Ettel Empresa Técnica de Engenharia e Telecomunicações
e Eletrônica Ltda.
N7 674.973 - Com. Ind. e Representacões São Pedro S. A.
N9 ' 675.064 - Cia. Fábio Bastos
Com: e Ind.
N7 675.074 - Comercial Promotora
de Veículos S. A.
675.076 - Comercial Promotora
da Veículos S. A.
• N9 675.105 - Icebel Ind. Benet-aa elara, de Cereais Ltda..
No 675.175 - Ind. de Sandálias
Cr' erie ; ra. Ltda:
índ. e Com.
N° 875.178 - T
•
Fordadas Ltda.
N. 9 675.183 - ;lota Ind. e Com.
ale Roupas Feitas Ltda.
No 675.187 - and. e Com. de Linaerite laava Ltda.
No 675.1.97 -- T . A. Roup as Ltda.
N9 675.928 - Fanst Knorr.
" 9 675.280 - r'- -iFera andes Inccaaarr aões e Panticinacões Ltda.
N9 675.293 -- Saratoga, Confeeaões
T.' po v; g Ltda.
No 675.319 -- Fabrica. de Ladrilhos
A rtefatos de Cimento Guararema
atd
N9 675.329 - Magaldi Mala (Pualiai a- cl ra 'fada.
NO 675.330 •- Mageldi Ivlaia (Pu--

N9 675.859 - J. Silva.
N9' 675.891 - Francisco P. Masoler.
N9 675.903 - Serralheria Continental S. A.
N7 676.157 -- Eletrônica Caiçara
Ltda.
•
N9 676.162
Panificadora Talasca
Ltda.
N9 676.203 -- A Indústria de Bolas
Glória Ltda.
N9 676.222 - Torrefação e Moagem de Café Massoni Ltda.
No 676.323 - José Williams Gomes.
•
N7 676.398 - Lojas Metro Linhos e
Tropicais Ltda.
N9 676.425 - Paulo Antônio Dias
nezes.
No 676.472 - Mecânica Santa
Clara Ltda .
N9 676.505 - Cia. Mercantil e In.3.astrial .Arapua.
No 676.521 - Cia. Mercantil e Industrial Arapua. •
N9 676.664 - Ind .e‘ Com. de -Lu., rificantes Veloz HP S. A.
N? 676.690 - Cooperativa dos Cafeicultores Mari Garça.
N7 676.968 - Sousa Calado.
N7 677.137 - Passabra
Agênca de Viagens e Turismo S. A.
No 677.215 - Romeu Ribas 011
veira.
N9 677.411 - I É El Afiouni.
N9 677.416 - Rio Peles Ind. 'e
Com. Ltda.
N9 677.452 - Aguinaldo da Costa
Mattos.
da0.677.463 - Sociedade de Moagens
armr--os Aaaa Ltda.
NO 677.471 - De Moura Calçados
aaN
N7 677.477 - Em preendimentos e
.1..ficioações Imbuí É. A.
NO 677.487 - Alberto Rodrigues
-a- a, Real e Victor José Melo Alaa abo.
677.493 - Manufatura de MarGuadalupe Ltda.
No 617.500 - Construtora 'mobilia-ria Domilar S: A.
N9 677.558 - Metalúrgica Kosmos
S. A. Ind. e Com.
N9 677.560 - Metalúrgica Kosmos
Ind .e Com.
N9 677.589 - Fiação São Miguel
P. A.
'NO 677.692 - Montalla. • Samarta &
r^'?nhlá.
N7 677.696 - Eduardo Alvares Machado.
NO 677.719 - Icaê Ind. e Com. de
Artigos Elétricos Ltda.
N9 677.760 - Farmácia São Soa,vim Ltda.
No 677.763 - Antônio •Bailaosa &
Cia.
N° 677.788 - W. Teixeira.
N7 677.789 - Ragua Materiais de
Construcão Ltda.
N° 677.794 - Sevan Representações Ltda.
Nv 677.799 - Construtora Dumas
S.• A.
N9 677.863 - Belauto S. A. Importadora e Comercial.
No 677.811 - Alfaiataria Coimbrense Ltda.
N9 677.818 - Santos & 1Warrotti.
N9 677.834 - A Dançarina Ind. e
Com. de Maillots e Malhas Itda.
N9 617.843 - Consur Construções
e Urbanismo Ltda.
N9 677.898 - Produtos Industriais
e Lavoura PIL S. A.
N9 677.913 - Tecidos Amabs Ltda.
N7 677.915 - Tecidos Amabs T:tda.
N7 677.939 --, Imobiliária Zequinha
yitda.
N7 677.941 - Sylvio da Silveira.
No 677.981 - Djahna' Dias da
Silva.
No 677.983 - Laboratories Longuet.
Ns. 677.984 -- 677.986 - LaboraLonguet.
NO 678.007 - W. E. Auler & Cia.
9 678.0?2 - Construtora 'Petropo-

N . 674.029 - Torrefação Carave-•
la Ltda.
N9 674.098 - Fernando Chinaglia
D i stribuidora. S.A.
N9 674.126 - Representações Eletropan Ltda.
N9 674.180 - Transtec Saciedade
Técnica de Transportes Industriais
Ltda.
N° 674.325 - Editora :Brene Ltda.
N9 674.333 - João Carvalho pa•ixiaseeno.
N 9 674.339 - Francisco Lima de
Araújo.
N9 674.352 - Arbame Sea ind. e
Com.
N9 674.488 - Douglas Representações Ltda.
N9 674.509 - ORCA Orga.nização
de Representações Comerciais e de
Administração Ltda.
ten com . e Raiare.N9 aarl aam
N9 674.55a - Sinco Administra-aaai-aas "cada
ção de Gens S.A
N9 975.999 Textil Caramaei
N9 674.558 - Sinco Administração de Bens S.A.
N' 975.291 - Pebidas Angrense
N7 674.569 - Murai Comissária e
Importadora Ltda.
N9 674.573 -- Incictac Ind. TeeNo 67a . a 19. - Cia. Fiacão e Tecidos
afica de Artefatos alcaalúrgicos Ltda cari ta "P rbara.
Suprmaris Luvas
ro 675.413 - Moageira Paraná
N9 674.581
Ind. e Com Ltaa.
No 674.582 - Casa Esperança Li••
1°9 a" 4 1a - Base Assessoria e Fmadaacaja
N9 674.590 - Construtora Piauí" 9 675.417 - Frio Petryu & Irmãos
ale Ltda.
674.618
Produtos
Denta-rios
No
" 9 675 Á91 - ?mobiliária, Coronado
,irri
alcântara Ltda.
674.624
Emprêss,
Gráfica.
"O
N7
675.435 - Sirnaaran Sociedade
Cruzeiro" S.A.
aada strial de 1Vg rmores e Granitos
N9 674.625 - Emprêsa Gráfica "O a•imitadaaa
aasakaa - Formex a/laveis LiCruzeiro" S.A.
N7 674.626 --- Emprésa Gráfica "O
Cruzeiro" S.A.
Confeccões Zé 'Beto
67 5 .453
N7 674.631 - Emprésa Gra,fica "O
Cruzeiro" S.A.
N7 675. d54 - Eraira Engdnharla
No 674.632 - Emprêsa, Gráfica "O caia- ara amoailia,ria Ltda.
Cruzeiro" S.A.
Mauricio La,nge
NO ala 6 1 6
T.1N9 674.636 - Emprésa Gráfica "O
Cruzeiro" S.A.
RT9 -67s
ca-",,abara, Equipa•No 674.642 - Emprêsa Gráfica "O
laai ratrial Ltda.
Cru eiro" S.A.
No• 675.571. - M. W. RepresentaNa 674.653 - Emprésa Gráfica "O
-a-o de Confeccões Ltda.
Cruzeiro" S.A.
N9 675.603 - Semol Sociedade EmNo 674.655 - Emprêsa Gráfica "O
rla Mão de Obra Ltda.
N9 674.68l. - Linhas- Varicor S.A.
N° 675.609 - Distribuidora Central
No 674.725 - A Cardozo Pereira
le Materiais de Construção S. A.
az Cia. Ltda.
675.611 - Distribuidora Central
No 674.727 - Companhia Mineira deN°
Materiais de Construção S. A.
de Cervejas.
No
675.614 - Emprêsa de Materiais
Companhia Mineira
N9 674.728
de Construcão Bonsucesso S. A.
de Cervejas.
Emprêsa de Materiais
Materiais InclusN7 675.616
N7 674.765
de Construcão Bonsucesso S. A.
talais S.A,
No 675.624 - Casa Cruzeiro do
Materiais IncitasN7 674.782
Norte Ltda, . •
Criais S.A.
'Materiais InchasNO 875.634 - ?avivai Com. de MaN7 674.'7E4
teriais, de Construção L.4-da
triais S.A.
N9 675.635 - Transcuritiba, TransN7 674.794 - Serve Bem Material
portes Rodoviários Ltda..
de Construção Ltda.
Ind. de Roupas;
No 675.639 - Ind. de Malhas DourNa
674.805
7-a i Ltda. .
Goitaca Ltda.
- Ind. Com . e Repre9
No 674.810 - Dominguez Perez 8a • No. 675:85
sentaeôes Notari Ltda.
Cih. Ltda.
Eivara,
Rebelo.
•
N9 675.676 -- Somar S. A, Ind.
No 674.819 674.831 ---Calcados Rosalba Retro mecAnica.
N° 675.677 - Somar S. A. Ind.
Ltda.
"m'ecAnical
No 674.838 --Serralheria a tipi
NO 675 685 - Carboni & Cia. LI'Pataca
No 674.850 - G unther Schouop a -rlf.p
. de arte1\79 6 75 .707 - Tr i ^
N9 874.894 - Paca Paca-al a-1 e de
atos F'imex Lã, a•'-a^
Iar a ?Til , axia n't1 e Tad. Ltda.
NO 675.829 - Auto Mecânica UruNo 678.048 A .67
- - Esquadrias Santa,
Ltda.
guai Ltda.
Catartua Ltda.
'prclatex

s
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No 678.050 - Maria José ¡FreiX9N° 678.068 - Sociedade Ibagê 471
Demolições e Escavações Ltda,
1
N9 618.072
Cia, CoristrUteM
Real.
N9 678.124 - Urgel Camargo
Lages (SC).
NO 678.125 - Cotonificio José nu, É
fino S.A.
N9 6'78.132
Finança Distribu,
dora de 'Valôres Ltda,
N7 678.145
Boutique i17 Cento=
nário.
NO 678.169 - Oliveira Moura il
Cia.
N9 618.17'7 - Moacir de Lima Vi.
lente.
N9 678.205 - Lima & Cia. Ltda.
NO 678.206
Arlindo W.
chenmacher.
NO 678.207 - Lima & Cia. Ltda.
No 678.208 - Lima & Cia. Ltda,
N9 678.216 - Construtora Falar
I3oranga Ltda.
No 678.227 -- Construções .Ind. e
Com. Reunidos Ltda,
N9 678.228 - Construções ind.
Com . Reunidos Ltda.
NO 678.237 - Agenco Engenharia
e Construção Ltda.
N9 678.238 - Agenco Engenharia
e Construção Ltda
N9 678.273 - Idma F3, A, Industrias Plásticas.
N9 6'78.274 - Idma, S.A. IncidoIrias Plásticas.
No 678.276 - ldma S.A. Indústrias Plásticas.
Ns. 678.279 - 678.280 - 678.282
- 678.284 - 678.286 - 678.288 678.290 - Idma S.A. Indústrias
Plásticas.
N9 '678.311 Botucatubos Ind.
Botucatuense da Artefatos de Cimento Ltda.
N° 678.312 - Botucatubos Ind. Botucatuense de Artefatos de Cimento
Ltda.
N° 678.316 - Esperança Administração e Com. Ltda.
NO 678.317 - 678.318 - Esperança Administração e Com. Ltda.
No 6'78.319 - Marcos Keutenedjian
Ind. e Com. Ltda.
N9 678.323 - Argaplast Ind. o
Com. Ltda.
N9 678.325 Argaplast Ind. e
Com. Ltda.
No 678.327 - 678.329 - 678.330
- 678.331 - 678.334 - 678.338 Argaplast Ind. e Com. Ltda.
Ind. Extrativa Cano
N° 678.342
t.tcea,.

N9 678,391 - Ind. de Ferramentas Manuais para Relógios Braches
Ltda.
N9 678.408 - Unitor União Tecnológica de Organização Ltda.
N7 678.410 - S. Chisari. .
No 678.471 - Manuel Jorge Gonzalez.
N7 678.483 - Construtora Guaianazes S.A.
N9 678.493 - J. Cunha e Cia.
Ltda.
N9 678.4919 --a aPecace Comercial
Importadora Ltda.
N7 878.507 - MÇA Enterprises
N9 678.529 - Criações Unidas
inflada Sociedade Brasileira.
N7 678.530 - Idma S. A. Ind(k..
trias Plásticas.
No 678.532 - Idma S.A. Indústrias -Plásticas.
N9 878.543 - Meiatex S.A.
e Com.
N° 618.545 - Lanifício MasberSociedade Anônima.
NO 678.547 - Lanifício Masber
Sociedade Anônima.
• N9 678.549 - Lanifício Masber Sociedade- Anôninia.
No 678.550 - Marcos Keutenedjian.
N9 618.551 - 678.554 - 6 78.558 Marcos Keutenedjian.
N7 678.559 - Drury's S.A. Distribuidora de Produtos Internacionais.
N7 678.563 Drury's S.A. Distribuidora de Produtos Internacionais.
. NO 678.726w- Sociedade Brasileira
Confecções 'Coseno. de Imóveis e de Materiais e de Conseme& Sonmoon Ltda.. .
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No 678.728 - Stal Sociedade Téc- No (380 829 - Fiação Indiana S.A.
tuar o pagamento da taxa final e dal
Seção de Transferências -e
nica e Automotriz Ltda.
No 680.838 - Comei-e :e-ti Paraná
primeira anuidade dentro do prazOl
Licença
N 9 678.753 - Walter. Monteiro de Ltda,
de 60 dias:
Barros.
No 680.829 - Comercial e RecauOrtema S.A. Ind. e chutadora Pneuteles Ltda.
N9 678.891
Em-16 de abril de 1971
Privi légio de Invenção Referido
NO 680.871 - Eximport ExportaCom.
N o 6'78.973 - Audiconl, Auditoria ção e Importação de Produtos NatuExigências
N O 165.374 -- A p erfeiçoamento em
rais e Manufaturados Limitada.
Contabilidade Ltda.
processo para reduzir minérios de
No 679.506 - Empresa Rodoviária N9 680.914 - Distribuidcna de Ba- Société Cénérale de Recherches et oxido de ferro pelo aquecimento em
Belém Brasília Ltda.
l as e Bombons Walcom Ltda.
D'Applications Scientifiques Sogeras. uma zona de redução e forno Mativo
No 679.711 - Eletrônica São Paulo No 680.948 - Itatyba• Aços e Me- - (junto ao registro n o 225.046). 1) adaptado para redução de materiais
tais Ltda.
Sociedade 'Anônima.
apresente nova procuração de acôrdo contendo ferro - oxidico - The InN O 679.855 - Thadeu G. de' Su- N 9 681.014 - Fundição de Metais com o art. 162 do CPI. - 2) preste ternational Nickel. Company Of Caaocki.
esclarecimentos, em face da divergên- nada, Limited.
Extrallt Ltda.
N 9 679.870 - Almir de Oliveira
No 681.124 - Alfrelice dos Santos cia entre o nome da titular - PoinN 9 176.659 - Máquina p ara remoBraga.
i;et & Girard e o da cedente às fõ- ver a película que envolve os frutos
•
Guerreiro.
No 679.872 - Almir de Oliveira
N O 681.174 - Plamind Planeja- lhas 16-17. Société Póintet & Gi- desgastados das nozes, avelãs, casBraga.
mento e Montagens Industriais Ltda. rard.
tanhas, amêndoas, caju e semelhanN9 679.881 - José Newton BizN9 681.245 - Ferragem Marreco Lfe Corp. (junto aos registros nú- tes - Agritec S. A.
Aotto.
meros 227.237 e 227.238). - Junte a N o 176.743 - Lilga de zinco e proLtda.
N o 679.898 - Construtora LK Li- N o 681.259 - Data Arquitetura ind. procuração de acôrdo com o art. 162 cesso para a fabricação da mesma
.
mitada.
do CPI.
e Com. Ltda.
Bali Brothers Company Inc.
NO 679.908 - Serviços Marítimos
IttRayonier ,Inc. (junto ao regisNO 177.193 - Um cabeçote alimen681.270
Irmãos
Jamous
Ltda.
N
9
Reparomer Ltda.
tro
229
.480).
Junte
a
procuração
tado)... para acondicionamentr de
N 9 681.271 - Irmãos Saiz Andras. de acôrdo com o art. 162 do CPI.
N9 679.914 - Santos & Marotti.
substância alimentícias, medicamenN 9 681.282 German . Saiz An- Anderson Clayton S. A. Ind.
N9 679.922 - Indubrás Rio S.A.
e tosas ou similares, em pó ou granudres.
Ind. e Com. Com.
(jtinto
ao
registro
403.550).
No 881.308 - Materiais de Cons- Apresente nova procuração eis que o lado. - Leopoldo Schie•.
N9 679.986 -- S.A. Fábrica Cotrução Estabi Lar Ltda.
/tini rio
prazo de vigência da de fls. 16, terDiversos
N O 681.309 - João Rani Põrto.
NO 679.992 - S.A. Fábrica Cominou em 31-12-70: e declare o núN O 681.312 - São Domingos Ferro mero de inscrição no CGC.
lombo.
Henri Aref Antoine Coronfly (titila
N O 680.054 - Malharia Arapon- e Aço Ltda.
Clark Equipment Company (junto lar da pat. MU n 9 6.390). - .ProrNO 681.325 - Confecções Riotex Li- aos
gas Ltda.
registros
números
295.821
rogue-se.
N 9 680.020 - Aplican Aplicadora mitada.
-a- 298.055 - 299.893
Maurice Lisbona e Carlos Zebulum
No 681.329 - Arsenal Materiais de 235.941
de Capitais de Desenvolvimento do
301.270
306.785
307.093
Norte e Nordeste e Aplicap Aplica- Construção Ltda. - Arquivem-se os 317.943 - 344.034 e 350.799). - (titular da pat. Mu no 16.420). Prorrogue-se.
dora de Capitais de- Desenvolvlmeri- processos.
Junte a procuração de acôrdo com o P. V. Amsterdamsche Likeurstoto Ltda.
art.
162
do
CPI.
kerij T. Lootsje" Der Erven Lucas
N 9 680.102 - Duplex S.A. Ind. e Petições arquivadas por não atenBois (titular da pat. MI ri9 9.568),
clerenl ao disposto na Portaria 11-'.0
REPUBLICACAO: PRESIDENTE
Com.
- Prossiga-se.
SECRETARIAS E SERVIÇOS
N" 680.138 - Meiatex S.A. Ind
45.523, 45.096, 46.681, 46.682, 46.683,
Com.
•
D. O. de 15-4-71
Exigências
N o 680.139 - 610.141 - 680.157 - 46.684, 46.685, 46.685, 47.680, 51.117,
Em 16d
.5r
oetifaicbarçilãode 1971
1380.158
Meiatex S.A. Ind. e Com. 52,331, 52.352, 52.490, 52.612, 52.(25,
N o 191.873 --- Poli & Cia.
N o 680.184 --- Pensa Planejamen- 52.826, 53.015, 53.016, 53.024, 53.444,
Pague a taxa relativa ao depOsilto do
to e Engenharia S.A
• 33.511, 53.512, 53.513, 53.514, 53.515.
Ficam notificados os requerentes pedido.
N O 680.218 - 'Agência Kenedy de 53.445, 53.458, 53.527.
N: 191.956 - Agostinho Domingos
Em 14 de abril de 1971. - Roberto abaixo mencionados, para comparecer
Passagens Ltda.
N 9 680.267 - Restaurante e Chur- C. de Mello, Secretário de Marcas. a êste Departamento, a fim de efe- Farto. - Pague a taxa relativa ao
depósito do pedido.
rascaria "Ao Pêlo do Leitão" Ltda.
N 9 194.479 - Fernando Alfredo
NO 680.301 - Hélios S.A. Ind.
Maia. - Pague a retribuição relativa
Com .
ao depósito.
NO 68.0.308 - Materiais de ConsN 9 194.479 - Fernando Alfredo.
's'ução Jabaguara Ltda.
Maia. Pague a retribuição relatiN o 680.480 - Owens Illinois Glass
Company.
va ao depósito.
N o 680.484 - Ferragens Principal
Oposições
Ltda.
No 680.531 - Alfaiataria 49 . Centenário Ltda.
Amefil Ind Eletro Metalúrgica LiNo 680.555
Jarbas Alves Tamitada (opoente da pat. PI têrmo
n9 174.529).
Vares.
•
VOLUME 1
Metalúrgica Abramo Eberle S. A.
N 9 680.618 - Riplast Artefatos de
Plásticos e Mètais Ltda.
(opbente da pat. MI têrmo número
ATOS 1O P DER LEGISLATIVO
176.533).
No 6(0.626 - Pauli Minas Ind.
de Asfaltos Ltda.
Cia. Fábrica de Botões e Artefatos
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
No 680.643 - Covimetal Com. de
de Metal (opoente da pat. terMetais Ltda.
mo 176.533).
Leis de janeiro a março
NO 680.644 - Cedro Ind. e Com.
Ltda.
Diversos
No 680.654 - Serraria São Jóáé
'vulgação n.° 1.159
Ltda.
NO 221.049 - Amo Gross. - ArN9 680.661 - Sociedade Civil. Maquivado em face do parecer técniPREÇO: Cr$ 3,00
rum Ltda.
co.
N O 680.683 - Administração de
Republicados: Presidente
:Bens • Marmi Ltda.
Secretarias e Serviços
VOLUME II
N o 680.665 - Santo Amedeu Administração de Bens Ltda.
D. O. de 15-4-71
No 680.699 - Costura Industrial
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Dois Agas Ltda.
Diversos
INQ 680.704 - Confecções Lorca
ecretos de janeiro a março
Ind.
e
Com.
Caravelas Ltda. (JunLtda.
to ao registro no 354.233). - ArquiN9 680.711 - Ind. e Com, de MaDivulgação n.° 1.160
ve-se o pedido de anotação de tranteriais para Construção Terra Bela
ferência por falta de cumprimento
Ltda.
PREÇO
Cr$
20,00
das exigências publicadas no D.O. de
N 9 680.723 - Confecções Claratex
29-1-71.
Ltda.
À VENDA
No 680.736 - Bar e Lanches ChrisFébrica de Pregos S. Nicolau Mar%lane Ltda.
tins Ferreira S. A. (impugnante
680..740
Maorilia
Calçados
O
N
Na Guanabara
niarca S. Nicolau têrmo número
Ltda.
191.866). - Indefiro a impugnação.
No 680.754 - Chade Ind. MetalúrTecelagem Manufatura de Lenços
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I'
gica Ltda.
Premier Ltda. (junto ao têrmo núN O 680.758 - Lajes Colini Ltda.
Agência I: Ministério da Fazenda
mero 594.021). - Arquive-se o pediN 9 680.773 - Coeso Materiais para
do de anotação de alt. de nome por
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Construção Ltda.
falta de cumpriinento das exigências
N 9 680.775 - Confecções Monrep ublicadas no D. O. de 29-1-71.
8ex Ltda.
Em Brasília
Retificação de clichê
N9 680.783 - Arturus Rádio e Televião Ltda.
Na sede do D.I.N.
NO 860.428 - Imobiliária Xavante
NO 60.795
Pinheiro Martins &
- Imobiliária Xavante Ltda. - elasa
Cia,
se 50. - clichê publicado em 6-4-71. j
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cillwo 11 176.649 de 25 do 3 11113if6 80 1966

nidrido isento de funçãO8 outras que e grupe anidrido capas de reCgir

AnTuorente: ELECTSIc REDUCTION CÚMPARY OF coma ViD..; ftWAU
Mvilágio de invenção: " PROCESSO PARA A PRODUÇãO DEI POLPA BRANQUEADA

co contendo da Z a 14 átomos do carbono exclusivo os átomos de carbo.

cob as condições empregadas o derivado do um ácido organico copolibá0
no carboxIlicoo, para forkar um produto do reação substancialmento
mento do anidrido sem reagir o oubsequentomonto fazendo reagir o r4,D,

REIVINPICACQS5

1 - Processo para a produção de polpa branqueada caracta
izado
parque
inclue.
aquecinanto, numa fase do digestão, do um,mator,5
g

cionado produto de reação a uma temporatura abaixo do cerca de 200-C
com (CS um Ator cíclico contando polo menos um anel hoterocíclico cor,,
proOndedão um átomo de onlganio otáros e do dolo a cinco &tomos de cr

zil celulósico fi roso em uma solução aquosa contendo hidróxido do cedia

bone, o lavro do função° outras que o ozig;nio ()toiros capagozi- do reg

eu sulfeto de Sadio, ou ambos; separação da polpa fibrosa da solução ;

gir oob no condição° do capr;go, a quantidade do , -referido 6tor oXollA

aawm=anto da solução para uma fase de recuperação que incluo a ovapora
.cção da solução, calcinação da solução concentrada para forrar um fundido, dissolução do fundido em água e . tratamento da solução obtida para
Rormar um licor para , re.uso na fase do digestão; lançamento da polpa
Lura una fase do branquoame&to que inclue branqueamento parcial'da pol.
Lia numa primeira fase de branqueamento com urac plução aquosa da cloro
eu diSxido de cloro, ou ambos; extração da polpa parcialmente branqueada, numa fase de extração cáustica, com uma solução do hidróxido de ee.

sendo

ouperior à do mencionado anidrido.

Reivindica - se prioridade do correspondente Podido, dePopositado na ''opartição do Patengos doo Botodoo Unidoo-da AcSrien
Norte, om 13 de fevereiro de 105,, sob n4 435.6600
Ponto na 1 de 7 pontes apresentadas.

Co

ao aquosa quente, e outro hranqueamento da polpa om, polo tonos, mais
uno fase de branqueaáento; o aperfoiçoamento que comproonda ó uso do
efluente da fase do extração cáustica; polo nonos parcialmanta, cone
agente do afogamento o dissolução do fundido proveniente do tratamento
coiusep ao forno, na fase do recuperação.
R eivindica-se prioridado do correspondente pedido, dePA
(Ditado na Ropartição do patentes britanica em 23 de janei ro do 2 05 s
ebb n o 3130/65.
Porto 5 1 de 4 pontos apresentados.
26

TERMO N a 177.168 de 15 de fevereiro de 1961
Requerente: LUIZ GONZAGA C. SANS' c CIA. - SÃO PAULO
Privilágio de Invenção"COMBINA0(0DE:SULCADOR, ADUBAM:U RB. 11 PL1Nl3DORA
ARTICULAIMS"
REIVINDICAÇOES

1 - Coábinação de sulcador, adubadeira e plantadora articulados0compreendendo um chassis sabre o qual são assentados os recipientes con
Vencionnis de adubo e de sementes, com os res pectivos agitadores o.s miS

turadores, caracterizada pelo fato de que os ditos agitadores ou Mietu.
radores são acionados pelos eixos cujas extremidades emergentes para Ce
Ba dos ditos recipientes são dotados de engrenagens articuladas por Eco
lo de•correntes, a engrenagenifixada ao eixo da roda propul s ora . eixo asso que gira livremente dentro do cubo que 4 articulado com as alava:loca corroepondentes'que, por sua vez são articuladas com as alaVnlicas

47
ST...= IN 176.729 de 26 de janeiro Ca 1966
rcquorcnto : COWMBIAN CARBON

dOPIP4=

BE.W.

Privllágio do invenção: 11 PROCESSO PARA A PRODUÇÃO XI
VD2ND21 .11.21C4 "

do sistema de articulação montado por baixo do chassis acima referido .
Ponto n(2 1 do total de 9 pontos aPrecentados0

nremzr2mAcCI

E'

1 - eu preveaso gera a produção de um polímero tormop1i4a
teE:L.',...-cLo TAS Didr6=2o ea_ado ambas as ligacães 6tor, oaces
pc2 cewoc2:25, a vec3ão e uma teaperetuna

rira

Co 0t8Doa

1W2, 5 cnm (a) ue osmj;esta cocbleo iniciador do polirem:rica* e2ms.
E12-to Cais radia:sia escolhidas da grupo conetituido da rad&
Caio kiementloo dlogolieoo, regi~ de amimas primárias, radicais de
arSnoc secundária° o combinação° dàleo,.e isentos de funções capazes,
Ca LOnzir cc OBneCies3 esc eesidAçãeo de reação empregadas e (B) um g
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V g RMO NO 178.158 de 25 de março de 1966
.Requerente: SIMPSON TIMDER COMPANY - EE.UU.
Privilegio de i nvenção "PaOCESSO . DE PRODUZIR UM PRODUTO LIGNOCELULO.
At PROVA DE ÁGUA E RETI pna,u p o n. (11,11.,C1.2
TX0 0
REIVINDICAÇÕES

- Processo de produzir um produto li e noocluisieb a

pr7va do água e retardante da combustão, caracterizado pelo fato do '
compnoondor as fases do: umectar fibras lignocolulOsicas com uma sob
luç ã o contendo aglutinante a umente de precipitação; ajustar o pg

eitivos de apóio perpendiculares formados por um par do coluna° on
montantes espaçados sabre a dita basei'ss dispositivos portadoras fora
modos Por um membro portador, bs ditos dispositivos portadoras uno,
apoiados sobre os ditos dispositivos de apeio para d;aso modo oorcm
justáveis quanto à altura relativamento à base, por dento8 ou ressa6
tos previstos nos ditos dispositivos 6 doslizavelmente acoplávola cora
entaIbess ou aberturas previstas nos ditos outrso.diopositivos, o mao
bro portador conduzindo uma mandíbula de sujeição articulada, givotaco
da para movimento angular para cima 0, para baixo om tOrno do um eixo
geométrico transversal à direção na qual os montantes ou coluno são
inter-espaçados, para sujeitar a peça do.trabalho ou obrar; R ó =rio

bárico.tam
'
'para uma condição ácida mediante uso concomitante de ácido

' o
bro portador sondo integralmonto doslocávol rolativamotto nos montar.o

ponada com o referido agente de precipitação para precipitação do
glutinante•de resina sobre as referidas fibras; secar estas e usar

tos ou colunas para. desecoplar doslizavelmente os dentes ou ressalto°
dos entalhes ou aberturas para permitir que o membro portador so j a dgl
locado /o uma posição ajustada em altura para outra.
'Reivindicaahe prioridade do correspondente pedido, depec
sitado na Repartição, de patentes da Inglaterra, om 15 do abril do 109
sob no 16379/65.
Ponto na 1 do 7 pontos apresentàoso
FIG./.
'o
22

o referido ácido [Jerico tamponado para manter o pH suficientemente /
baixo, durante a secagem para manter a citada precipitação do aglutt
nante à fim_do aglutinar a s

fibras.

Ponto n a 1 de 5 pontos apresentados.
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TERMO N a 178.396 de l o de abril de 1966
Requerente: DOMENICO BESTET/ & CIA..LTDA. a SIO PAULO
Privilégio de invenção: v APERFEIÇOAMENTO EM AMORTECEDOR

TERMO N o . 178.967 de 25 do abril de 1966 '

Requerente: RUSSELL A. TRONAS e DALLAS P. GRAHAM
Privilegio de invenção: " SISTEMA DE PROPULSA° PARA•MARCOS

REIvirsuicáçOss
1 -'Aporfeiçoamento em amortecedor a óleo,

do por um pistão com orifício para passagem

de

caracteriza

REIVINDICACUES

óleo formado por re

tentor plástico, retentor de borracha, Porca fixadora, diafragma, diz
tribuidor do pressão, membrana, arruela de tres cortes e diversas ar-

1 - Sistema do propulSão com .aarelho de acoplament0
cénico com um eixo propulsor de entrada, ao menos dois eixos de proa

ruela de tres cortes e diversas arruelas de encosto; dito pistão tr&
belhando em um cilindro interno fechado nas duas extremidades, Um a /

•milsão de saída independentes e um aparelho de acoplamento colocado,

das.quais ó atravessada por um haste ligada ao dito pistão; a dita
haste, por sua vez e ligada a um dos dois tubos'telescepicos externos

do amortecedor e a outra extremidade do cilindro interno e provida de
uma válvula o
Ponto n0 1 de li pontos apresentados.

entre o eixo propulsor de entrada e os eixos propulsores de saída p£3
ra ligar indepeddentemente cada ,: eixo de saída. com o eixo propulsor ;I'
de entrada, caracterizando - se o aparelho de acoplamento por inc/u19
duas engrenagens de dentes cónicos montados no eixo propulsor de eno
trada, uma afastada da outra, doia eixos secundários que trabalhazt
.
perpendicularmente ao mencionado eixo proulaor do ' ontrada o custa° lin
cenicamente ligados a cada um dos oixos propulhoros do naídeo tone
cada qual uma engrenagem do Contos conicos própria para colaborara
engrenando com as primeiras engrenagens cónicas mencionadas, acionac,
das, pelb'eizo prepulsor • de entrada, catando cada eixo secundária 12
montado com deslocamento ao longo dcreixo ges4arico do dito propulo'
sor de entrada afim do levar a sua própria engrenagoja do dentos'oen6
cos

a engrazar com a engrenagem colecionada do eixo propulsor do ora

trada, dispondo- cada eixo secun grio de moios que permitem ligar soo
TERMO Na 1780771 de 15 de abril de 1966
Requerentes CARVER & CO. (ENGINEERS) LIMITED . INGLATERRA
Privilegio de invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE SUJEI.
ÇXO PARA'PEÇAS
REIVINDICACUS
. Um dispositivo de sujeição

para peças do trabano,ea

motorizado prlo rato do dito dispositivo compreender uma base dispo•

letivamente e independentemente a engrenagem

correspondente

grenageM desejada do eixo propulsor de entradex

Ponto na 1 do 3 pontoe apreSentad000
o"

CORICSÇnl
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'TERMO N° 179.177 de 2 de maio de 19666

de 1971

179.a ,,Jb de /1 de Deliu de 196
Requerenn:FRArÇ O IS SEPULCHRL BELGICA

Requerente: RONSON CORPORATION - E.U.A.
árivilégio de Invençãot."NOVO SECADOR PORTÁTIL TARA CABELOS"
MEIVINDICAOES
. Nevo secador portátil para cabelos, do tipo tendo Uma capa

.Privilegie de Inveuçjle "FORNO DE DESCARGA AUTOMXTICA PARA O TAATAMEHTe
DE DIVERSOS MATERIAIS TAIS COMO CALCAR/O, baNERAISZ, EM PARTICULAR 6
PARA A DIESCALISONATACgO DE DOLONITA"
REIVINDICA2ES

ilerivel para assentar em volta da cabeça e oobrindo o cabelo, a

1 . Forno de descarga automática para e tratamento de diVersed Matfl

capa sendo dobrável quando não em uso e tendo uma , entrada para roca.
ber uma correnta de ar quente para secar o cabelo, o aperfeiçoamento

tais como calcário, minerais e, om especial, para a descarbonata.

paracterizado pelo fato que ele'compreendet
a), um membra,cle:caixa tubular.tendo um furo axial estendendo-se

ção da dolomite, previsto para ser alimentado com Oleacobustivel (mala

através do mesmo e definindo

no

mesmo uma seção de ventilador numa -

zout) ou Outro combustível liquido, gasoso; ou pulverizado, caracterizas
do pelo fato de cómpreender uma camara vertical rotativa 'de combustão,

a

extremidade de entrada de dito membro de caixa e uma acedõ de aqueci

com injetor para o combustível, envolvida por uma camisa da passagem de

Sento na extremidade de saída de dito membro de caixa;

ar necessário, camaraesta cuja parede 4 constituida por rnateriarzefraa

1) um motor elétrico montado axialmente dentro de dita se* de

'Uri° e compreende uma ou várias filas de aberturas de saída dos gases a

ventilador e anularmente espaçado de dito membro de caixa para defi-

quentes para a sua distribuição na Massa a tratar, disposta.em terno das

nir um canal anular de fluxo de ar entre eles;

referida eamara, e uma °amara de vento exterior, com registros para a dg

o) um ventilador incluindaum rotor tendo uma pluralidade do la
Minas impulsoras eircuarerancialmente'espaçadaarontadaa no mesmo Pa
a'a rotação pelo dito motor, ditas lâminas estendendo-se radialmenteara fora para dentro do canal de fluxo de ar na seção de ventilador
d) meios elétricos de aquecimento montados na dita seção de aquecimento da caixa tubular e -espaçados de dito rotor no percurso do
fluxo it) ar para aquecer o ar antes dêlt ser soprado para dentro, daoapa; e
á) =Joe para diretamente. ligar

e.

sagem da quantidade de ar complementar, que' permite baixar a temperatura
dada pelos gases de combustão, para a levar ao valor ótimo para a doa
carbonatação.
O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depeo
sitado na Repartição de Patentes de • LUXEMBURGO, em 5 do maio de 1965,s0b
o

na 48.526.
. Ponto n 0 1 do total de 3 pontos apresentados,
•

extremidade de saída do mem .

fig.t,

ç

bro de caixa com a entrada de dita capa e sustentado o membro tubu-

25

130

16

lar na capa.

20

A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido deposi23

tado na Repartiçãp de 'atentes Norte-Americana em 26 do novembro do

16

2.965, sob n2 5096E46.
Ronto ns 1 do total de 10pentos apieuentad0Ba
/9

19

et

TERMO Na

179.716 de '

23 de maio de 1966'

Requerentes FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT . . ALEMANHA

Privilegio de Invenção "SCLUÇOES CONCENTRADAS DE CORANTES BáSICOC
REIVINDICACOES

RERMO Na 179.222 de dS de maio de 1966
dequerentes COLUMBIAN CARBON COMPANY =
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE.DOUDO DE OWD101
AMORFO FM PARTiCULAse
RDIVINDICAC5E0
1 . Processo para o tratamento de dióxido de:silicia amorfo em pai,
ticulas, tendo um teor ácido de halogenio, caracterizado per comprem .
dor o oontato do dióxido de silício em partículas contendo halogénio

SolUçães concentradas de corantes básicos, caracterizadas Pena
rato de conterem um corante básico, optativamente na forma de um sal ia
norganico, alfa- ou beta-hidroxi-alcoil-nitriras inferiores liquidas o%
alfa-- ou beta-a/coxi-aleoil-nitrilas inferiores líquidas e$ se deSeáade
ácidos orgânicos soláveis em água, água, e/ou outros solventes orgânicos
Finalmente, a depositante reivindica a prioridadedo cerrespendent0
pedido depositado' na Repartição. de Patentes da Alemanha em 24 de Mala.
de 1965, sob o n2 F 116 131 11/0/8m.
Ponto n 2 1 dó total de 3 pontos apresentadeSe

mom vapor do amónia em ausencia substancial de água em optado líquido,e

TERMO NO 179.763 de 23 de maio de 1966

El uma temperatura menor que aquela em que o teor da halogénio do dl:5:cl=
g o de silicio,e substanOialments removido; pelo que as propriedades fi:

Requerente: ENZO DELL'AMICO -

Nicas o químicas do dióxido de silício são alteradas sem sinterizagao e
,ogregamento de Partículas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopa
citado na Repartição de Patentes dos Datados Unidos da, América em lo de
. *talo lo 19 g .;, sob n o 454.704.
Jo total de 6 pontos apresentados.
Ponto

SZO

PAULO

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM DISCOS PARA POLUEM"
JIEIVINDICACDEA
1 . APERFEIÇOAMENTO EM DISCOS PARA POLIMENTO;', constitUidd per Utdo
disco base, de.pouca altura capaz de ser fixada por meios mee;mioos;
tais comOparafusos, a máquina polidora usual, caracterizado, por se o
projetar da face oposta do citado disco, um cilindro de altura ideal ,a)
formado _por um conjunto de segmentos peliedriaos # acparad0a pos unaVI

DIÁRIO OFICIAL (Serão
III)
g
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' UB de noogão triangular, mas que não atinge a base do cilindro, do tal
forma que os segmentos são intimamente interligados num:Ir:leo hloco,f0Z
mando um monodieco, tendo centralmente uri furo troncular coma ha.. çüor voltada para a face que.00ntatela a superficie a polir.
Ponto 01 . 1 do total de 2 pontos apresentndmo
•,

Abril de 1971 1621

8,5Ma GO re8enlaent0 Sinal, cotão proviam, na região inferior do canas, da
g ano, doara do rocodmonto horizontais que ao estendem na dirogão do eixo
de canal do forno e das vaie pascais 00 fauce quentee'produidos pelos quel0
oradores ald omfgnolonamontop atravh do Aberturas laterais, para o canal da
atm.
Reivindica-lo a prdOndado do corroopondonto p odido d0A05B,tado na •
.
•
Alomeíba ha L3 do junho do 1363 sob no 46 -441911)/80e0
hnto nó 1 do total de 8 pontos apreoentadook
3
3 FIG,1
e
..~0.compasm~plosmawaxaroausarauwassame~mocOmaw

5,Agreiemieweememeeevers~ancirmiescn
,
. •
59
1

380.591 do El de junho de 1966
14V. POIL• PS I OLOMILAM pzinaaieKEN o a HOLANDA
Privilkte de RMVOUÇãO9 "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A EL2MWi'OH °ALVA.

VIRMO RA

guloorootoe

MINO N A 149.937 do t6 de maio de 1966
Requerente. PECHINEY-COMPAGNIE DE PRODUITS OHIM1QUES E2 BLEAPHOff
lelin
açuES•. FRANÇA
Privildaio de Invenção "VIGA DE LEVANTAMENTO PARA CUBAS DE ELEIRitilER"
REIVINDICACOES

"UCA DE LEVANTAMENTO PARA,CUBASDE BLETR6LIHE", supereetrUtn.,
' PA °empreende ao menos uma barra móvel à qual o sistema-anédico . 4 fixad
por suas hastes, caracterizada ppr permanecer perfeitamente imóvel, du.
rçnte o levantamento, com relação a cuba, mantendo contacto elétrico e.
entre as hastes de an6dio e seu condutor do alimentação e por poder sex
Manobrada por um s6 operador, por meio de um engenho de sustentação ta]:
como uma simples ponte rolante, e por compreender:
o um quadro-suporto Capaz de•repousar sabre a parte fixa da cuba;
capas pinça-hastes, sendo, cada uma, articulada sobre um eixo ao/186.
rio do quadro-suporte e portando,. por outro lado, uma pinça cujeelemec
to fixo 6 solidário da capa, enquanto o elemento móvel 4 articulado em
terno de um eixo solidário dessa Ultima e unido a uma das extremidades.
de uma mola Cuja outra extremidade 4 solidária do quadro suporte, sendo
essa mola, duplicada por um macaco de ação oposta;
Ponto n° 1 do total do 11 pontos aPresentad08e

RICOS ATIVÁREIS, ENCERRADOS EM ENVOLUCRO DE HATERIAA

GINTÉTICO*
MailizámoAcCog
R o IpOr13 0Êçoamootoo

oo:ou relativos a OU:monto:1 galognicos

váveld encerrados em env6lucro" do Material sintético, que podem ser ativa./
doo mediante adição do um liquido aquoso, compreendendo o dito elemento gol-,
vanico um eletrodo . metélico noutro, do Oal pelo menos a Porção situada no /
interior do elemento tico recoberta por'uma camada composta de caryão finameg
te dividido o um aglutinante, u l a massa. do doopolarização contendo um hipere
sulfato em contacto pleno com o p odendo eletrodo neutro, uma camada separao
doia e absorvente do liquido, cm contacto coa o lado de fora da massa de dos.1
polaéloação e um eletrodo externo de metal eletronegativo, sendo o eletrodo/
neutro e externo providos, cada qual, de um elemento de ligação olétrica que
leva ao exterior do envOlucro de material sintético, caracterizado pelo iate
da maces de dospolarisação estratificada consistir substancialmente do u'a /
mistura de hiperculfato tinamonte dividido do grupo dos hiperoulfatoe de poo
tériato D abolo e amónio e suas miatUraa e, aniaogamente, carvão finamente dia
Vidido.aesim como pelo fato do env6lucro ser fabricado com material aintét$
co flexível, de maneira que a pressão exercida pelo lado de fora sobro o ene
vélucro é transferida para o elemento galvánico do interior do env6lucro o,/
além disto, ser« 00 °lamentou do ligação do eletrodo neutro e o eletrodo eg
terno elexiveio e em p orca de tita, 0 dobrados ao/longo do eavOlucro de mata,
riel sintético.
Reivindica-oe a prioridade do correopondente podido dopoeibade nh
Holanda em a4 de junho do 1965 sob n* 6508092:
Ponto =I Q 1 do total de 13 pontoo-apresentados.

TtRMO N* 180.534 de 20 de junho de
Requerente: "'HECK GmbH. o o SUiÇA

106

Privilégio de Invenção: ftFORNO .TUBULAR AQUECIDO PCP 0WAOUGfffIl

EitOPYDO OU /

GASOSO"
All/IRUSURE.
- Forno tubular, aquecido por combustível liquido ou gasoso,
próprio para a indústria cOrilmica e provido, na região da , mouo de recocímen

to, cem queimadoras lateráiv,dinpostos em série em pequenos intervalos na dl
Fogão longitudinal do forno e ca. chama aberta voltada para o canal do forno;
eArnoterieado pelo fato de que, na zona da reccaimento inicial que antecede/

DIARi0 O'9CIAL
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TU IO N a 1?0.879 de 30 de junho de 1966
Requorrntet STANDARD ELECTRICAS/A e BÉLGICA
Privilegio de InvençãO2 " SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMUTAÇ40 DE TELEC0

Seção

positado na Repartição de patentes de Suíça em 21 de julho de 1965
Omb n o 100243/65
Ponto único apresentado.

XUNiCAOES n

i3

e

RE/VINDICAOES

1 - Siste ,Ja auts2w.ti,o de comutação'de tolecomunioa.,
çOns compr ,:endendo eStaçães, meios de comutação automáticos, para /
o;'.á l'),3scor ligações entre estações que chamam e estações chamadas;
pc:.o monos um circuito identifiCador capaz de idontifiçar qualquer/
quo chama e de acumular a identidade desta estação que chan : maios para gorar um sinal identificador e Ç31.03 de ligação ca.
p-.:r.s de estabelecer um elo idanricador focando, que inclui o dito
Identificador.o parto de uma ligação estabelecido pelos dj,
•
too v.;:ios de comutação o /ovando a uma estação que chama e do li.
g..

mios

sr. :m ligados (n 1-2) para o dito centro identificador através de
._entoa das ditas 3ijaçOss entro as estaçOos que chamam o
•
•
.

r

Reivindica-so prioridade do corwspondento pedido,&&
na ;partição de patentes da Bélgica, sob o a0 6508310 em
junho do 1;55
t onto n 2 1 do 23 pontos apresentados.

liF

'

r'

Privilégio de Invenção: "TRANSMISSOR E RECEPTOR DE TELEVISAO.COLORIDA"

2LF

OJ

,:'n--________I

riu 1. ,-_

. IT LID__Sr,! !_15/325L ,`°360
Erl, ,1.,,i LI:.',...04-0 ro
:.." 7 tàtd .:9
p_412 I.: ,,
T._
..',1_,ÇTH1-..-,',.,,_____ ' --_-- sraio
.. ,
',frl tFri.
'
!____1'ín°
.17- .

21 ,
Ti-ip
L__

REIVINDICACOES

1 - Transmissor do televisão colorida, do tipo no qual/

o

vicoo.complexo transmitido possui um sinal de luminosidade o una suja

portadora alternativam: onto modulada linoarmonto cm froeuOncia por dois si- /
nais coloridos AI e A2 , alternando em frequência do linha, anulando-Co esses
dois sinais para o branco e sendo tais que para o valor algébrico mtiziMo do
sinal R.Y, Ai soja superior'a A2 em valor absoluto; sondo os roforidos /.
nais Ai e A2 submetidos, antes da modulação da subportadora, a uma pró-acon.
tuação per meio do um filtro- do pró-acontuaçao cujo ganho Crosco com a fro./
qtCncia e sondo a subportadora modulada, antes da sua adição ao sinal do /u..

minosidade aplicada a um filtro, denominado filtro codificador, cujo ganho /

(

L

E.:31

Requeronto: COMPLGNIE FRANÇAISE DE TELEVISION '. . FRANÇA

goradoros ao dito elo para executar uma operação

i - ii7:.:rdorr.; e me'os para transmitir a identidade acumulada no dl
to r',rr • lto identificador depois de tal operação para um centro iam
t: :saGor, cara:;torisado anate pelos ditos raios do transsão (TC1-2)

c'

TERMO Na 161.675 de 29 do 'julho de 1966

,6
pp
n

cresce de um lado e de outro de uma-froquencia F e do intcrvalo do variação /
da frequência instantânea da subportadora, caracterizado pólo frito da fro- /
quência Fe ficar deslocada cm relação à frequência do ropouco P o da subportn,
dora rara a transmissão do sinal Ai na diroção da frequência instantânea cog,
respondente à transmissão do sinal Al para o valor algébrico m6nimo do sinal

-diferença R-Y.
Roivindica-so a prioridade do Corrospondonto podido do.

çj

itIO E20

TC2

m2

1-f.,3-"'G2

positado na França em 30 de julho do 1965 sob n o 26:707 o 29 do n ovcubro dc
1965 sob n o 40.059.
Ponto no 1 do total do 7 pontos aprosontados.

M Na 181.470 do 21 do julho do 1966
Requeronte: OERLIKON-SURRI• ROLDINO AG. . SUÍÇA.
Privile. gio de invenção: " DISPOSITIVO PARA ANCORAR OS FIOS DE TRAMA
ni TEAR SENOIDAL
Fc..41-Do
REIVINDICA08E3
-40
5'.00

1 - Dispositivo para ancorar os fios de trama em tear
sonoidal, com pentes, dispostos lado-a lado no sentido domovimen,
to das lançadeiras, podendo ser movidos individualmente de e para/

a ourela de ancoragem do tecido, cada um a1 cujos pentes apresenta/
ur:, pluralidade de elementos de ancoragem rigidamente interligados
caracterizado o dispositivo pelo fato de que as faces de ancoragem

ç—i ,>?ras, sendo os pentes comandados, em seu movimento, de modo
•
•

as citadas faces de ancoragom, dos olemontos de ancoragem de
-:f-tno doi::: pentes

adjacentes, situem-se em um mesmo plano, que

1),:.tes se a p roximam da sua posição de ancoragem ou fixação
R a'.vinlica-se prioridade do correspondente pedido, tkL

ecoo moo F6 40 4 .600 4£300

Fauã)

7i13.1
TERMO Na •181.714 de 1 de agosto do 1966

Requerente: FMC CORPORATION = = E.U.A.
.Friv116gio de Invenção; "APARELHO PARA A REMOÇA() DE MATER/AL DE PART1CULAS"
REIVINDICACDES

Aparelho p ara a remoção de-material em particulas

-nos vários elementos de ancoragom de cada pente, estão escalonada
demente em afastamento da ourela, na direção do movimento das lan.

3700

de um monto de depósito, caracterizado por apresentar uma estrutura em forme
de ponte possuindo um dispositivo de escavação montado para sor deslocado ao
longo da dita estrutura • em forma de ponte e percorrer a face do monte; a dia

ta estrutura em forma de ponte sendo montada para deslocar o dito dispositi..
vo escavador em direção à face do monte, um elemento agitador montado rara

/

deslocar-se ao longo da dita estrutura em ponte, independentemente do dite P
dispositivo escavador para agitar a face do monte e manter a dita face dos-P

bat.A q

de uma maneira substancial e uniformemente inclinada, quando o mate,.

Abril de 1971 1623
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rial é removido polo dito dispositivo escavador; e dispositivo transportador
situado na dita estrutura em ponte com a finalidade de receber material do /
dito dispositivo escavador e depositá-lo numa extremidade da dita estrutura/
em ponte, para que o mesmo seja transferido para uma zona de utilização.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de
Unidos
da América em 3 de agosto de 1965 sob Az
positsdo nos Estados

Sistema de . ligaçãO para instalações de telecceunicaçãO, parti,
CUlarMenta para instalações telefónicas, em que são estabelecidas 0/0U des-/
feitas ligações entre linhas de entrada e de aafda através de um campo de acoplamento após longa procura de trajeto, caracterizado pelo fato de que o /.
Campo de acoplamento se acha subdividido, tanto n1 direção do percurso•da
fiação, como também transversalmente a esta direção, de maneira conhecida, em.
Vários campos de acoplamento parciais, sendo que Can cada campo parcial se

476.887.
Ponto n o 1 do total de 17 pontos apresentados.

oba conjugado, de maneira conhecida, individualmente uma instalação reguladg
ra, e can tódas as instalações reguladoras se acha conjugado um agregador /
central canum, • que efetua a escolha das instalações reguladoras a serem Uti.
lizadas, para estabelecer ou desfazer uma ligação simultaneamente na longa A
procura de trajeto.

Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Alemanha em 25 de agosto de 1965 sob n a S 99.038.VII1d/21a3.

Ponto na 1 do total de'5 pontos apresentados.

TIIRMO N2 181.815de 3 de agoeto de 1966,,-".
Requerentat " TEZ DOR CHEMICAL COWPARY
2E.Mn
Privilégio de invanciot I/ PROCESSO PARA GRAVAR CHAPAR CURVAS 1.
REIVIRDICACCES

1 - Proceseo para gravar
nutras, pela aplicação de uma imagem de revestimento protetor a uma . superfiole curva,'
como uma peça de trabalho e pela incidencia de uma compunge de
gravação liquida contra a dita superfície, cetraoterisada por fazer
girar eimulttnoamente a peça de trabalho em termo do seu eixo de
/atura, enquanto ciclicamente é feito variar o &mulo entre o dita/
elio e a trajetória de deslocamento, oU-maroha da composição de gra
ração ou causticação incidente, ~um ololo ao tempo ropatiao.Pitra*
proporcionar uma aequencia repetida de fluxo eeeenoialmente em tedas ao direçeee ma terno de cada ponto da superfície da peça de tra
talho, continuara rotago e o movimento cíclico até ser alcançada/
desejada profundidade, e enxaguar a chapa assim gravada.

a

Reivindica-ee prioridade do correspondente pealacpal
positado na Repartição de patenteei doe Estados Unidos da América do
Morte. em 4 de agosto de 1965, sob ne 477.130.

Pont0 ,:na 1 de 16 pontos apresentadoe.

a

"rItn
7à--

ri

stwo N2 182.49.1 de 30 de agosto de 1966.
Requerente: NORSK HYDRO -ELEKTRISIC EVAELSMEAKTIESELSKAUJORUEGA
Privilégio de invençãot"CoNSTEUCIO DE ELETRODO"
REIVIEDICACGES

1 - Uma construção de elétrodo para a eletrólise de fueBoe de
sais em uma célula eletrolitica em pregando eletrodos tendo'superBi
cies de operação substancialmente verticais, mais particularmente
para a produção de magnésio e clarins a partir de uma fusão conto&
do MgC12, caracterizada por membros de cátodo transvereais arranja,
'dos na zona de eletrólise entre os eletrodos, membros de .cétodo 139.,
toe que se estendem na zona de anodo.
A roçuSrente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Noruega, em 12 do setembro
'
de 1965, sob n2 159.563.
Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.
•

.2

1

II

I I

.1

I

aI

111

II

MIN
Io

TERMO No 182.324 de 24 de agosto de 1966
Rsquerentes SIEMENS A KTIENGESELLSCHAFT a ALEMANHA'
Peiviligio de InVengo: "SISTEMA DE LIGAÇXO PARA INSTALAÇOES DE TELECOMUNIt
ÇXO, PARTICULARMENTE PARA INSTAIAÇOES TELEPONICAS

CCM CAMPOS DE ACOPLAMENTO E LONGA PROCURA DE UM TP
2E10*
Rairmacac85 1

2:

1

1
to
i

II
I

II

Fig.f

TÊRMO No 182.504 de 31 de agosto de 1966
Requerentes IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIN= = = INGLATERRA:
Privilégio de Invencios "PROCESSO PARA FABRICAM DE NOVOS CORANTES mON0AZO/
REATIVOS"
RW>DICAÇUP
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Dik,R;Ci

de '1971

‘;:;:eç' o ;11)

=t‘ua.~ZnS!!r,..

R,;lndca,se a or1w ,. ,:n ,lo de correspondento ec • ido depositado /

1 . UM processo para fabricação ce corantes monoazo, caracteriza.
Mi pelo fato de corantes monOazo da fOrmulag

ias estados Unidos da Amsmic, zm 34 do setembro da 19 j 5 cob n o W37.2e6.
Ponto n a 1 do

xxtns apresentados,

.1

.A.NFN;£ N

14
\e,

À

•

II
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c

/

N

.
qual.
7 representa um átomo de hiCrozenio ou grupo alquil 'de até
mos . de carbono; .
A representa o resíduo de um compOnente diazo;
JE representa um radical hidroxinaitaleno conectado ao grupo aza na
''posição orto em relaçãoao grupo hidroxil e tendo pelo menos um
grupo ácido 'sulfOnico;
R

na 5: representa um radical -N. (alquil) onde'R representa • um radical benZaqp
Oubstituido ou naftaleno, e o outro X representa 02. 30 ou um radical NR.R''on
do R' representa um átomo de hidrogénio ou um radical benzeno ou naftaleno /
que pode ser subátituído,'serem obtidos por copulação de u'a amina diazotizp
@a da fórmula'? '

Cl

C/
i

aos

c-m-A-Npre
11

X
um agente de copulação da fórmula:
Cl.0
li

fEENIO N a 182,310 de 31 de agosto do 1,?56
Reoverante: GENERAL ELECTRIC COMPANY = g.r
Primilrr, lo de Iwenção: . APERFEIÇOAMENTO EDI ROTOR DE ',44LTInk DnAY021ftTRICW,
REIVINDICACGES

Aperfeiçoamento em rotor de máquina dinamo,.14•rica/
caracterizado por compreender um corpo rotor definirdo uma pluralidade da ra
nhuras espaçadas circunferencialmente entendidas ax:trlmanto ao rotor desde /
uma extremidade do mesmo através da sua porção cortral até a oura oxtremida

de, ditas ranhuras sendo separadas por dente;; 'espaçados circunfercncialmente,
os diâmetros intorno o externo de ditas ranhuras sendo maioros em dita por./
ção central do rotor do que em ditas porções estremas, e uma porção de trane
sisão uniforme em cada extremidade de dita porção =trai para ditas extrem4
dados, a largura de ditos dentes na porção central, porções de transição e /
porções. terminais sendo pAticamente constante em direção axial.
Reivinaica-se a prioridade do correspond o nta pedido do.
positado nos Estados. Unidos da América em 16 de setembro de 1965 sob n o ee.C.
487.7644 Ponto no 1 do total de 9 pontos apresontadosd

C
,i
(.;s símbolos Ay E, X e X tendo ao aignificaç8es dadas anteriormente°
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados°
RÊRNO Ng 182.509 de 31 de agosto de 1966.
Requerente; GENERAL ELECTRIC COMPANY E.U.A.

11rilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM DISJUNTOR ElâTRICOo
REIVINDICAOES.
. Aperfeiçoamento em disjuntor elétrico do tipo de sápro de gás
(.5racterizado por compreender;
a) um par de eletrddos espaçados entre os quais Ç formado um arco
arante
uma
interrupção de circuito;
g
b) um de ditos eletrodos sendo relativamente móvel em relação ao/
@atro de ditos eletrodos;
h) dito eletrodo tendo uma. posição normal onde ele é espaçado de/
primeiro espaçamento pré-determinado em relação ao, outro eletrodo;
d) meio responsivo à corrente de centelhamento que circula atra-/
i780 do dito eletrodo para moVer dito aletrodona . direção do outro eletrodo /
Quando a corrente de centelhamento através de dito eletrodo excede a um va-/
0P pr‘determinadoi
o)meio para prender dite eletrodo 'sauim posição afastada de di -/
outro) eletrodo, de uma segunda distância pre-determinada, substancialmen.
is menor do que dita primeéra disténà •ü, durante . passagem de ccerontes zl°
Vadas Atrevia de dito e/etrodove arco;
f) meio para dirigir um sâpro de gás através do espaço entredito
0. 2etvork enquanto dito arco está presente entre os mesmos, para assim ajudar
extinguir dito) arcos
g) e meio responsilm a uma queda rei dita corrente de arco até um/
?_,AVOZ pg-determinado para retornar dito eletrodo para suar - -Drmal a.
41.rUgAitiLd0 dta priuma glet4noia em relacão a dito outro eletrodo. -

TÊTUWO Na 182.582 de 2 de

setembro de 1966
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED

INGLATERRA

Privilégio de Invenção: ', PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE NOVOS CORANTES AZO"
RE/VIiIDIcAÇOEs.

1 - Processo para a fabricação de corante reativos solúveis

em

gua, caracterizado porque os corantes reativos em água t -que sio.representi-,
-?os pela fórmula:
, Cm -1 H2m -1
A_ N.N.B-N-X
(Z.N
I
C
NY
p-1g2p-I
çn..:1H2n-1
em que A é um radical aromático,

benzeno ou naftaleno que pode suportar outros Substie
tuintes.
X, Y e Z representam grupos capazes de entrar em reação cem os grwids
hidroxila da celulose,
n e p representam inteiros, sendo no máximo 6, q é 1 ou 2, e que
contém pelo menos dois grupos ácido sulfénico, são obtidos por ine
teração de um composto azo da fórmula:
é um radical

(11N4.
A-N=N-B----- Nfi.0m1
H 2m../
• , q
C p-1H 2p-1
n-13 211
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oscule ob ." sk is pico lã et

ileabdWaddaNastabekebides~sem Craca

poporg8eanoleoularesde um reagente adequado para substituir un. itomo de
addrogkio de ema omina adulei por um ,gropo capas de reação em os grupoil
6ildroxila de celulose, omosformagodensalasiXo covalente do mente a da,e0
bale tia de celulose, cu interago deusa comporto aso da
•

~UI

t °,4
4a

laf•cmalraa4
316.52415$14

E g! le

Abril de

1971' 1625-1"-"\

aSte'donatiPilflattWarte-dbab s ffitt2o9 laisêndolaecknkaio , de sinal de ovisM
Miado a dito detentor apenatruído para ser ativado por ocasião do movimen4
to de AIO detentora
8eivináloa•se a prioridade do correspondente pedido saw.
peitadonOS kated006bidos *da Am6ric4 em 10.de ~ombro de 1960 sob no ooee!
11161.9410
p

onto ã%e 1 do total de 8 pontos aPreaestede-ii
Áf

apal emos significados setabaceidos 'ma o Seopee"
um que
Colese1asoe da tal reagentes ou intendo de um composto' aso da anulas
119 e,

g

p

4(fece .n.mkr 4m el kt m 8 °"" 3190,11a4
emp

g

Mor
DM que .4 89 Is e,

a e nes os sti aildecid0e.acimaealsbatecides9 -sca-8 pus
g

pua° molecular de tal reagente,
Reivindica.~ a prioridade do Cormasponásnte podido 49099849.6 0 ZR
Sid isteere em 3 de !etubro 0' 1465 sob ae 37.695/65 e ecapleto em Bade ao/
enato de 19660

Ponto ne S do teta% de h pontos aprosentadeiea
0E0 Ne 182.624 de 6 de setembro de 1966
Mequerentee DIIVANO ?OZ:Ima 820 PAULO

VIRMO Na 182.659 de 6 de setembro de 1966
Requerentes INVENTA ÀS. PUR PORSCHUNQ UND PATENTVERWERTUM ZUR/CO a suivl Pagulógi° do Invengiot "DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA 4 ExECUOLO CONTINDA D1 kie
REAÇOES QUÍMICAS EM LÍQUIDOS viscosose
_XXIVINDIOAChRS

de InvanglIos ll4PLIMICO IORICORA NOW

1 Dispositivo próprio para a ezecu0o continua de Teagteit:

e

Nursanicictss
a . Implemento seriada manual,'Oareetorisade Der compreender Sm"
garfo ao qual aio conectados, de um lado, dois cabos ou varais que com 61e /
formam um Angulo obtuso, e do outro, uma roda livre montada no respectivo ag,
mo fixado ao garfo, e entre tais meios, duas fersamentae cortantes, ou facas
reguláveis dispostas na parte em que se encontra orktice do angulo obtuso/
formado pelos dois varais e o dito garfo.
Ponto no 1 do total do 5 Pontoo DPr0000todoo•

CR8 em líquidos vimosos, caracterizado .por.ser constituído por um tambor, /

que gira dentro . de um recipiente de reação e eco cujo lado interno se acha /
firmemente soldada uma pepiral de folha metálica que transporta o material G.
ser tratado auta4ticamente Cem correntes dg fuga.
keivindica-se a prioridade de 'correspondente p edido dOPOlóta405,141
Baga em 8 de setembro de 1965 sob no 12.528/65.
' tonto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
f.
dA
........
-

lé

I
11.11100e:
v"4 .
awm iti,Lntã
~50140L
007~

/0/

f(r'-

ri 4i .,...7..:,,

o
•

l0

TERMO Mo 182.700 de '8 de setembro de 1966.

TERMO No 182.651 ' de 6 de setembro de 1966
Requerente: !(RD MOTOR COMPANY a
Privilégio de Invenção: "COMUTADOR DE LUZ DE AVISO PARA SISTEMA DE In810 D1=.
VIDIDO"

'

REIVINDICACOE9

1 - Dispositivo de aviso para indicar um diferencial de
premeio entre primeiro e segundo sistemas hidráulicos, caracterizado pelo lb
to de incluir uma caixa dotada de um Surdi. tendo dito fluo primeira e'segun.
da porções terminais, achando-se ditas primeira é segunda porções termineis/
em comunicação com ditos primeiro e segundo sistemas hidráulicos, respectiva
mente, havendo um pistão deslizàvelmente posicionado dentro de dito furo e
interposto entre ditas primeira é segunda porções terminais, sendo dito pis.
tio axialmente olmoi em resposta a um diferencial de pressão entre ditas prl
moira e segunda porções terminais, existindo dispositivo de vedação interpoa
to. entre dito pito e dito furo e construido para separar hidráulicamente

ditas

primeira o segunda porções terminais, um sulco formado em dito pistão,

um detentor comprimido po. rola construído para engatar dito sulco e contra
lar o movimento axial de dito . nistão. sendo dito detentor deslocável por oca

/.
Requerentes N.V.THILITSIOLDEILAMPENPADRIEREN.ROUNDI
. n
otr sOmss cATODOS
gi
Trivilógiode IovengXot "APERFEIÇOAMENTOS
SIDOS nosesias2 nona DMA CAMADA DE sIouisa 131 PO sigiBbidLum
ENTRE A moi EMISSORA E o SUPORTE"

psranzacicare

3, Aperfeiçoamentos em ou *Fibra oatodorde 6xidos nos cudo..
6 provida uma oamada de níquel em p6 einterizada entre a camada gl
miar:ora e o suporte, consistindo de óxido de bírioe óxido de e&
trbnoio, sendo interposta uma comado de níquel em p6 cauterizada o,
entre a camada emissora e o suporte, caracterizados porque as asà,
oionom 2 a 4% em pós° de um hidrato de ao menos uk metal de alto
ponto de fusão h cocada emissora. .
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na nepartigóo de Patentes da Ulula*, em 11-de setembro
de 1965, sob no 6511878.
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados.
lima No

182.8140 do 14 de setembro, de

Requerente:

1966

eNTONIo'DA COSTA IMO e ANTÓNIO DA COSTA NETO e elo PAULO) ,v
Privilégio da Invenção; . NOVAS DISPOSIÇOES EM OU RRLATÁVAS BRCIPPL0UL08 Nb
RA LANPADAS FIAGREscENTEao
JOSÉ

WAFUC) oF:rwi

1626 Sexta-feira 23

In)

1V.;ri) de 1.971

positado nos Estados Unidos da América em 18 de outubro de 1965 sob n" .0.00
EEIVINDICACGES
* NOVAS DISPOSIÇOES EM OU RELATIVAS A RECEPTÁCULOS PA

107.182. •
Pente me 1 do total de 3 pontos apresentados.

RA LIMPADAS FLUORESCENTES, folha 1, ilustra as peças empregadas no recepte,/

20

co

Bulo, folha 2 ilustra oaroceptácul p coo base e starter e alarmo de acabamento, folha 3 ilustra na fig. 1, as peças Já conjugadas,. e naposição . exata de
Receber a lâmpada e starter, e ilustra na fig. 2 a lâmpada Já encaixada e /
controlada pelas guias laterais, mostrando como os contatos ligam-se à lâMpa
da o starter colocados, e adornos de saabaMento na sua apresentação. A lampa
da forçando suavemente os anéis-mola (peça F) estas se abrem e em seguida sa
ouram com precisão o bulbo da lâmpada; as guias (peça E) controlam a lâmpada
no ponto certo de funcionamento e em seguida toca-se na tomada, conforme se/
Vã na folha 2, fig. 1, peça C-1. Estas encaixam com precisão e pressão nos /
pinos da lâmpada, pois são movimenrados pela haste (peça C), e esta é aciona
da pela ponta-mola em haste (peça F-1), cuja função é manter sempre forçada./
a tomada nos pinos da lâmpada. O porta-starter (peçatel) folha 2, fig. 2, Si'

TERMO N n 132.795 de 21 do setembro de 1961.

ajusta-se ao receptáculo, por meio de um suporte (peça C). A peça A serve de
base ao receptáculo, e tem como acabamentos a peça E, que serve apenas para/

Requerente: ERNESTO VALENTE . = ITÁLIA
Privilégio de Invenção: ' , GRUPO GERADOR PARA MAQUINA DE CAFÉ, COM DISPOSITIVO
•

ombolozar. A sua adaptação e funcional por meio de encaixe conforme se ve na
folha me 2 (fig. 2). Temos ainda na folha 1, a peça F, com:a ponta (F-2),

PARA ASSEGURAR.UM DETERMINADO PERtODO DE INFUSW
REIVINDICAÇÕES

dam sor adquiridos fora do jOgo, a um preço aceessível. Note-se que estas /

1 - Grupo gerador para máquina de café, constituído por um ro3iso
tro de cano que põe alternativamente, a câmara do infusão em comunicação coo

pontas viradas para dentro, servem para guia das lâmpadas e também neste ca-

a descarga e com o recipiente de água quente para a infusão sob pressão, ca.

no, ms lâmpadas funcionam com a mesma garantia e segurança, conforme acima /

racterízado pelo fato de que o obturador que coopera, por meio da competonto

doscrovemos, caracterizado por ser a lâmpada, encaixada em dois anéis-mola /
cem guias, e são fixados na furação s existente de qualquer aparelho de ilumi.

haste, com a câmara que regula a comunicação da câmara do infusão com o.rocj,
Plante de água para a infusão e sua respectiva soda ficam alojados dentro do

naçEo fluorescento, e os contatos que ligam a lâmpada serem colopados por /

uma câmara que se comunica com o referido recipiente através dc um estranjuo

moio do mola em haste, sendo esta mola, parte integrante do anel mola, for-/
Mando bloco inteiriço. 0,Starter coloca-se o substitui-se independente'cla /

lamento de abertura ou luz desejada.
Reivindica-se a Prioridade do correspondente podido de positado na

lâmpada.

Itália em 24 de setembro de 1960 sob n s 16620/60.,

Pada para dentro e a peça F, conjugada com a'tcmada G a o suporte D; que po-

Pontone 1 do total de 2 pontos apresentadoso

C

A

Ponto n e 1 an ttal de 2 pontos apresentadoR0

D

FOLHA 1
Rialv N n

182.875 do ap ao setembro de 1966
E.U.A.

iloqueronto: GENERALnECTRIC COMPANY

n'ivilégio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTO .M MECANISMO DE CONTROLE DE ALARME"
REIVINDICAOSS

Aporfoiçoamento om mecanismo do contrOle de alarme/
,-,r.mpreocuonao um moabro primário de'ajuste de alarme giratérie para ajustar/
a posição giratória do dito membro de ajusto de alarme secundária ligada por
'ricção coa dito membro do ajusto do alarme para prover um ajuste incremon-/
(';a1 na posição giratória do dito membro de ajusto do alarme e meio detentor/
9osielonado om uma parte da dita alavanca de ajuste de alarmo secundário pa&G »Ponder do modo soltávol dita alavanca do ajuste de alarme secundái .io em

pluralidados de psoiçBes pré-selecionadas, caracterizado por compreem

•

dao

•

q,co co dentes do engrenagem 'são formados om uma outra parte da dita ala-

Unnea do ajusto do alarme net:medrio, o meio de engrenagem em engajamento /
' 1',ILEG oco OU dentou dO engrenagem formados na parte inferior da dita alavanf_

(A:UOIGO

do u.alemog secundário, para mover a alavanca de ajuste de alar-

:30 CCW2d22,0 ppm
(;:21".:'''.7

P', G5G5551 fIP

,

na

CO p/aralidados do posições colecionadas, a fim de /

auo

membro de ajuste de alarme.

Reivindica- Doo prioridade do corres pondente pedido de•

:.2^

4

• TERMO NO 173.936 de 12 48 outubro de 49e,

Requerente: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND SOMPAW = E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR CARBURETO DE SILICIOn
REIVINDICAUE2
1 . Processe para preparar carbureto de si/feio que compreendo oi
aquecimento do uma mistura de sílica e carbono, tendo um tamanho médio do
Particuls agregada de menos do que 44 microns, a uma temperatura do 1350 ato:
1700 5 0, numa atmosfera inerte, caracterizado por se manter a pressão parcial
de monexido de carbono entre X e Y millmetros de mercúrio, em que
(1)

log10 X = 15,0 ..g.60 x 10.ê

(2)

Y e 17,1 - A,^60 x 104

e Wciatemperatura absoluta em elte
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido aepositado /
nos Estados Unidos da América em 14 de outubro de 1964 sob n 5 403.933.
Pnntn nS 1 do total de 8 ocultos apresentados.
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1 dos

'

a cada artigo de maneira a guie-los em direção perpendicular

a

TÉRMO N

173.6O8 de 30 de

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

Privilegio de

1965
LIMITED e INGLATERRA

setembro de

da dito artigo alimentado e. mesma axial

DM processo para fazer carbonato de sádio'denso, caracteriza-

Reivindica-se

•

cesso amónia-soda, com.soda cáustica em um sistema aquoso em condiçOes de /.

2 3

e exteriormente

da câmara na•direçãO

da dita posição de soldagem onde resulta preso no dito mandrilo

reação do bicarbonato de sódio, que pode ser o composto bruto do pra

temperatura e concentração tais que se forme carbonato de sódio Na CO

atrevils d9 dito çonduto; •

Um dispositivo de tranaferencia amovível na mesma câmara fazendo avançar ca.

prvINDIcAcoEs

do pela

à mesma

para suportar cada componente alimentado

Invenção: "UM PROCESSO PARA V.'nEt CARBONATO DE SÓDIO DENSO"

1.

eixos roa

pectivos; uma câmara de transferáncia na pistola comunicada ao mesmo condutO

a prioridade

aos Estados Unidos da América em

como/

do correspondente, pedido depositado

3 de setembro de

1965 sob n a 465.007,

Ponto nU l do total de 10 pontos apresentados.
400

uma fase estável: a variação da temperatura ou coMpoSição do sistema ou am-/

•01

1f6 ti •

50

boa os valores de tal modo que a fase estável se torne em mono/tio:rato descer

2 3 20

bonato de sódio, Na CO . E

'

èa

pelo que o carbonato de sádio formado inicialmea

te é convertido para dito mono/iidrato, e o aquecimento do mesmo pera dar

cal

bonato de sódio `anidro.

a

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado x•

Inglaterra em 1 de outubro de 1964 sob n a 39965.
Ponto n
TÉRMO N

a

a

0.

1 do total de . 5 pontoe apresentados.

54

173.855

de

8

de outubro de

1965
TERMO N

Requerente: IRE DOW CREMICAL COMPANY = E.U.A.

1965
MARICAS SANTA MARIA

175.948 de 23 de dezembro de

gequerentet

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA ENXAGUAR CHAPAS ELETROFOTOGRAFICAS"

INDUSTRIAS

.r., . MINAS GIRAIS

.Privilégio do Invenção* " CARBSTIIHA.MOLIMETE PARA VARA D8 PESCAR 11

pEIVINDIC:.00ES

1• -

a

peivirmicAcUsq

Processo para tratar chapas metálicas de fotogravura, gravá-/

1.

veie, ,providas de um revestimento de uma composição fotocondutora, compreen-

Modálo de carretilha-molinete para vara de pescar

dando um óxido de zinco fotocondutor, suspenso num ligante resinoso, isolan-

caracterizada por poder a peça ser utilizado na posição horizontal on

te, de ligação transversal, depois de uma imagem latente ter sido revelada /-

na posição vertical em relação á vara. Isto se torna possível pres.

aí mediante contacto com um catalisador, caracterizado pelo fato de que no /

sionando-se amola (figura 23), que introduzida

estágio soguinte se enxaguam as chapas com um solvente isoparafínico, tendo/

se coloca entre a parede interna da carcaça (fig:Ire:10)

um índice de Kauri Butanol de 27 e um ponto de fulgor (TCC) de

Ponto n
Tf...AMO

N

a

0

9 de

1 do total de

175.003 de 19 de novembro

Requerentes CIB

A

4

novembro de

1964 sob

na

8

4

ox

parede

tento na extremidade•da haste do norte da parede externa do.manosa (/

490.991.

(fi g ura 12 ) e o encaixe na posição contráriar.

pontos apresentados.

.de

haste, (figura 23A)

terna do mancai (figura - 12) , com a liberação do pino (figura 13) 144w

4000.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado /
nos Ratados Unidos da América em

DA

u1

Ponto n

de

6 pontos

e

1965

Societá Anonyme - SUÍÇA

apresentados.

Privilágio de invenção: 11 NOVO PROCESSO DE TINGI•ENTO DE CELULOSE NATà
RAL OU REGENERADA "

AZIVINDICACOES

1 - Návo processo de fingimento de celulose natural
• regenerada comUmcomposto orgertico de dio

g azina,..ó

í

qual não contém um

radical quinánico policíclico cubável ou um grupo de ácido fosfárico,mas

TARRO Na 176.138 de

contem um a quatro grupo de ácido carboxíliço ou ácido sulfánico, coroa'

Requerente: MONSANTO COMPANY - EE.UU.

terizado pelo fato de se reduzir o corante até a forma louco com

um

Privilégio de

30 de dezembro de

invenção:

1965

PROCESSO PARA FORMAR POLICARBONAM1DAS surta.

pinio

sequentemente o louco-composto na fibra,
•

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido ,

SEM FIBRAS NiERFEIÇOADAS "

BreY/~4

1 Processo para formar policarbonamidas
depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 20 de novembro

1964 e

1 de outubro de

1965, sob no s 14.976/64 e 13.611/65,
_

de

PARA

TICAS, LINEARES MioráFICALA3,PR6PRIAd

agente de redução forte, em um meio alcalino forte, e se reoxidar, sub.

pacta.

ticae, lineares, modificadas, próprias para fiação em fibras amorna

respectiva-

çoadaa, do tipo tendo grupos amido

mente.

recorrentes

como uma parte inte •

gral da cadeia ¡mlimárica principal, e na qual os referidos grupos

n0

/

pontos•aprebentadoz,

estão separados por pelo menos dois átomos. de carbono, caracteriza.

1966

do pelo fato de se combinar com os reagentes formadores de polímomel

Requerente: WARREN FASTENER CORPORATION = = E.U.A.

de policarbonamide durante a própria reação de polimeriaagão, ou eme

Ponto
TÈRMO N

a

1 de

12

182.580 de 2 de setembro de

Privilégio de Invenção: "EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÁO"

1

Equipamento de soldagem automátiea de "petição de componen-/

tos relativamente pequenos asuperfícies metálica s , caracterizado

a composição ou " dope" de polímero, formador de fibra, sabes da
eão do "dope" de 0,1 are cerca de 20,0% EM

REIVINDICACDES

por com- /

peso °baseados

referida policarbonamida, de um glicerídeo poli-alcoxilado, tendo a
fórmula geral:

preender uma pistola portátil de soldagem tendo um mandril para prender um /
componente e rate.-10 em posição de soldagem, uma seção de alimentação deixas

d2 .0

do passar um componente de cada vez a partir de um recipiente armazenador /

AI

--(0824í -1-A45" ?-40112315_2-0)1_2-01245.2-041:01
-{CH24í -4841-2 -4a24;.2-091.2 -4CS24.6.cfICI:0,

contendo uma quantidade do componentes a serem soldados para a afta pistola/
incluindo um conduto alimentador flexível tendo seção transversal pertinente

Na

no pão* do

E2 -C -

-Cnz3í "I.C*C1124.4.2-44.)I-R-telà.8 -4°12-411

é

1628 Sexta-feira 23
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1►11 qual 21:1 7 e m 5Eo números de 1 a 221 21, Al e R" mao OnStia
em

do ligado em posição 2 ao grupo -11=D •
a o outro representa um radical naftilico eventualmente ainda substi•:

que A 4 um número intéàro de 1 a 23; A, R,B,E,7,0,2,Z 0 E suo
e 4CH=C113

tuido ligado em posição 2 ao grupo -N.N,

colhidos do grupo que consiste de M

f

•

-(614- em que M e escolhido do gril
CH CH - O tr.
'
P Q
-

po que consisto do

e R, em que P e Q são escolhidos rio grupo que consiste de metila e
e y e um número inteiro acima de cerca de 10; com a condição
gu.0 pelo menos um entre A,B,D,E,F,O,H,J e K seja diferente de

;-1

de

•._+cH=cif).__, polo menos um M sendo diferente de hidrogenio, e a soma
de y seja de pelo'nenos cerca de 10 e menos de cerca oe 500.

e Z representa um grupo reativo,
sendo que o átomo de oxigénio se encontra em cada caso em posição 65

e

to em relação ao grupo azcico,
caracterizado pelo fato de copular o composto diazOico de uma omina t
de fórmula
na•qual 31 representa um grupo hidroxílico ou um grupo alcoxílico ou
um grupo alcoxílico do baixo p;so moleca] .* em posição orto om rola
çãc ao grupo NE2,

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patenteg dos Estados Unidos da Amári..

•

éorante cuprífero de tOrpoule
OH

ca do Norte em 31 de dezembro de 1964,sob número 422.822•
Ponto n5 1 de
•

5

pontás apresentados..

2'351.,„

•FIG.1.

O - Cu - o

(III)

;

N
o de o tronsformar'em o complexo de cobre, ou de copular o composto
dlazálco de uma caias de fórmula
(IV).
A_
com um corecte do fórmula (1117, e de o trator,om presença do oxi
darit;,cal agentes que cedem iánios de cobro.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, do.
•positado na departição de patentes da Suíça, em 19 do fevereiro do
1965, sob n5 2.336/65.

22RMO NQ , "7.060 de 10 de fevereiro de 1966
Requerente: N. V. PHILIPS , GLOEILAMpENFABRIEKEN - HOLANDA
Privilegio de invenção: " APERFEIÇOAMENTOS F2I E REFLRENTES A BAITNO3
OALVÁNICOS.ÁCIDOS PARA A DEPOSIÇA0 DE E2TANHO "

Ponto ng 1 de 2 pontos apresentados,.
TliSMO N5 177.714 de 9 do março de 1966
Roquorente: WARGONS AKTIEBOLAO *

REIVINDICAU

UMA PEÇA DE

TM AÇO INOXIDÁVEL FEgRITICO TENDO UM ALTO /

1 . Aperfeiçoamento em e referente a banhos galvanicos

TEOR DE CROMO n

ácidos para deposição de estanho, contendo loas de estanho bivalenteso
gomo anions Sulfato-, sulfonatos-, ou íons fluor-boráto, e ainda' um
agente redutor e, como agente produtor de brilho, um

SUÉCIP •

Privilégio de Invenção; UM PROCESSO PARA A FASRICAÇãO DE

arometi.,;
GO ou heterociclico com o grupo aldeído em liga4a direta com o grupo
aldeído

aromático ou heterociclico, o referido grupo contendo, como pode ser
o caso, su5stituintes não ionizáveis ou'não redutíveis neste meio, câ:
ractorlzado por conter em adição, um composto tenso-ativo não ienico,
como adutos de Oxido de etileno, n .ma proporção na escala de 0,1 a 10
g por litro do dito banho galvánico.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedidod, de
positado na repartição de patentes da Holanda em 13 de fevereiro de /
1965, sob nQ 6.501.842. ,.
Ponto JaQ 1 de 2 pontos apresentados.

REIVINDICACOES

• Um processo para a fabricação de uma peça de aço inq
Eldável forritico tendo um alto de cromo, caracterizado por vazar o aço
fundido num molde de lingote para formar um lingote, tratamento tOrmico
do lingote a 600-'00 5 C por uni período de algumas horas a alguns dias pA
ra produzir uma fase quebradiça.no lingote, pulverização do lingote,pul
verização do longote quebradiço e aquecimento do pó quebradiço e uma
temperatura tal que a fase quebradiça desapareça e o PO slnterise para
formar a peça desejada.
Reiviindica-se prioridade do correspondente pedido, depo•
sitado na Repartição de patentes da Suécia em 10 de março de 1965 sob
o n5 3121/65.
Ponto rig 1de 11 pontos apresentados,

Fig. 1

22RM0 NQ 177.304 de 18 de fevereiro de 1966
Requerente: SANDOZ PATENTS LTD. - CANAD&
Privilégio de invenção: 11 PROCESSO DE FABRICA00 DE CORANTES REATIVOS.
CUPRÍFEROS HIDROSOLOVEIS m
HEIVINDEACOES

1 Processo de. fabricação de corantes 10 ,itivos cupriteRos hidrosolUveis que respondem à £Ormula

thmo NQ 177.742 de 10 de março de 1966
Requerentes ALVIN MELVILLE MARK3
ER.UU,
Privilegio de invenção: DISPOSITIVO ELtTRICAMENTE SENSÍVEL PARA CONTRA
t DE LUZ
RgIVINDICACOEq

'HA qual G radical A ou o'radical B encerra um grupo de fórmula -NH-Z,
O a molécula inteira, compreendidq o grupo -NH-E, traz pelo menos 5
Grupos oultOnicos, •
ta dos radicais A e II representa um grupo fenilico eventualmente aip
-i
SebstifUide ou su radical naftilicoeventualmepte ainda substitu): ∎

Dispositivo eletricamente sensivel para controle de
luz utracterizado pelo fato de :empreender uma primeira fOlha traiu,
carente Ima :amada transparente eletricamente condutora na referida
"Olha ame segunda fálha espaçada .am relação a primeira telha, meios
•

ierianàn normatinnS

Plv1An entre dn

falhas , asbacáos das suas
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Sexta-tetra z

bordas para formar ali uma área em fOrMa de tanque, uma

auspenema de
partioulas bipolares dentro da área em forma de tanque, uma camada
tetricamente condutora na segunda folha, meloa para aplicar um potes

oral elétrico atravOs . as camadas condutoras a fim de alinhar as par•
tículas dentro da área em forma de tanque e meios para deslocar e 0
primeira e segunda falha Uma em relação a outra a fim dispersar aM
partículas bipolares .

co mexo me riumanagao oeccarregana0 o aaPael t Or p erle em cada meio o& 1
:lo quando e'tengão suprida pelo nolo allmenbador de tensão alternatá
ta gtinge uma magnitude predeterminada.
' Requerente reivindica prioridade do correspondente pedi.
lo na Repartição de patentes dc Estados Unidos da América do Norte
,m '23 de março de 1965; sob n o 442.068,
Ponto n a 1 de 6 pontos apresentados

Ponto n o 1 de 10 pontos apresentados.

t g RMO Ne 177.951 ae 18 de março de'1966
Bequerente g JOAQUIM REIS DE SOUZA . RIO DB JANEIRO GE
Privilégio de invenção: " APARÉLRO PARA SE FAZER SODREPOSIÇãO DE IMÃ.
GENE COM UMA. ÚNICA CZMARA, SEM SE DIVIDIR O
4

VIDEO "
REIVINDICACOES

1 • Aparelho para se fazer sobreposiçáo de imagens
com uma única amara, sem se dividir o vídeo, caracterizado por se coa
tituir de uma caixa retangular t g da pintada de negro por dento, tendo/
em uma das laterais clube aberturas . sendo uma maior que e outra,pos

guindo a primeira abertura, a menor, uma armação em sua borda onde se

LIJOW N O 178.148 de 24 de março de 1962
Uenuerentex MOSILANA, ' yinaike závody, nerodni podnik, •TCHECOSLOPAQUIA
erivilégio de invenção: " PROCESSO PARA MENU() DE LANOLINA DA ÁGUA
RESIDUAL AP6S A LAVÁOEM Dá Lã COM SÁBIO OU

colocam as lentes negativas, uma na frente da outra, possuindo ainda /

COM . SURSTINC/AS DE LIMPEZA SINTÉTICAS °

preso a armação, uma pontinha com um espalho fixado pelo lado de dentrf

gIYINDICACUS

Nado que e pontinho).* funcionahomo lamela. abre e fech

Processo para a obtenção do lanolina de águas residy

p onto o° 1 de 4 pontos apresentados.

ais após e Lavagem de lã com sabão ou com agentes de lavagem sintát&
coe caracterizado pelo fato de que, mistura-se água de lavagem sem

modificação do seu primitivo valor pH, com 1 - 10 vol. % de um álcool
enfático ou ciclico com 6-8 etomc,t de carbono em molécula, sendo assim formada fase livre de lanolina especificamente mais pesada separa
da de mais leve, que e formada substancialmente do lanolina e de álcool, isolando-se depois á lanolina da fase mate leve.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depogy
cedo na Repartição de patentes na Tehecoslováquia om 24 de março de

1965, sob a c, PV 1947-65.
Ponto- n0' 1 de 5 pontos apresentados.
TÉRMO Na 178.231 de 28 de março de 1966
R equerentes N.V.PHILIPS , GLOATLAMPENIPABRIEKEN • HOLAND...
Privilégio de invenção: • APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A AMPLIFICA
DORES TRANSISTORIZADOS •
MIVIND3DAc083,

TÉRMO N° [0.017 de 21 de março de 1566
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY
SE.U0
pr1c1/;,/ 0 de tnveeeão, APERFEIÇOAMENTO EM APARRLHO REATOR d StiTEsN
MAS PARA OPERAR MEIOS DE ILUMINAÇXO POR DE§
CARGA ELÉTRICA
REIVINDICAMS

-e

Aperfeiçoamento emaparelho rea.cr e sistemas p ara c.

' perar meios de iluminação por descarga elétrica, compreendendo um me.
lo alimentador de tensão alternativa tendo um circuito de entrada oa.
ee 00110X80 a uma fonte de corrente alternativa e um circuito le saldf
'are alitentar corrente de operação ao melo de iluminação. laracteri
%tido pelo fato de que O circuito de salda Inclue meios napacitor
sj
ria

e meloa paro produzira inversão controlada da corrente suprida

1 . Ap erfeiçoamactos em ou relativos a amplificadores
sistorisados, compreendendo dois transistores de tipos de condut s de tipos de condutividade oposto ao qual° coletor do primeiro
transistor e ligado com a base do segundo transistor g ligado com e
base do segundo transistor, enouffinto o circuito emZesor do segundOss
transistor inclui uma impedencia, preferivelmente um resistor, que 4
elevada dom respeito a impedkinola de entrada do emissor do segundo 0
trnasistor, caracterizados pelo fato do eirculto s emissom do primeiro
transistor compreender una segunda impedaaola, preferivelmente meie/
uma vez um resistor, e pelo fato do 41xcuito coletor deste primeiro
transistor compreendera combinação em série de vários diodos polo
rimados na direção para a frente e de uma terceira impodeincia, p referivelmente mais uma vez um resistem, que 4 mais elevado que a di.
• segunda impedencie.
Reivindica-se prioridade do corres pondente pedido,dffi
dositadó'aa repartição de patentes da Holanda; om 30 de marco de O.
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1965, e 26 de agosto de 1965, sob n e s 6503996 e 6511134, reapectivamente
Ponto n' 1 de 3 pontos apres'-tados

Abril de 1971

seiva/ entre a haste e uma das alavancas, bem como meios que, sob um r
tal movimento angular, operem no sentido de fazer a haste deslizar, vg
riando assim o seu comprimento efetivo, e variando conse quentemente a
velocidade e a amplitude do movimento das duas alavancas,
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, (bina
eitado na Repartição de patentes dos Estados unidos da América do nor.

u

te, em 23 de setembro de 1965, sob a o 489.510.
Ponto 0 1 de 6 pontos apresentados.
in

•
FIG.1

TB2M0 Na 178.250 de 29 de'-março de 1966
,equerente; REMINGTON ARMS COMPANY INC

Privilégio de Invenção; "BUCHA PARA CARTUCHO DL CAÇA E PROCESSO DE FABRICAÇAO"
REIVINDICAÇOES

1 Bucha de base para cartucho, caracterizada pelo fato de apresentar una estrutura moldada individualmente e consistente nas condições de/

TERMO No 178.474 de 5 de abril de 1966
Requerente: UNITED STATES STEEL CORPORATION Privilegio de invenção: • APERFEIÇOAMENTOS EM LAMINAURES "

dispare e constand, Cssencinkunte de • ma mistura de fibras de asbesto e de•.
pelo MCIOS, um outro material de enchimento unido por um aglutinante, para o

BEILUDICACBES

formar twa massa composta com suficiente densidade e resistência Para evitar

n escape de gás e a ruptura no momento do disparo
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado r:
Los Estados Unidos da América em 29 de abril de 1965 sob n o 452.007
Ponto ao 1 do total de 18 pontos apresentados
TIMO do 178,313 de 30 de março de 1966
Requerente: BYRON JACKSON INC.

SE, GO.

Privilegio de invenção: " APERFEIÇOAWTOS EM Fr" AMENTA DE PEGAh CUL

ROS E CONGÉNERES •
REIVINDICACBE§

1 . Aperfeiçoamentos em ferramenta pegar carros e coa
general: caracterizado pelo fato de que ele tem uma parte medimos e paz
tas de extremidade opostsmente dispostas adjacentes a dita parte medi

ano compreendendo uma pluralidade de arestas adjacentes estendendo-se
longitudinalmente na dita parte mediana, e uma pluralidade de aresta'
com feitio de lósango em cada uma das ditas partes de extremidade e

1

Um laminador, adaptado par! realizar redução drea

tico de objeto de metal, caracterizado por uma sequáncia de quatro
rolos operantes arranjados com seus eixo- a anguleo substancialmente
retos entre si e com superfícies de role em contato que formam uma 0
passagem completamente fechada para o objeto, um eixo primário e um
secundário estendendo-se de lados opostos de cada um de ditos rolos,
um laminados para cada r;lo sustentadó 4,0110 primário daquele rálo,
meio dentro-"de cada

suporte de laminados para sustentar o eixo se •

cunderio de um ralo adjacente ,e meios

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,áe-

positado na Repartição de' patentes dos Estados Unidos da América do
Norte, em 7 de abril de 1965, sob n o 446.223.
' ,nto no 1 de 4 pontos apresentados.
[:]

1930w 1
/3?

postamente dispostas.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depo-

de cobertura removíveis para/

manter os eixos suportes de laminados.

OWINR7124 =

zni
11'
'31

.15,5

ARC

aiern

sitado na Repartição de patentes doe Estados Unidos da América do Nom
te em i s de abril de 1965, sob £ 2 444,765 •
Ponto n o àe 14 pontos apresentados

TERMO No 178.499 de 6 de abril de 1966
requerente: NYDQVIST & HOLM AKTIEBOLAG
Pr10114,1n A.. ..... zo, d1 UM PROCESSO PARA A MONTAGEM DE COMPORTAR
DE PORTINHOLA EM INE"'W'ÇOES DE TURBINAS
HIDRÁULICAS "

f
11$1111NPIcAcMag

t@RMO No 178.425 de 4 ae aOril de 1966
ER.111 Requerente: RAY OIL BURNER CO.
"
APERFEIÇOWNTO
EM UM SISTEMA ARTICULADO
Privilegio de invenção :
RA TRANSMITIR movimenTo ANGULAR U UM sunga
To à artiw ,
arnÂniciamq
aperfeiçoamonto em um sistema articulado para trana
imitir movimento angular de und.ement r a outro, compreendendo 00 alavanca fixa se onda dos ditos elemen ,os, bem como uma haste de•Jonexão,/
por wepreender uma 40o4XÃo deelá
#41Zr* •0.4 40avutos5. Nir3llierÁaà40

Um processo para montar comportas de portinhola em
uma instalação-de turbina hidráulica, paracterizada pelo fato de que
as caixas de mancais das comportas de portinholas sio montadas em /
nulas muito Curtas na cabeça da carcaça à no anel inferior, de forma
que estejam livres para se ajustar apropriadamente enquanto a turbina
esta sendo montada, e que.não são fixadas em posição ate que a turbina tenha ,iodly montada e 3onoroto, no qual possíveis partes de turbl
na tenham Sido :imantadas, tenha endureCido, sendo as menciono:dite cal
cal ie'mancais fixadas em poiição poi Meio de pinos de guia ou aimilk

Sexta-feira 23
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Res, inseridas em furos em, por exalam, rlangen nas

calam de maneagl

C na cabeça em carcaça ou no anel inferior.
reivindica-se prioridade do correspondonte pedido, depositado na Repartição de patentes da Sueela, em 12 de abril de 1963 9 .
sob

Abril de 1971 1631r

na 4778/65
Ponto /1 5 ,1 de 2 pontos apresentadONG

TARRO 110 179.659 do 12 do abril do 1966'
Requerentes EATON YALE ft TORNE INC. . 11B0W0
Privilegio de invon9US sa APERFEIÇOADA LIGA CEW2NPADA, ` POMBA g APek,
liZIÇOARENTO EM PROCESSO DE FARRI0AÇIO DE' AR
TICOS FEITOS COM A MESMA "

• NI

.•Aperfeiçoada liga comentada, forjada, oaraetA

TÊRMO N Q 178.500 de 6 de abril de 1966
CANADÁ;
Requerente: THE INTERNATIONAL NICKEL . COMPANY OF CANADA,LINITED
Privilégio de invenção: " PROCESSO PARA PREPARAR UM CONCENTRADO DE NI
QUEL A PARTIR DE MINÉRIO . DE NICRGEI, FINAMEN-

pisada pelo fato do • consisitir das seguintes peircentageu, por peso
entre cerca do 10 a 30% de cromo, antro ?oro o corei do . 80% de niquo3.•
ouCobalto oumlátura doa meamos, entre zero o coroa do 15% do Manga..
n'es, entre zero e cerca de 0,6% do nitrogénio, entro soro o coroa do
0;7% de carbono, entre zero o cerca de 1i% de silício e o seildosubate3
cialmente todo de forro, exceto para quantidades menores de ingrodion
tos, opcionalmente providos, e impurezas e apresentado uma camada dO
auperficie, cementada ou carbonetada na superficio externa da ligo
sendo. que a dita camada tem uma espessura entre•cerca de 0,254 O
5,08 mm o Contem, pelo menos cerca de 0,8% de carbono.
BA1nvidica -se prioridado do correspondente pedida
depositado na departição do patentes dos Estados Unidos da Aberlea dd
Norte, em 13 de abril de • 1965, sob n5 447.902.
Ponto na 1 de 6 pontos opresontado0
TÊRMO Na 178.725 de 14 do abrilds 1966

TE MOÍDO

Requerente: REINHOLD O. KUPPER
EE.UU.
Privilegio de invenção: " CILINDROS DE TINTA PARA PRELOS 2•PROCESSO PAis

REIVINDICAÇÕES

RA SUA APLICAÇÃO

1 - Um processo para preparar um concentrado de níquel e.

11EIVINDICAÇOES,

partir de minério de níquel finamente moído, durante o qual se faz
umaredução controlada de níquel, deixando a maior parte do ferro não.

seduzido a me44, caracterizado por formar grãos do minério moldo, ija
corporando-se nos citados grãos, em quantidades que promovem a coneea,
tração, um natórial sulfurado o, pelo menos, um metal alcalino-terroso; colocu os grãos num leito em agitação pOsto numa temperaturade
850 0 C a 1250 Q C, na presença de um agente reduzor para reduzir o minério de modo que a proporção de ferro metálico para níquel metálico

Cilindro de tinta feito de massa termoplástica paro
prelos, caracterizado pelo fato de que seu eixo e provido de um aglutic
nante, eventualmente colante, material adesivo ou de cimento e, o ao o'
veetimento aglutinante e envolvido por um material absorvontop eapeoi4,
mente; material fibroso.
Ponto n5. 1.. do 8 pontos apresentados.

seja inferior a lOtl; e separar, magneticamente, o minério reduzido
para obtenção de um concentrado contendo, pelo menos 8% de niquela
deivindica-se prioridade do correspondente podido, depositado na Repartição de patentes da Alemanha, em 7 de abril de 1969 ,
sob n o M.64.802 VIF /40a.
Ponto n Q 1 de 13 pontos apresentados.

13!
. 1 --11
11

111

TPRMO Ni, 178.530 de 6 de abril de 1966
Requerente: SOCIETÉ RHODIACETA - FRANÇA
Privilegio de invenção: R PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE SUSPENSOS
AQUOSAS DE FIBRAS SINTETICA •, NOTADAMENjg

TE PARA A:FABRICAÇÃO DE PAPEIS R

ÍI

REIFINDICAC5E4

1 Um processo para

a

prepara* de suspensGOS

uniformes do fibras sintéticas em Meios aquosos, utiliseveis essencialmente para a preparação de len ç óis' fibrosos análogos ao papel,e
constituidoo em parte ou na totalidade.de fibras sinteticas, caracterizado pelo fato de se tratar as fibras sintéticas, antes de pó

TARRO Na 178.772 do • 15 • do abril do 06d
Requerentes UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPARE . REMOO

tas em suspensão, com uma composição contendo ao menos um agente 411
ti-estático para as ditas fibras sintéticas

e ao

menos LIMa poliami.

ia N- alcoxi -metilada.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedi
ao depositado na Repartição de ;atentes da França sob na 13.060 em
L3 de abril de 1065
Ponto na 1 de 3 pontos apreSientadoso

Privileg io do invongão0 m PROCESSO PARA. PREPARAR NOVOS DERIVADOS r.U.
NETANOINÂNICOS à CONPOSIOES DE NUM
LES BASEADOS 0
F021~

processo pard'ireparar um composto SOSOge
nado do gruo Que consisto de 3a9 40 5'69 T9 78,0 hOESLEino4pW.C3N3a
1

Ut

`il022 ecaeRNre
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tdeno o 2, 5 . ia, 4 . 9, O. P. 7n . octaidro- 4,7-meVanoldona, dornOD
to que e substituido em una das posições 5 o 6 com um radical -0. R

o tamb gm com um radical E, em que O ó oxigênio, /t,o selecionado do
/wuro que consisto de hidrogênio e Um grupo ocila contendo de 1 a 1
ato oa do carbono, o Z selocionado do arupo que consiste de vinila e

E, coa

e e -.11

monte ue paredes laterais Opostas do dita caixa,
Reivindica-se-prioridade do correspondente p odido, da
positado na 'tepartição'de 'patentes norte-americana em 16 do a g iisto /
de 1965, sob na 480.021.

otinila, caracterizado por compreender (A) a reação de um metanoideno correspondente, tendo um substituinte taxo em uma das posições 5

A5ril

P on ta 0.9 1 de 26 pontos apresentados.
„..ft

e

um regente selecionado do grupo que consiste de um acetileto

de natal e um halogeneto do vinil-mcgnesio. (E) a reação do produto/
do ecação rosultento com polo menos um reagente solocionado do grupe
que consiste de águo- um.halogenoto de cena ó um anidrido do ácido
o (Cl o recuperação do prOduto, desejado

•

Reivindica-se prioridade do o.orrespondento pedida
depositado na Rep.rtição do patentes doe Catados Unidos do A:.5rice 34
Eorte. om 15 de abril de 1965. sob n9 hi!J3.2115.

Ponto no s do 13 pontos aprosontados
Tki.1,10 N a 178.783 . de 18 de abril de 1966

Rz•juerents: EOLSTEIN & KAPP2RT MASCSIMPAMIIK "PRONIX" O.12.1).11.-.XLEMAIM
Privilo,io de inveneiiot ' SUPORU CELULAR P ARA MÁQUIRAS LIMPADORAS ns
nRRAPAS "

TERMO Na 1711.1387 de 22 da abril de 1966
Aeouorontos EQUIPAMENTOS VANGUARDA LTDA. . 5ã0 PAULO
Privilégio de invenção: e APERFEIÇOAMENTOS EM 6OULOS DE PROUÇA0
Suporte celular para máquinas limpadoras do garrafas, Joràtituido por um corpo Oco o cilíndrico, toado uma extremidade
aberta o e outra extromidado provida de um estreitamento do configura
ção semelhante a uma tulipa, caracterizado prlo fato de que na parte
estreita semelhante a uma tulipa se encontram previstas, internamente
alotas salientes para esc. p .oar as garrafas introduzidas, na altura de
sua ároa intermediária.
delvindica-no prioridade do correspondonto P odi do , deeoSitado na Ropartição do , patentes da Alemanha noa 12 do novembro /
4o t965, sob n a R 57.667 ILV610

Wur14IcAORI
1 - Aperfeiçoamentos om óculos de proteção, caracteriza
aos peio fato de os protetores laterais serem formados por uma placo
de-formato igual ao doe protetores usuais, placa osta obtida em tola /
metálica, simplos ou dupla e contornada por moldura de refOrço, com
friso transversal de iterligação dos sous lados interno e oxterno,sen.

do esta moldura obtido em acetato e aplicada por injeção do referido /
material
tonto no 1 de 2 pontos aprosentados.

onnto n p / de 4 pontos apresentados•

1

-FIGA
..d1C1 0 N O 179.261

de 5 de maio de 1966.

Requerentes GENERAL ELEGREID COMPANY-

E.zu.

Privilégio de ltvengno: PAPERYEIÇOAMENTDS 2MHDRFA102ADOna
WvIimicarna `
9
ramo U P 178.811 de 18 de abril de 1966
Requerentes PUNKIST GROWERVI gC

MOV..

'rtv il nele do invenção: ' PROCESSO E APARELHO PARA J0Loca ARTIGOS

AseXpinrrEs
RnIrumcnOW4
O processo para encaixotar alk.igos, caracterasado
elo fato que ele compreende: alimentar l ongltu dinelmantO ortillos

aleiras com uma calha de alimentação; apanhar na dita calha de ali
mntaçio um grupo de artigos estendidos diagonalmente em relação a
Lite calha de alimentação; e colocar ditos artir g s apanhados numa ,"
íaitra, com ditas fileiras diagonais de artigos estendidas paralela

. Aperfelmnentos em refrigerador,,caracterizados pelo fa.
ao do refrigerador compreender nm compartimento de congelador, um. com
partimento para alimentos fre g em, uma câmara de evaporador provida de
um ~parador, meiOs para alimentarem refrigerante condensado ao referido evaporada, meios de eirculaeno de ar Para a circulação de ar PrA
Veniente doo doia-ditos Meparti:mentos através da câmara de evaporador

condtiveir ura primeira Corrente de ar, prolçamiente da rogerida Câmara
para o conpartimento de ar congelador e una segunda corrente dear,M2
'venionte da referida câmara, para o referido compartimento de alimen tos Prese pe, meios para misturarem a dita segunda corrente de ar cem
o ar proveniente do referido.coppartimento de alimentos freecoo antes.
de ser intrednsido mo compartimento de alimentos frescor, e meios de
contrÉle, úsgeftele A teMperlitUra,de ar misturado, para controlarem o
e

mitalsblie*

3E7~0 a

Tecines69t4

reivindica a Presente invengno, depo.

42C2L

citada na Repartição Oficial de Patentes dos Ratado*
ca do
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Nado,'

da gmérg.

COndutiVidade, uma região da bane de 00ndUtividOde do tipo opilt0 o adjacen.
te a-dita regido Coletora, diversas regiões emissoras disoretas de um dos t4
pos de condutividade dentro da superfície da região da base distante da ro_/
gi g o coletora, um elemento metálico de contacto eletricamente ligado à re- /
gi go da base e tendo partes que envolvem completamente cada região emissora/
formando uma grade, estando estas partes envolventes substancialmente eq111-,
distantes da res p ectiva re g ião emissora, caracterizado pelo fato do haver um
botão metálico de contacto separado ligado a cada uma das regiões emissoras,
e por haver um contacto metálico ligado a cada botão colocado por cima, po-/
rem afastado, da citada grade metálica.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos
Estados Unidos da América em 21 de junho de 1965 sob n o 465.345.

Norte em 12 de maio de 1965, sob n o 455.227
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentados

Ponto ;1 12 1 do total de 8 pontos apresentados.
IS

~*\. Nx\\. • -d/
TÉRmo NO 180.584 oe 21 de junho de 1966
Requerentes GUT 30Acnim ALBERTS e ANTONI0 BARELLA SABATtS e e SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVA CONEXÃO PARA TUBOS"
DElwrouctas
1 - Nova conexgo para tubos, obtida em aço ou qualquer outro metal,
Caracterizada por compreender uma peça tubular que se prolonga em suas extra

ily.300 de 6 . de maio de 1966.
Requerentes XEROX CCRPORATIOR E.U.A.
Privilégio de Invenção: In APARELHO DE ORAyA00 aLfTRIOA0
BEIVIODICACOES

a - Um aparelho de gravação olitrica, caracterizado par compre.
ander em combinação:

midadeo em curto trecho alargado, cónico, e continua em longo trecho, nova-/,
mente cônico; suavemente decrescente, formando assim nma espécie de cabeçote.
Ponto n 0 1 do total de 3 pontos apresentados.

a) um suporte elltricamente condutivo adaptado para sustentaN
ama fOlha de cópia em q0e deve ser feita ama gravação;
b) uma pena de gravação sustentada em contato continuo com a ep
porfiei* de uma tinha de' o6pia em seu e:Aporte, incluindo dita pana)

'

.9

FIG. 1

1) uma pluralidade de eletrodoe alongados separados formados

6

7

--"--,
,4.
11"/

contiguamente arranjado. em mala extremidade na qual ditos eletrodos são
capazes de reter por texug o de euperficie uma quantidade de Ceei liemj,
da na superfície daZ8lha de cópia;
2) um reservatório de tinta líquida montado adjacente a ditos a
letrodes o contendo uma quantidade de tinta liquida;
3) moio para dispensar tinta do dito reservatório para ditos ea
istrodos na superficie da !Olha de cópia; e
4) um terminal para recepção de uma Voltagem de sinal.

• 2

7

o) meio de acionamento operante para efetuar movimento relativo
continuo entre dita pena de gravação e a.f8lha de cópia em seu suporte; e /
d) uma fonte de sinal ligada a dito terminal para emitir sinais

VA:amo No 180.592' de 21 de junho de 1966
Requerente: N. V, PRILIPS'OLOSILAMPENFADRIEKEN o . HOLANDA
Privilégio de Invenção: "APER7EIÇOWENTOS EM OU RELATIVOS À maI0410 DE
TRANSISTORES DE EFEITO CAMPO E COMPORTA ISOLADA"

do voltagens representativos de informação a ser registrada e de magnitn
de suficiente para superar a tendo de superfície em ditos eletrodos

7

ISEIVINDICAGOES

por meio de que á tinta se deposita em dita fOlha de cópia pela duração_

Aperfeiçoamentos em ou relativos a um processe de fabricação/
dd transistores de efeito campo e comPOrta isolada, caracterleadoi pelo fato

dedito sinal.

de haver uma concavidade que penetra, sem atravessar completamente, um corpo

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes do. Betados Unidos da América, em

deposição epltaxial de material semicondutor Cem o outro tipo ∎ei condutivida,

-

"1 de maio de 1965, sob n o 453.960.
Ponto n o 1 do total de 14 pontos apresentados.

semicondutor inicial dotado' de um primeiro . tipo de- condutividade, seguido

de de

da

a encher a concavidade, remoção do excesso de material %peai..
criar um corpo cristalino ilniCo, tendo uma parte dotada /
de um primeiro tipo de condutividade e, no local da concavidade, uma outra /
maneira

tado, de

maneira a

parte dotada do.outre tipo de condutividade, havendo ainda duas regiões do /

outro tipo de condutividade na parte dotada de primeiro tipo, visando a conj
tit ir legiões de alimentaçâo ("fonte") e de drenagem ("dreno"), e uma cama.
da condutora configurada na camada isolante provida no corpo cristalino, pa.
ra formar 03 ele'..rcdos comporta e as conexões com as referidas regitfec ditai
sal e com os eletrodos COM:porta.?eivirldica-se a prioridade do correspondente pedido 400~0 ni
Inlatra em 22 de junho de 1965 sob t o 26340/65.
nono n o 1 do total de 17 pontos apresentados.
14
D 10 8 5 12
6
6 3
G/

ILRMO nol 180.539 de 20. de átnalo de 1966
Requerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA = E.U.ft

Privilório de Invenção: "DISPOSITIVO SIMCONDUTOR"
• REIVIRD/CACUS
.

t

Transistor. compreendendo uma região

:uletera de um tioo

de
2

1634
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Ab;i1 de

a-

WRRHO No /80.633de. 22 de junho de 1966
Daquerente:

sut a, o 1r,: par de ce,nr.tos irolados eletricamente e cooperando cem um par

SORG-WARNER CORPORATION e E.U.A.

Yk1v116g10 de Invenção: "SISTEMA

de dois cr`- '03 co. ,tatos homólogos situados de face, caracterizado

DE AVANÇO DE'PAPEL,

porque cada par e-,a é associado a ao menos uma rodela isolante m6vo
no Int,•rior de u.11 r,..:ort , ) riso, por maio do uma bi-lÈmlra solidria a dita

REIVINDICACOES

1 - Um sistema para regular o deslocamento de ala esteira tordo /
Tndiceu chapinados ao longo de cada parte marginal da esteira, caracterizado/

r ne,11, do lin lado. o mneada livre num gargalo do dito suporte, de outro
d0

gelo tato que ele compreende:

Rcivindias-se a prióridade do correspondente pedido depositado .0

um primeiro e um segundo meio de sensoriar, em d is p ost o adi'v'gr•e
a

'1971

Franca am 23 de jilit do 1965 sob n u 21958.

dada parte marginal da esteira, operáveis quando a esteira 6 desl,aada ;.ar<

p onto n5 1 do total do 6 pontos apresentados

ceneorier a passagem de ditos índices;
Meios de acionamento posicionados.para mover a esteira;

2 3

/,/ ,á

meios de freio posicionados para parar a esteira; o
MA

alva

circuito de controle, ligado para regular a ene:giz...ação sele - /

It•

a desenergização dos meios de acionamento e dos m los de freio como /

F1G.1

Voa função tento dos sinais de comando e do sensoriar dos índices ao longo /
do ambas, as partes marginais da esteira, para manter uri alinhamento adeaua - /

do da esteira quando ela e acionada e parada.
Reivindica - se

a prioridade do correspondente pedido depositado /

rifj40 NO 180.671 - de 2:5 de junho de 1966
Requerente: unos TRIGIERI LIDA
SRO
Privilégio de Invenção: "APERZEIÇOANENTOS UM OU 1A'T'IVOS A BOMBAS PARA ELE
VAÇÃo, DE L1QUIDOS"

200 Eatadoa Unidos da América em 22 de junho de 1965 sob n 5 465.867.

REIVINDICAÇAES

Ponto ne 1 do total de 14 pontos apresentados.

L APERFEIÇOAMENTOS EN OU RELATIVOS A BOMBAS PARA E/EVAÇIÇO DE

Urig. /
n

4-

QUIDOS, caracterizados pelo fato de se coligar eixo acionado com roda d'/Tu
com disco provido de passagens rosquoadas situadas-a diforentes distâncias
do centro e em qualquer delas podendo ser fixado pino que atravessa abertu-i

ras verticais confrontantes previstas em tubo, tu:, interior do qual alojando.
se cilindro atravessado pelo referido pino enquanto que lateralmente e pola/
parte mediana do tubo encontram-se dispostas saliOnclas nas quais podem se 1
fixar extremidades de bastes portadoras nos extremos opostos de pistãeo
veie em cilindros, cada um deles ligado a uma conexão preferlvelmonte em or5

a cujos topos são dis postas válvulas de aspiração e de retenção, estando as/
válvulas de aspiração interligadas por conduto com ramal inferior para capto
ção do liquido, enquanto que as válvulas de retenção são interligadas por 6
'ARMO

conduto alimentados de câmara de amortecimento da qual por saída o lí quido ,1
é recalcado.

Na 180.642 de 22 de junho de 1966

Requerentes PILKINGTON pomas

lamxTED

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentador•

Privilegio dO Invenção: PAPERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MOTORES DE INDOÇ1O
REIVINDICACOES .

1 . UM motor do indução linear para controlar por indução eletrooMagnetica o deslocamento de material-eletricamente condutor em fusão durante
R fabricação de vidro plano, caracterizado por compreender

um

estator

do tendo uma variedade de membros paralel qs, enrolamentos nos membros do as-.
bator, e uma caixa de refrigeração fixada ao estator e tendo tubos de entrar
Ra O de descarga, o todo sendo fundido em um bloco de material refratário.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na

Snaaterra em 22 de junho de 1965 sob n a 26412/65.
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados,
FIGI
25 R
.13
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wPamo NO '180.702 ' de 24 de'ijunho de 1946
Requerente:

TRANQUILLO . GIANNINI S/A INDÚSTRIA DE INSTRUMENTOS DE CORDAS
SIO PAULO

Privilégio de Invenção:

"DISPOSITIVO DE ALAVANCA PARA GUITARRA ELATRICAe
REIVINDICACOES

.

Dispositivo de alavanca para guitarra elétrica, caracterizad

por compreender inicialmente uma placa plana de base, proVida de uma série
/9

24

do orifícios peri féricos, pelos aliais se fixa, através de parafusos, em abe

ynoi,4

tura adequadamente prevista na face frontal da guitarra, placa esta dotada
internamente, c próximo de um dos extremos transversais, do uma abertura

Ti g kR0 S29 180.660 de e de junho de .1966
1 0 ENERWE ATOMIQUE

A
IgZequarentes COMMISSARIAT
"DISPOSITIVO DE TRANoiMIssIo DE MEDIDAS ELÉTRICAS"
iga gral!sdo do InvenOos

REIVINnIcASDES

DlanoaltÚe do trwantsiao de medidas ele .“ icas, do tipo com-

transversal e retangular alongada, seguida por um alinhamento de pequenos c
rificios, enquanto que, próximo ao ext=o tra=arsal oposto. são previste
centralmente. um oeouono rasg o lonq itudinal, e mais internamente um alinha-

DIÁRIO OFICIAL (Se0o
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tonto transIer g el . de

dole

OrificioN,

aqu:li rasg0 servindo 0.04.W4Um.JV

dispositivo de trava, composto por curto pino rosqueado, coe cabeça' alo:sada.
aplicada contra

a face

externa da placa, coo intercalagiode um par de .arrua

las, o recebendo, na face interna da mesma, um • pequeno bl000..cilindrico de
trave,•enquanto que,

ao orifício

I

central do alinhamento mais interno,

Abril de 1971' 1635

interior, formando ditos anuis d. palhetas ea.
mais de fluxo radialmente dirigidos . para dentro e parifiOd, que sio ooneot1

rior eihd.fiX0radiat.para o

dos a uma ottátt sem palheta exterior e a uma interior para formar um oircui.
to transversal' fechado da oZmara omativa t tendo dito oirezito.uma.surorfi.

. cie limitadora exterior obtida

cedo uni lon go pino rosqueado.

por

uma cooperação

comb inada

antro

i

suportia

cie interna de um idojamentoque circunda acémara o perativa• doo *cubos dos

Pontona 1 dg total de

6 pontos

apresentados.

anéis das palhetas, sendo a sUperfície limitadora interna de dito Circuito /

9.-3o

formada pelos respectivos anele interiores dos anéis das palhetasi,sendo di.
'tos anéis interiores providos para se a:miavam um dentro do outro para for..
mar um adelo() central na cémara operativa, caracterizado pelo tato de a Área
de fluxo de ponta a ponta da curva interior do circuito vista me Urna° do
fluxo ser formada com uma restrição sucessivamente crescente de, pelo menos/
5%, a fim de obter a ~cicio mnxina ii frente da entrada•do impulsor em uma,
seção radial rel.tiva le superfícies limitadoras da entrada do Impulsor e t2
mado através da bordado anel de núcleo em que termina o g uia parifirico'in.

terno para o anel interno do anel dl; palhota do reator e om, que o local de /
começo da restrição jaz dentro . de doia terços da extenuo do fluxo entre a *g
tradaa a ' eaida de dita curva, sendo e 'área de fluxo de ponta a pontia ao
lani
, go

da extensão do fluxo antro a entrada da curva e o local de partida da

peia

ção preferIvelmento cons t ante.
.

TERNO Na 180.696 de

24

de junho de

19.65

Requerentes OWENS-CCRNING FIBERGLAS CCRPORATIGN

Reivindica - se a priorididede corroapondent n pedido depositado na

Suécia pm.29 de junho de 1965 sob n a 8483/65.

E.U.A.

•

Ponto n a 1 do total de 5 pontoe apreaentadoei
._

Privilégio de Invenção* "ELEMENTOS ELtrRICAMEICII CONDUTIVOS 6.61M FABRICAÇAO"

IIWILMOWL
1 - Um elemento eletricamente condutivo, caracterizado por uma

rj,

bra de vidro, partículas oblongas,de material eletricamente condutivo, posi..
c/onado adjacentes á superfície da mencionada fibra de vidro com a dimenego/
maior das mencionada! particulas'oblon g as paralela à superfície da menciona.
da fibra, e um material selecionado de um grupo consistindo de resíduos de /

Materiaie caramellaveis e materiais carbonizíveie, produzidos "In eitu", em
quanto Be une o mencionado vidro e ao partículas por decomposição térmica em
uma atmosfera oxidante controlada, para ligar as mencionadas partículas ele-.
tricamente condutivae ao mencionado vidro.,
POnto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

IP:Mo Na 180.764 de 27 de junho de 1966

Requerente: 01.9V FABRE = Nogug4A
Privilegio de

T -enção: uVALVULL AUTONrTICA DE REGULAÇXO PARA INSIALAÇOSS DE
VFáTILAÇXO"

RAIMPIcATIZÉ .
1 - 7 4 /Áula automática de regulado para insta/aetes de ventilaegi
disposta para dar passagem a um fluxo de ar substancialmente constante por /
unidade de tempo a press3es variáveis no Conduto de alimentação de ae, in. /
cluindo uma palheta reguladora 'disposta giratoriamente em eixo horizontal ao*
caixa da válvula, ascite som:, meios 41 coetrOle cooperantes com dita palheta,

caracterizada por serem, os ditos agentes de contrOle, uma asa (5) fixada
Parte superior da palheta, e estendendo-8e dessa parte superior na diregéo

' do

fluxo de ar, formando dita asa um 'engulo agudo ( ) Oco

o Plana da palha&

ta, de tal amplitude que durante o giro da 'palheta (2); a asa () Siri MB/
ria,

1

TtIN40 Na 180.7/Q. de 27 de .junho de' 1966 Reluerante: AW LYSHOLM =.= DUECIA
Privilegio.de Invenção: "FORM4I0 DO CIRCUITO EM CONVMSORES DE . TORQUE DIDR2.

DINÂMICOS,'
REVIDDICACDED.
1 - Conversor de torque hidrodinUico, com uma ca'mara /
ie trabalho em forma de toro para um fluído operativo hidráulico,, um anel da

Lâmina impulsor provido em dita otimara para rotação nela e condo provido; PA
ra efetuar um fluxo radial para'o exterior do fluído operativo, pelo menos /

Um anel de palheta de turbina e pelo menos um anel de palheta de reator que
eâo providos em dita cruzara alternativamente para fluxo radial para o exte./

ursa posição que é substancialmente paralela ao eixo longitudinal

da *alia MI

válvula (1) antes que a palheta seja fechada.

Reirinoica.oe e prioridade do ocorespondentt pedido . depozlide 11111
Norueg a em 28 de junho de 1965, sob na 158.710.
Ponto n a 1 do total de 7 'entoe apresentados.

F16.1
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EtR1.1 ' N o 180.743 de .27 da áurho d.e

TPX40 Ne 18 0 .714 de :t7 ee • i fl een de w;e",

Requerente: THE BENDIi CORPORATION = n Z.U,d.

Requeeentel Th DEMDIX :0,W0dA31ON .
Prtvilácio de Invaneão: "eSeVOMe.e0e D3 filEeeãO HIdeCTATIC4*

rerteeeer

'Privilégio de Invenção; *SER4OMMOR DEfW/DO

l' .. Um sor•, cmater de fluido eob pressão pare um • eí'culo, eeraetee.

anliNeiedeS
Servonotor Re presalo hidrostática, caracterizado polo fato. /
ao. 0 alojamento do servusotor ser dividido em câmaras de volume Variável,

eeizado polo fato de que o u'ejamante nesreianceor c ,eg e roando um colei- tnbu- .
;lar afixado a uma parede se gx. •ando o alo:ee,Uto me ce3ar tubular afi geado a /

dianteira, de controle e traseira, por paredes m g'ereis, dianteira e traseirnf

'ama parede. separando o alojamento em dt' ge;:egireo de volume variável e meios

carregando dita parede móvel dianteira, Um me.ebro tranemissor de r8rça que se

eetuadores operacionalmente em conexão com meioa cenetieu(dos por uma válvula

projeta para fora do alojemento do eervoeotor, cariagenda dita parede móvel/

/

Meapatada para • controlar a comeniceede pelo manca duas fortes de pressão/

traseira um mecanismo de válvula, o qual'em uma primeira posição comunica dj,

diferentes para as ditas eAmaraa e tendo movimento alternativo no dito olar,
pra pressurizar um cilindro mestre por intereédio de uma ligação em conexão

ta c ucara da contrôle a uma fonte de badera pressão e em lese segunda posição/
comunica dita p.amara de contr o le a uma forte de alta pressão, um dispositivo

operacional coa o pistão do cilindro maatre, o dito colar sendo afixado a um

flexível 8co cuja cavidade 5 conectada a diia fonte de alta pressão que ostá

painel fixo.do dito veículo e o alojemonto sondo disposto para ter movimento

ada p tada para limitar o parcureo de uma haste de depressão até o exieido par
operar dito mecanismo do válvula, um diapositivo de reaç8o hidráulica que 6/

alternativo nó dito colar o adaptado para ser empurrado caio uma unidade com
lO

dito dilindro mestre para o dito painel fixo com a atuação doa ditos meios

constituldos pela válvula, mantendo os ditos meios constituídos por válvula/
para

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado

dos ditos meios atuadorea.

limitar'o percurso

, Reivindica-se e prioridade do corrosaondente pedido depositado
Dos Estados Unidos da América em 28 de • jurdee de 1965 sob n a 467.283.
FOW;o

deeliAvelmente montado em dito disposi tivo para transmissor do fOrga e opa.
rativa ,"cnte conectado a dito mecanismo de válvula.
nos Ratados Unidos da Amárica em 28 . ee
• Ponto n a 1 do total de

n p 1 do•total de le pontos apresentados.

1

335
=_S;;Y4T
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de 1965 sob n a 467.2840

aeeasontadoe.
45t

,„;:r
-14

Fia
-116 73

/oz

47,441
0

112

•

1001,6

4,04 23 331
142
4 120116 96
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92

94
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gee
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RIIRMO Ng 180:806 de 28 de junho de 1966
Requerentes ZOAM KERSCHGENS - .ÁUSTRIA.
Privilegio de invenção:" " DISPOSITIVO PARA A PRODUÇXO DE REVESTIMENTOS

ÇIETÁLICO3 POR GALVANIZAÇÃO
BWILMWNe

um contato de li g ação (24) Peio qual poderá'ser ligado, na posi.
00 de introdução, atraviis de um contra-contato da caixa, com um role;
tia fonte de corrente continua, e um aplicador de liquido saindo do da
Wesito e humedecido com electrólito (30, 54, 60, 64, 75), que está lt
-gado de um modo eletricamente condutor com o contato de ligação, pre.
Irando -se outro contato (14, 65-68).coloca do Jun to do segundo p olo da
boate de corrente e ligável à peça a revestir em cada ocasião.

tonto /O 1 de_47 pontos apresentavels.

ase: IG.1

.TERMO N a 180.850 de 30 de junho de 1966
Requerente: REMEI. & CIE d.m.b.N. = = ALEMANHA
frivilegio de Invenção: "PREPARADO DE AVIVAGEM DE VERTEIS E ROUPAS*
REIVINDICACOES

.- Dispositivo:para a produção de revestimentos met.&
por
galvanizaçao,
caracterizado pelo rato de possuir uma caixa!
ãicos
,•munida de uma parte de • allmentação de corrente i1, 2, 17, 48, 80)quJ
forma um suporte alterno para depósitos de eleotrelito (6, 49) ligá
Veie com a caixa para formarem um aparelho manual, apresentando cada

28 21 4

40

1

4

1 - Preparados de nvivagem de texteis e roupas, caracterizados pst
de
ao TaLv conter o sal de amónio quaternário de u4 aminoálcool oligómero, /
esterificado com 2 a 5 moleb de ácido.graxo, com um comprimento de cadeia de
CIO a U31 apresentando o aminoálcool oligómero um,póso molecular médio de /
180 a 300 e sendo obtido por oligocondensação de dietanolamina, com . mono. *
trietanolamina, assim como de suas misturas.
Reivindica-se a prioridade do Correspondente pedidó depositado na
Alemanha em i de julho de 1965 sob n g H 56.455 IVc/8k.
Ponto'n g 1 do total de 4 pontos apresentàdos.

TEMO Ng 180.786 de 28 de junho de 1966
Requerentes CATERPILLAR TRACTOR CO.
Privilégio de Invenção: "GUIAS DE VÁLVULAS"
imrsupicAcoss

1 Aparólho para vedar e lubrificar um motor de combustão inter.
na, caracterizado pelo tato de incluir uma válvula do tipo que tem Uma haste
de'válVula cilíndrica alongada e uma cabeça radialmente aumentada que com- ,
preendé uma ltria tubular alongada, forçadamente ajustada em uma abertura foí
miada no motor, tendo tal luva uma extremidade formada para definir um poço r
nular para acumular óleo lubrificante e tendo a outra extremidade um sulco A
nular para reduzir a quantidade de calor transferida adita luva, um manCal,
alongado deslizàvelmente ajustado dentro de dita luva e que está adaptado w
ra receber com movimento de vaivém a , haste de dita válvula, um sulco longiti

SeXta4eIrd
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DIARiO OF!r!AL. (Seção Ilt)

oaual formado na 31:partici(' axtorlar do dito mancai o que ao Goteada a partir
de dito poço ancilar para uni . furo transversal fOrmado na pa r ede de dito mais-/
Cal, definindo dito sulco e dito furo um caminho de fluxo para o óleo lubri.
..;cante de maneira que é estaralecída comunicação entre o interior de dito /
Mancai o dito poço anular , de dita luva e dispositivo captivamente retido por
dita luva o dito mancai para Vedar a superfície interior de dito'mancal da /
tOulação do escapamento do motor.
Ponto n0 1 do total de 10 pontos apresentados,
_1
lb

lonaitudanadiscutag, aeaatadamonto de ;acção trancvoroal edwouler, es pin9,02De
pino dentro da parte central do.dito primeiro degrau, um se gundo degrau 8r09
deslocado, que sObressainfaotadamento menos do que o dito primeiro degrau P
a que está inscrito dentro do espaço anular entre o dito primeiro degrau e o
perímotro de dito pino de contato, um negundo pino de parte contrai dentro /

da parte central do dito segundo degrau, e meios capazes de levar os conduta
res do interior do dito corpo tubular para os ápices Ou 803 pes. dos ditos dg
graus; uma pilha termoolétrica, montada na extremidade próxima do dito corpo;
condutores .polarizados, ligados à dita pilha tormoslátrica e ostondendo-se /
pelo dito corpo até o dito pino de contato; cada um dos ditos fios em alinha
mento transversal passando por dito pino, e estendendo-se longitudinalmonto/
num lado de um dos ditos degraus e para baixo nci interior da Parto Contrai /
dos mesmos, onde sio segurados por um dos ditos pinos de parto central, uma/
proteção tubular dentro do dito corpo, rodeando um dos ditos condutores; /
Meios capazes do protegor a dita união; uma luva protetora, montada na
mudada afastada do dito corpo tubular o sobressaindo além do dito pino

contato; eact corpo protetor, montado de maneira telescOpiea sabre a dita 115
,va protetora; quando a dita :Noção perceptora está montada na dita sooçãO dO
manipulador, cada um dos ditos degraus se encontrando dontro . das ditas tomaa
das, estabelecendo coa elas contato de ponto linear, a extremidade afastada'
da.dità luva protetora estando em contato com o ressalto preúimo do dito aell
porte do bloco de contatos, e o•dito.tubo protetor podendo sor doolooOde
ra contato de tapo com o dito ressalto na • dita luva de r000alto do tubo, a á
fim de expor a dita pilha termoolétrica.
Ponto ncl 1 do total de 5 pontos anaosentadoa.
.,35f
11
•

as 1 , oe , agosto de 1966
g oquerentos PIROTEMP CORP. =
Privilég iodeInmenção1 'SONDA PIROMÉTRICI1 APERPEICOADM
@ERMO. NO 181.720

Al1VINDICACCE4 ' '
.

Seinda pliométriCa aperfeiçoada, caracterizada• por compreender

tala .seção de manipulador, que inclui uma nação do cano contendo um par doí
Sisas condutores polarizados que se estendem longitudinalmente pelo mesmo;
ea luva externa, longitudinalmente situável ao longo da dita secção de cano/
ta montada des prendlvelmente em volta da mesma, incluindo uma superfície aftl.
Ulula externa afastada e Uma superfície cenica'externa próxima, definindo e
a, transição entre as ditas superfícies, um primeiro ressalto próximo para /
COntato de topo com a extremidade de um tubo protetor; um suporte de bloco 1
do

contatos, geralmente tubular estádendo-Se longitudinalmente, pelo

qual /

90 estendem os ditos condutoras, montado na extremidade próxima da dita soc.
(Ião do cano, incluindo um ressalto próximo externo capaz de entrar em conta.

óo com a extremidade de uma luva protetora,,e um ressalto próximo interno ca
paz de entrar em contato com a extremidade afastada de um bloco de contatos/
e fixar a sisa posição longitudinal; um bloco de contatos não condutor,, gera'
Mente cilíndrico, tendo UMA porção afastada sólida próxima 8ca, coguradodea
orendlvolmente em dito suporte contra um ressalto próximo interno e coroando
O terminando eficazmente a dita secção de manipulador, incluindo, a dita pot
Gão próxima âca, um ressalto radial integral que sobressai para dentro estas
ao, no seu interior, montadas duas tomadas de anel fendido, coaxiais, tendo/
dada qual um.intervalá, as quais estão conectados'oà ditos condutores, com-/,
preendondo, as ditas tomadas, • uma tomada férrea interior montada am,tórno do/
eixo geométrico longitudinal do aparelho em contato de tapo com a porção a,/
Distada maciça do dito suporte,. e uma tomada exterior montada coaxialmentd /
30 redor da dita primeira tomada e sobressaindo longitudinalmente da mesma s
matando justaposta, às paredes internas da ' dita porção oca, estendendo-se, o
ressalto integral da dita porção Oca, através do intervalo da dita tomada ex
terior, de modo a formar um ressalto mecanice no espaço anular entre as duas/
somadas, estando radialmente alinhados os intervalor entre as ditas tomadas/
a uma secção . conectável, removível) perceptora da temperatura, que inclui um
corpo tubular, Um pino de contato, escalonado, coroando a extremidade afasta

da do dito corpo, incluindo
•, .•um primeiro degrau central Oco. sue sobressai /
•

TERMO' Na 150.79e de 28 do junho de 1968
Requerente: MAXIXE AMIRAULT e PAUL DESTOUMIEUX m a FRANÇA
Privilegio de 1:rio:nãos "ELEMENTOS DE VEDADO ENTRE PARTES EtVEIS R 28xffie
ARIVINOXCACDEA

1 - Elemontos de vedação entre partos meveis o fixas, earactorUP
zaaos pelo fato que compreendem uma caixa anular (1) em sooaão ou II aborto"

para a frente, uma membrana anular elástica (2) tendo uma parto posterior ao
rojada no fundo de dita caixa e uma parte anterior so extondond0 para fora «G
• mesma e enfiada sabre um anel de fricção (6) cuja parte posterior o pte empoo
nhada, com jogo, contra a parede interna da caixa e uma mola helicoidal (9)P
alojada na caixa do lado da membrana em contato com o fluído sob proosão•e
tendente a afastar do fundo da caixa a face , plana de vedação do anel do frgt
ção, o a parte anterior•da membrana anular,•com conformada substanoialmonto0,
cilíndrica, no estado livre, estando disposta de forma a ao dobrar . na dire.P1
gão do fluído sob pressão quando dita parte interior da membrana 6 aubmetidcs
ao aquecimento resultante da compressão do órgão depois do sua colocação ruo
sultante da compressão do órgão depois de sua oálocação rosultanto do pooimP;
cionamento da caixa num alojamento (11) do uma das duas partos (12) em rota.'.
ção relativa, e apeio da face plana anular de vedação no ano% do friegad
bre uma face plana de vedação correspondente (11}) da outra daa dua pactuo G,
rio) em rotação relativa.

C:71VAL.

et-ata ..feira 23

aos na França sob n a PV 23,265 de 217/65 . e .aV 49.153 de 10/2/1966.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos apresentados.

1

Abril de 1971

do u' zona dapaiaa: adjaceate noerotor,oe74gados por moio do p
asnacna deuo
tro do rotor c om . ditos,condutos deeentrada dp,forma a deacarreaar sés para
/
dentro. da folga de ara meios definindo.undepluralidado. de condutos radiais /

Reivindica-se a Praoridade dos correspondentes pedidos.deposita-/

1

a, lin

no núcleo de estator fornecendo gás. a dita zoila, de entrada, !solos definindo/
uma pluralidade de. condutosradiais no. mác/eo do estator para conduzir gás /

2.0

para longe da folga de ar aci longo da zona de salda; o ue amortocedor par. 1
cialmente aberto disposto entre as zonas de entrada o do caída tordo porç3oe
estendendo-se radialmente definindo uma. abertura anular restrita p ara acolea
rar um fluxo de gás frio p ara. fluir através de dita abertura da zona do on-/

3

_1._

trada para a zona de saída, por meio de que ditas p orções radiais e dito fln
xo de aceleração impedem fluxo para trás ao longo da folga de ar dos conda 1

.L. J.

-

tos de saída de rotor para os condutos do en trada do rotor.
R eivindica-se a prioridado do c o rrespondente pedido depositado

'22.3140 ru 182.490 ' do 30 de agosto do 1966
Nomorento: DASTMAR KODAK CeePANY =

nos E stados Unidoi da América em 16 de sotembro de 1965 sob n5 487.798.

VriviItolo do Invenção: "UM PROCESSO DE FILTRAR UM LIQUIDO E 131 FILTRO PARA/

Ponto h g 1 do total do 9 pontoe. apresentados.

2STE PIE"
REIUNDICACOES

/ - processo-do filtrar um líquido, caracterizado pelos está-/
aíco dos passai o liquido (a) dentro do un invólucro, (b) através de um mama
'e:ao filtranto de liquido, daseasto dentre do dito invólucro, o, (c) pari foOa do dito invólucro; o, simultaneamente, Vibrar o invólucro, o liquido e 0/
e:ombro filtrante niianto aplicação do uma vibração ultrassOnica à parto de/
• 2e"= ea''O dito auvelucro.
Reivindica-se a prioridade do eorrospondente pedido depositado /
nos Estados Unidos da Azérice em 21 do jamairO do 1966 sob no 522 175.
'Ponto n g 1 do total de 6 pontos apresentados
e

4

e

F/.

/

lel

TERMO Ng 182.779 de 13 de setombro de 1956.
Requerente: KELSEY-HAYES COMPANY -

•

Privilégio de Invenção: "CHAVE DE ENCAIXE'',
REIVINDICAOES

TERMO N g 182.503 de 31 do agosto de 1966

. Chave de encaixe, que compreende um encaixe dotado em uma

Requerente: CHEVRON RESEARCH COMPANY c c E.U.A.
Priviléoio de Inveação: "PROCESSO PARA CONSOLIDACX0 DE FORMAÇ8ES DE TERRA IN
CONS/STENTES0
REIVIND/CACOES

1 - EM um processo para consolidar uma formação inconsistente de/
particular soltas de terra, adjacente A uma perfuração, dito processo com- /
Preendendó as etapas de impregnar a formação com uma mistura líquida de rosa
na epoxi, curável para um estado saldo insolúvel por tratamento com um ages
te de cura epoxi; inundar a formação asem impregnada com um liquido inerte/
Para dar permeabilidade it dita formação tratada e deixar um filme de resina/
opoxi em torno das partículas de.terra; per dito filme em contato com o agen

extremidade de projeçães adaptada:: para engatar os lados planos de
uma porca poligonal e em sua outra extremidade do um recesco para
receber removivelmente um mebro acionador macho, caracterizada pa
lo fato de serem providoo 16bulos similares, que se proaotam para
dentro, um cada extreàidnde do encaixe.
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente deposita..
do nn Re p artição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 22
de setembro de 1965, eob n 2 489.189.
Ponto n s 1 do total . de 3 pontoo apresentados.
1.%

he

/f

te de cura para tornar o filme sendo e assim produzir u'a massa sólida cone
condado permeável, o aperfeiçoamento consistindo em produzir u'a massa coerente mais fortemente consolidada, caracterizado pelo fat6 de consistir em /

/1

impregnar dita formação com uma mistura liquida de resina epoxi contendo /
0,25 a 5%, baseado na resina epoxi, de uma epoxi st/ana sóldvel na referida/
mistura resinosa.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado

/

,40

nos Estados Unidos da América em 2 de setembro de 1965 sob n o 484.744
Ponto no 1 do total de 9 pontos apresentados.
•
ea
TERNO N a 182.511 de 31 de agosto de 1966
Revuerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY .
Privildalo do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINA DaNAMOELÉTRICA"
REIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamentos em máquinas dinamoelétrica, do tipo
esto tem Um alojamento com vedação a ar cheio de gás refrigerante, um nácleo/
do ostatoo, um reter definindo uma folga de ar com o núcleo de estator, e /
Eleioc gera circular novamente e resfriar dito gás dentro do alojamento, ca-/
Vacteuiedo ce10 tato de inclulrom e combinação que compreende: melo definia

una pluYalidadd de condutos de entrada de gás ao longo de uma zona de entrada no g ator arranjado para retirar gás da folga de ar devido a rotei=o do
'dotor; Meie definindo uma pluralidade de condutos de salda do gás do 1 ,a,go /

CAI

' I
fÉRHO N a 151.943 de 16 do agosto do 1963
Requerente: J. R. GEIGY S/A ='. sufçA
Privilégio do Inven;ã'or "PHOCEZSO DE FAeRICAOr0 DE DISAZO:CORÁ:Ue'a LYe'•0XL-/
IIEME n'OUSVEIS

ÁTJA*

RE1VINDICACMES

1 - Processo de fabricalão de disaze corantes, Cfleilcoate colá.
veto em eaa,, caracterizado pelo fato do se formar
mala
N.N-a-N.E-D
I
ása
4- oeS

um

dashoo corante do fár.

(I)

DIÁRIO OFICIAL

Se;:t.,i-feira 23 •

.

na qual A e B significam, cada um, um radical da série 40 benze./

no e B significa um grupo imino eventualmente substitulde, um grupo ale0xi a
presentando no minimo'4 átomovde cal . bono, um grupo ciclo-alcoxi, um grupo /
aralcoxi ou um grupo arilóxi eventualmente substituído no núcleo - quando se

Seção III)

TÉRMO Xd 170.300 de' 10 fie ¡unhe, de 190
Requerente: OLIVEIRA tk CARRERA ig I. 3A0 PAULO.
Privilégio de InVenggot "APERFEIÇOAM/MOR INTRODUZIDOS
TRIFOCATO

copula o'cceposto .diazOico de um amino-azo-corante, de-fOrmula II
R 2 N-A-11=N-D
•
•
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BIFOCAIS 3,

JIMIIINDICACOER

(II) .

- na qual A e D têm o significado dado na fórmula I - com composto/

2-hidroxi-nartaleno, de itmula III
X
l' OH

1 . APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZ/DOS EM IMITES BirOCAI8 E TRIF0dAIS
caracterizado por se fazer prover em qualquer tipo de lede, seja bifocal,
ou trifocal, de uma película superior de característica Optlea igual ou (IL./.
ferente 1 Uma das já existen'ts.
•
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados. •

/

FIGS.

B-d) S

o.

•

- na qual. X significa hidrogénio ou um.substituInte capaz de ser - i
substituído peld.grupo diazo e B tem o significado dado na fOrmula I - esco.
lheralc. se os componentes de modo que o corante não contenha grupo solubRi-P
manta 'em água, que ' sd dissocia na água com caráter ácido.
Reivindica-se ' a prioridade do correspondente pedido depositado na
Suíça em 16 • de agosto de 1962 sob n s 9.817/62.,
Ponto n o 1 dó total de 8 pontos apresentados.
TERMO No 164.994 de 2 de dezembro'de 19 6 4 •
Requerente: XAILE ANTIENOESELLSCHAFT
ALEMANHA
PrAvildgio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS EM MATERIAL COPIADOR SENSÍVEL À /
LUZ COM ^ DERIVADO p-FENIIENO-DIAMiNICO

IINILATZ-/

RALMENTE DIAZOTADO, COMO SUBSTINCIA SENSÍVEL À LUZ*
REIVINDICACUES

1 - Aperfeiçoamentos em material copiador sensfvol á luz, que
contem, como substancia sensível a luz, pelo menos um derivado da p-fenilena
.diamina unilateralmente diazotada da f6mula geral
R

ez/

f(CH2)n(C°m-3

-x
•

X
na qual 111 é um grupo alquilo com, no máximo, 4 átomos de carbo./
no, a um grupo alquilo com, no máximo, 4 átomos de carbono ou um grupo arai
quilo com, no máximo, 10 átomos de carbono ou Ri a R2, juntamente com o atomo de nitrogénio,. ao qual são ligados,:formal.s um grupo heterocfclico que pode ter um ou mais substituintes, Z é ui: grupo alcoxi, um grupo alcoxi arilado ou um grupo ariloxi ou o grupo
'

R

na qual R3 e R4 do, respectivamente, um grupo alquilo com, no mit
mimo, quatro amuos de carbono ou formam, conjuntamente com o nitrogénio ao/
qual ' s g o ligados, um grupo heterocfclico que.pode ter um ou mais substituiu.
tos, e X é hidrogénio, halogêneo ou o grupo metilo, Y é o anionte de um doi.
do,néum número inteiro de 1 até-4emé0ou I, sendoasoman +3pelo /
menos igual a 2,
caracterizados pelo fato que Z significa um grupo alquil-mercapto
Ou o grupo

hidrogénio, um grupo alquilo ccm, no máximo, quatro átomos de carbono /
3
ou um grupo hidroxi-alquilo can, no máximo, quatro átomos de carbono e m4 4
um grupo alquilo com, no máximo, quatro átomos de carbono ou um grUp0 hidra.
mi-alquilo eco, no máximo, quatro átomos de carbono, sendo a penas um d o s /
lois grupos 33 e R4 um grupo alquilo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Alemanha 4E 3 de dezembro de 1963 sob ne X51.523 Iga/37b.
SniCo ponto apresentada.

sÉRMO Na. 170.376 de 14 da junho de 1965
Requerente: SCOTILL MANUFACTURING COMPANY * m
Privilé g io Ge ¡mango: „APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES A UM zunimo D3/
Dono DE PRESSILOR
REIVINDICAcnaa

elemento de botão de pressão de fino metal de peça única,/
caracterizado pelo fato que Ale compreende uma base de um modo g eral plana
meios defixação centralmente na dita base para um engate de . press go cem /
meio de fixação complementares de um elemento ccePaOleiro de fixação, meios/
para ligar dita base com a face de material de austentaç gç flexível comprem
1 MI

dando uaia pluralidade de grupos decentes espaçados equidistantemefite do cen.
tro de dita base, cada grupo consistindo em dois pares. de dentes, os doia /
dentes do cada parem todos os grupos ficando diaposto* em lados opostos de
um circulo passando entre os dois dentes de, oada um dos ditos pares.
Ponto na 1 do total de 5 pontos apresentados.

FELT-3

vée'
?RAMO RS 173.631 de 30 de setembro de 1965
Requerente: RCTARY PROFILE ANSTALT = IIEcHTENST/IN
Privilégio de Invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA PERF/LAMENTO DE PEÇAS 0:
ERA FORMANDO CORPOS D3 REVOLUÇX01

i

pulauRicgus

Processo aperfeiçoado para perfilamento de pegas obra formar.
do corpos de revolução, que consiste em colocar a peça obra na bOca de uma /
garganta convergente, definida pelas superfíçies opostas.de um par de corpos,
como eixo geométrico da peça obra disposto substancialmente em gngulos re.0
tos em relação á direg go.de convereánola da garganta; deslocar os corpos re.
letivamente um ao outro de maneira a fazer com que a pega obra seja agarrada
na g arganta, girada em Uru° do seu eixo geométrico e puxada através a gar-/
ganta para ser perfilada pelas superffoies dos corpos, com o eixo geoMétrico'
da peça obra avançando continuamente ao longo da garganta; e manter as suma
!feios :Zoa corpos com uma dic".:Nuda constante de afastamento uma da outra da
rante um certo espaço de tempo, enquanto a peça é agarrada e puxada para dea
tro da garganta; caracterizado pelo fato-de que, depois deste espaço de tem.

c

cespx: são forçados ralat.:a ar t.. e- ..o
2inf.do
eirreitar a Garganta enivanta L

atra c1:

de 19•71

,,-.11C

ro.
ac '=',

-r
o.!rr'lvei 'o

heivindica-se a prioridade da correseandente pedido dep.ritid
Áic dc Sul e/ 30 de setersbro
/9e, so r= 64/4662.

t:.:1,1Z

.1/4 um c.J.-aam.:.c.,

as o P lice;ild p'Jmoviatc cera o cseaVa,
oã
napeLia, fibra oa siaic
arliCSúCi

•re= de todos ela atter coo-torram c ara centro!. e f=
coou . e,cii-zaestof,.

r,

ar?erCrt,-,d

5= JU't nt 1 do total de pontos arre,.,t,dos.
• •
,

'4RAO A o 172.21c de 18 de agosto ee
Requerente: APPLETON WIRE WORKS COR = E.U.A.
privilégio de Invenção: a PRocESSO EAFAEtLHO PARA CWIP ECC , 0::AR UYA TELA
LICA, ELPrR OLITICA1SETE CVAPECA, PARA FA,,n1cAx0 /
DE PAPEL, E TELA (MUDA DE ACr)RDO co: OÉ!

fito contendo Loas do material a ser depositado sare tela, e submetida /
ãlí à nção eletrólítica, caracterizado polo fato de sue estreitas coresde
eueoln da tela são resguardadas por bIindagom contra a de p osição eletrallti,
La o n ^ig tenal sát6e as mesmas.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado /
eo acóoe Unidos . da América em 2h de agosto do 1964 sob nç

V

•
TflEZO No 173.1P9 de /L, de setembro de 1965
Requerente: WESTIXDlibUEE BiEcTRIc cnn n. oRATIoN = =
Privilé g io do "rvenaão:"MÁQOINA DE ISAR4
hmINDIcAcens

REITIINDICAOES
- rocesso para confeccionar uma tola metálica eletrollticasen.
0ch! p eada, para fabricação de papei, e qual 6 passada atravétde um sIoirá

-

L - Mociina de lavar, caracterizado por compreender Um vitirleterA
una unidade npepativa disposta no mesmo e incluindo uma cuba do -rotativa
uma caçamba rotativa dispdsto na mesma, cum peso dc inércia pa2cs IMCIT',
unidade om t,irno do eira da r otRçgkr dedita
o
rc.
dito p;so oe inércia sitiando-se na dita cuiz não-rotativ4.,

ros da dita

Eeivíuõ tca-e a cri lado- dà , correapondemte p edidç tlePOS~
non est . dos Unidos da Ac4rica em 1 g de setembro de 1964 sob nd NJe6.06.
Ponto n o 1 do total de 9 ponteC apCementedes.

n ç 1 do total do I/ pontos aoresentadoo.

N" 171.2d1 de 14 de julho do 1969
sqUerontet OFICINA MECÂNICA UNHO= /Ia .axo PAULO
Srivil6sio de Imer4ol liAMIFBIÇOAMENTOSINIRODUE/DOS WI .IAMWA PARA COM
WIFERR4 i GIRAMAFERFBIÇOAME1205 . imno,Asauzt iHAWNA PARA OORWE DE ahRO/

GBRAL, em que na mesa fixa que ame de taeg Wiaa málaina â Eludo Uma/
Reron, 4rocterisadá por aprose,ar a 1A3 dQ oosabi4A-i
àar corto u de ferroe em meias eu:quartas ~1o.
PcsIto nO 1 do total d* 6 fe2tOD apreseRtados.

TERMO O* 175,403 de 2 de dezembro de 190
Reverente; MUS 13„ WERD COMPANY . EE.UU.
PrivAl4Eia de laYonge; " PORTADOR BASCULANTE DE Dà9CeRGA PARA ~OPUXADORES

1 - Portaeor basculante Ce descarga papa transportadoras dó tAN,
deus-Rito, que,. inclui um, carro ceia rodas dotado Ct. untsbuleSre de

(*MO
r.r.A

4e julho de 240
d11c PAULO
dateã RWBUSWIR
t
nOCI5U
ROTAWITA
PARA FO-ZWIN0 0
84,9,039 SlgiMg§g
ijk7WIC110541-

,
= abOgree Yntativa para padra~, corActeri::ada por ser cw_.tosald'am ePase (29 (DIGRent08 eu cdiso ge osPecials, cada qual sendo fc,Jmado
çewts9 wm, fto dentre4 em drno do qual são aplicas red;a15-,nt,
•"

r:

egDdem toWeidas OV trancados, Jepecf.tn.

porte de carga ale montado articuladamente e meios para basculamm,/0
do tabuleiro do uma posição normal para uma posição de descarga quag
do o portador passa por um dispositivo de disparo.numa estnaão do den
carga, caracterizado pelo fato de que os meios basculadams do tabulei
compreendfaLummembro de atuatão montado nn canrapara
oscilante, una alavanca de dispara adaptada para. euga 'tar e diapooâtí.1._vo de disparo, moias montando nelannee.êt disparo para malsauto de
,artieu1ago eia roia* ao nembro da atuago a carro am:respeata
en3ate, meios para transmitirem movimento:osallante ao membro
Mt
go em resposta ao movimento de. alavanca da disparo:, e meios de °mgr*
nagem para movimento °sanaste da tranaln0o. Ca Mombro de UtUÇÃQ íR
movimento basculante do

tabuleiro

de supork ca

eGrCV.

MAI de 1971 1611
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Reivivindiea-se prioridade do correspondente pedido, de•
pOitana na Repartição de patentes dos Estados - :os da allEilicA

Di

Norte, em 2 de dezembro de 1964, sob no 415.349.
Ponto no 1 de 7 pontos apresentados.
• F10.1.

e

uma

escova de fornecimento de corrente associada, ligada a um circui-

to de fornecimento de cwrente de aquecimento, caracterimado em que cada peça rotativa equipada com um segmento comutador tem a sua de ajusta

manto de arame formada como uma cárie de segmentos comutadores espaçadm
em volta da circunfer; teia da peço rotativa asneciada,com 3%:entoa ua
jacentes isolados uns dos outros, o a escova do ferrocimanto do corroo..
te associada compreenda pelo manas zra encova do transporto da corrente
cada uma arranjada para fazem contacto cem os sezmontos corutw:ores, Au
mg posição eircunferencial, de tal forma que Cudo segmento que está om
contacto aletria° Co, una oscovo do transporte do corrente, está fora
de contacto elétrico com aquela farte da periferia (ire ajusta o arame I
da peça rotativa, a g ora ou tora da qual o comprimento de arame a ser
aquecido possa momentâneamente, sendo o arranjo tal nue a corrente /

:ÊRMO Na

176.125 de 30 de dezembro de 1963
cequeremtos ER/W.1N de LOPES LTDA. - Ela PAULO
'riVilegio da inveniol ' " MA.WINA AUTOg'oleA PARA A FABRICAS:AO 01 "tal
FAS SIP/LARES 0
REIVIRDIOAC

1 - máquina automática ' para a fabricação de arruelas e sim
milaree, caracterizada pelo fato do ser formada por base'em cujas extra
midades se apresentam duas placas verticais paralelas interligadas por/
tirantes longitudinalmente, mos quais podendo me deslocar cabeçote, euporte, de mandril, atravessado por eixo sendo o éáeçote igualmente a.
avessada "Por maca-sem-fim que comanda seu deslocamento longitudinal,
enquanto que um motor por polia e correia de transmissão gira dirotazeil

flui entro cada escova, o n6 aquole c mutador ou ceamentoa que e olá i
tricamente ligado a uma parte da periferia da peça rotativa com

qual pequeno comprimento circunforencial para fornecor om poratele
com n comprimento de aramo em ajustamento com sua periferia,uma re-

,sist;ncia derivada de valor grande bastante para deter formação de
faisca ou arco fluxo de corrente derivada de magnitude grande baetaa
te para resultar-cm formação local de martonalta.
Ponto nP 1 de 8 pontoo apresentados.

tr

Ca o eixo, sObre o qual, entre o mandril e e placa anterior á colocado/
tubo de borracha ou similar, fixo por uma das extremidades ao mandril /
mencionado e pela outra passaste por-rolamento montado na .encimado /
Placa Vertical anterior.
Ponto no 1 de 3 pontos :apresentados.
3
- 6 "5-

. /7s7:4

TÊRMO Na 176.184 de 3 de janeiro de 1966
Requerentes WHIRLPOOL CORPORATION - ER.UU.
Privilégio da invenção " SECADOR DE ROUPA "

o

RE/VINDICACMg.

1 - Secador e roupa,caracterizado pelo fato de compra
entes um tambor estacionário que forma uma sarai de tratamento pare/
receber'-tecidos a secar, meios de tamboreamento separados montados/
to referido tambor para movimento em relação áo mesmo e tendo uma

parte estendida pelo interior do referido tambor para engatar e taa
borar os tecidos ali colocados mediante 0•riovimento dos referidos /
meios para acionarem os referidos meios de tamboramento.
Reivindica-se prioridade do correspondente podido,depa

TtRMO Na 177:688 de 3 de março de 1966
Requorentes 0.K.N.30MER3ET WIRE UNITED - GRA BETANHA
Privilegio de invenção: " APARÊLHO PARA EFETUAR ALONGAMENTO PERMANENa

sitado na Repartição de patentes dosEstados Unidos da America do
Norte, iM á de janeiro de 1 q 65, sob /02 423.861.

Ponto no 1 de 16 pontos apresentados.
/7,

TE DUM ARAME DE.AÇO DE FORMAÇÃO MARTEM3fas-

...._
., .ir.. ...,.
\
-sx\N
,-, '.--7 "•-..z7— 1-.
-- ,12---rt--.;,..: . --1--)—•\\"
£1.5"
i•
I/j/,
..,..".....".
,-r"
__

CA 4

wnsomÁcus
1

Aparelho para . efetuar alongamento permanente dum arame
da'aço de formação martensIdica, ode maneira a melhorar a ini; resisten eia ao deslisamento, cujo aparelhe e da espécie compreendendo uma ou
mais peças rotativas em volte das quais o arame á passado duma forme /
tal que lhe aplica tensão, dispositivoa para fornecer uma corrente de
quecimento a e ao longo dum comprimento predeterminado do arame que eu.
tá sob tenaão, de forma a aquecerei' comprimento a ama temperatura tal
que, a tensão aplicada ao arame e efetuada o seu alongamento permanente
compreendendo aqueles dispositivos de fernecimento de corrente de aqueoinento pelo
uma p eça rotativa sobre ou fora da qual passa o ara1-

me sob te4.3ão, caja. peça rotativa e equipada com um segmento, comutador

a

.2--

...75. /.

7-3.
.02
•

z1
/1/1

ed /,///
31

dô

10
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110, gi 166.244 de IS de Saneio de 196,
**querenta MONSANTO COMPANY e. LM*
Privilégio de To•na! *PROCESSO me 180d0PEad1l MATEN/Alt OMITINDO Wee.
XIX 1:1 urSelit Z tilt43ÁS Dl Oeándl Dl ALTA TWEfleade
lutriumolo3so
"Toemo
para recuperar Merina contendo ~fr. l da xee
3. Ur
Isto de chominl ,em alta .teeperatergl ~tendo partículas *Slides entrono&
das neles, eliáxido.defflxofte.gamiso l, triáxido de aumfri,gadoso f 03100
liaiu ,:elementer .eLyap.or...d eágir a caraotericAdo pela qaparati go das partí•
onlas„eálgart „ entrenhadas., ,dos dito. laser ,de chada; az alta temperatu•
wa. , poro_ der, coa gás , de; .0844 .egatendo menos .0,486 mg de sólidos por 21
,ere . p.adge• 4.•Ags ,da ,chezine,.„.fetztaçto de contato do gf. s de oherain: cozia
ter.catalieador.egoos pere.oxidor ó dióxidg de earo.fx..e contido:no dite
84. d* 0001A4z. PA Prea,P.* 48 . 00:4;h1.0 elementar nele contidó, para dar
'01410_4 enxofre Gagoso,a oxidação catalítiCa do dito diáxido de are
~0.. 1~ realizada em aMe:terPereturn orlevada z reduçío da torporatara
. do gás de chaalná_tretado raultente, gora tendo um.teor de irilmo de
enxofre.substansialmente maior, para efetue a .reaOr do triáxido Avos•
xotam com o vapor,d t ágno.no . gás doohaminá,'para formar lado aulfáricog
atemperature a que,o gás dezchwaine á reduzido estando abaixo do ponto.,
PeY.0.1. d0 401.4P. sul:fzIrico p tio gás de chaminé; a reoup•raçío ds Ácido -m
etariliiee .044e.mode. !ei.o)Mt.otep
♦ requerente, reiviediaza prioridade,do correspondente pedido, dom
Peli tPd0 G11 . 110.arti çío de Patentes doe Betados Unidos da Amáricap az 15
Ao janeiro . de 1964, zob.0.337.798.
Ponto na 1 do total de 12 pontos apresentadora

Abril de 1.971

' adliaatoa-ne e to:IMO& do net eigeoloodo peco szepoczNemu nye
"adoa .Vni.dow"da. Ararloa, da .4 ilklaerlio de 1961re ti qb .ack 352.1$6ó.
llopto ad 3. do totil, de 26 potes aprécontiedOle

Tãofo . do 369.270 de .28 de abril de 1965.
Imanta 00CliTi DEO YORGEE 'g AMIGAS DIS ceetem-Yugle
'Prirliieto de Inveng ges RZIE3TAILÇA E MAMO DE mu* DE Unos nu

Ona na amuo
;ANVIíDIC4CO20

3. • ,Inatalaglo para rodu0C de OxidOoldifíceie de reduzir, cara,,
eliedajelo.re4“emoiieeoder 9.44O pOianio¡ tua•forno'rotativo de eiXo_iii:rotteçío,aensivelmonte . borizontaT, sendo eete,yono,aberti em suasduiextrealdadesf dispositivos 9 .sitoadoz em uma extremidade dó forno
de prodoçío . dei„vga chama oxidante'cula parte mais v.tenteLe, pelo menos ,
'de 1.900 0C, sendo.ffisto.obama produzida azz uma zona do forno atuada sel.
'ma do zuna.redurra °militado 04 vizighança do banho Metílifové
tt4011 de evacuaaa,dog rumos na outra"ziremidadedo4orna.
.BeIVIAdioa-se a pgiingdade doe pedidos correspondentes deposita-.
dos ma,Prença, eaL39 do abril de 1964 sob nc 973.121 em 16 de julho do
290 sob ac 01,930• em g.de jalho.de 1364 sob na 982.44 e em 25 d e fl
veriirò d*,190, , sob iP 6.961•
IChtc:D P a. do total de =pontos apresentados.
,44 „ZI " FIG.1
ts
.
G
N;

g)Iii s‘ .//l' Z-~
'-

l' •,t
..,-... os.,;
0.,,
:•:,,N..
00
JI
CW...r4"..)

te. /4
1010.804 de 12 de orço de 1963,
nome CORPOnATZON )3.17.A,
314
•rivilegio de Tiereoetet *MONTAGEM DE cIdetnzt, ra,É.Fun k. PROCESSO DE
doxotkolon

9"
.""•,..F-:-...."
. -wr //f/////liiMiii ../

1.;

f1

itaM40

a•eúerent•s

awaimal=
1. • tia montagem de circuito elátrico, ceracteri7.ado por compreender
*bato flexível cabo elétrico tendo pelo menos um flexível condutor m•e0 subctancialmente completamente cietueto com um flexíVelrevestimen,.
ti• de arterial icolant j, • MN corpo conetor de material isolante engaste%
40 Ima palie 410'Wb09 o corpo conetor tendo pelo menos urna abertura em
Unhamo") 001 o condutor para definir uma área de contato e2Atrice para
*moo, e o revestimento sendo removido do referido ou de cada condutor
hes de contato do mesmo;

Okwo 1h 172.079 de 12 ae
19.1
IntIgNiar gardint MÁ)
menereotet
Pri►iligio de xneivael t Dy2POSTTIVONWERNEEÇOI262 PAGA norre.,...

~xoca PECO 'moa Mona Dl Mount
aarer~ .
1. - Dispositivo .eperteleeede ?me ~Me

Ca novieeetet eircolk- •
sidos pelos motores:de:veiculo% compram:UM* una roda dirigível, um-par de .rodos aotrigas.O_prigeiro . e,eapprio meteres oiiteieokeeodutárek.
.go.nectl.doe áe Mas PzOttriessi vec•etieseaoto adrae‘riaalle ikok
compreender um eontr;le,d11 velocidade 0_20We inelutedd leillelre ai•
POP interruptores conotada . aoe motora.* operAyeie para. ligar oe am•
toros em. série anaa ,primeira poeiçíc o ma paralelo numa Negada pireftí,
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opoaploW agga1440a.. 0 9094149.4-aPP 0.0 t0r. 2 0 .0, 0 aPPaaaVO Ã grego do
f1uXia • da g aaaaataa9 t aaV 6.2a4a:P aameiropa t ar .Paaa aVatar a . ligaçao dos

Maaaaaaaaaala.teacalaça ina eaaUpt oa. c oae c a ado paganaamo:antiàigaçãoa
a_riaROAPAV0a72 °perna...A..4g referido sagatida,interraptor ,parafazer o ma
Cagamo antaaligaçipaeaponsayo3.direakdo aluacadacorranteatravás 4(2 ce gando motor Wa°4° ~001£4taaaaPaOr:osteana m4 ionad0 anua,
a, a
i= a
da posisalat
aarequerento raavaadiaaapaloradaaeaamoaaoapoadenta pedido,, a&
ipositadaÀaReagatição_de . aatantee_dosEstadolaUpidos da AOrica, em 2a
de dezembro de, 190 a a' ma n0 421.33a'a
p onto n 2 1 do total de 2 pontos aproaantadOae
F.14n.12'

Abril • de 19-71

1643 •

aplicação as superfície:p uma preparação da't (1) polo menos 5%, ata
pasta *de argila bentonita, (2) de 0,01 a 0,2 parto; em pau:, para ca
da parte de bentonita,deam aditivo selecionado do grupo qao coneio
te eessncialmente de coara, aauiinio e ferro aetalico e 'dos hidraxia
doe, carbonatos e foefatos dantes metais, e enião tratar tarmioamen.
te"ae superfícies a uma tamporatura do 426 2 C a 12049C.
Reivindica-ee prioridade do correspoúdente pedido, dia
poeitado na Repartição do Ratentos doo Estados Unidos da Amaram do
Norte, em 4 de março de 1965, e 11 de outubro de 1965¡ eob nem. á17.
301 e • 494.864, respectivamente.
Ponto h2 1 "de 10 pontos apresantad0a.
TERMO Ni 177.561 de 4 de março de 1966
INGLA7ERRA
' Requerente: MOLINS MACHINE COMPANY LIMITED
Privilégio de invenção: " APARELHO PARA ALIMENTAÇÃO CONTIRUA DE Mala,
RIAIS EM PURAS
REIVINDICACOPS

1* - Aparelho para alimentação contínua de materials'em
fõlhae no qual uma Velha de material alimentaia . dontinuamente é aubme.

tida . a ação deuma ferramenta operada intermitentemente, oaractorizado por um dispositivo alimentador como um par de ralo co-atuantes oss
arranjado de modo a propelir a /*Olha continuamente para uma zona de
operaçãcda ferramenta, o dito dispositivo alimentado ,' sendo montado /
• com movimento reálproco ' para e da dita zona e cnaunicado'a um disposi
. tivo de acionamento produtor do dito movimento recíproco em àicronie n
mo com os passos operativos o de reterno da ferramenta.

TOEM N 2 .171.465 de 2 de março de 1966a
Secamente: INVENTA AG. FGR FORSCHUNG UND PATENIVERWERINNG ZUR1Ud - dt1lÇa
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA FIAR FIOS SINTÉTICOS"

Roivindica-se prioridade do correspondente podido,.do-.
positado na Repartição de patontoo da ;Inglaterra, em 5 do março de ./

1965, sob n 2 9542/65.
Ponto n2 1 do 8 yoatoo aprosentadoo.

aaIVINDICACUES

1 - Dispositivo para fiar fios sintaticos, composto de uma placa
de bocais, uma dxpa de apoio de filtro, disposta acima da primeira, de
um filtro disposto Sare esta últim; bem como de um sistema de sustentação para estes elementos destinados aCaproceaso de fiação prOpriamente dito e á sita vedação, caracterizado polo fato de que são necessariae'
apenasdUas gachetas pldOticamente defOrmáveis, ambas as quais são coaOalmidas - pel a pressão da massa de fiação no interior do dispositivo..
Reivindica-ao apriorid ade do cotrespondente pedido depositado"na
Ruiça em 3 de março de 1965, sob n o 2.889/65.
Ponto n2 1 do total de 5 pontos.apresentados.
7 4 To -

TERRI, 112 177.041 de 14 do março de 1966
11

• Requerentat MEPINA S/A. - SSIÇA.

Privilégio do invenção: m ESPOLETA DE PROJE" PARA CANHÃO DE ALmA

3

RAIADA n
REIvIaDIcACOses.

1 - Uma espoleta de projetilpara canhão de alma raiada, compreendendo uma segurança de tranaporte Combinada com uma
segurança de detonador, um dispositivo do auto -deotruição, uma segurança/

2
F I G 1.
TERMO Ve 177.4ce.do 2 de março de 1966
Requerente: A$CHFM PRODUTS, INC. - EE.UU.

Privilégio de invenção: a PROCESSO E cOmposIÇXO PARA CONTROLAR A FOR
MAÇÃO DE CROSTA SOBRE SURPERF/CIES FERROSAS"
REIViNDICACOES

1 - Um processo para controlar a formação de croataw
libre ouperZíolop forniam', caracterizado peio fato do omprosoder

de trajetdrai, arranjada de maneira a manter a parou/3°0r em 13081 0(0 /
fixada durante um tempo determinado clima a partidaado tiro, por um
mecanismo de escape que compreende um setor dentado . montado de maneira a pivotar segundo ' um eixo paralelo, ao taxa geral da espoleta e dá
massa eicintrica destinada a arraetar o setor dentado eob o efeito da

f6rça acntrífuga, dito setor dentada apresentando 'uma bárda'arqueadal
centrada edbro seu eixo de pivotamento, o percursor tomando apeio, por
seu flango de rebordo, sabre a referida borda, oaracterizada pelo fato
da lace do setor dentado contra a qual toma apóio o porouomor apreaen

Abril de 19)3
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ta um rebaixo no qual se engaja b flra.ae de reboado

do

perousaor paaa,
te de mater:a1 convosco mor ertct, /aura/toado do oca

travar o setor dentado.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de-.

Intatos condecores ;:ré-fabricados cillndricos,

Ilagos

com cerâmica, que

poeitado na Repartição de patentes da Suíça, em 2 de abril de 1965, /

tem as extre m idades opostas providas do meios de encaixe para casar com
/

sob no 4625/65

Um segrcnto adjaceute em relação vedada a tv , tal fundido, sendo os referidós coge4,ntos de condutor encsi=don complaaraarme • ,te de modo a ProPor-/

Ponto no 1 d. 3 pontoa aaresentados,.

cionarem uma passagem continua parr metal fr70',0o.
R eivindica-se a prioridade do corresaon4te podido depositada
nos Estados ' Unidoe da América em 29 de abril do 1965 sob na 451.957,
Ponto n o 1 do total de 4 mantos apresentados.

T2Rmo NO 119.125 . de 29 de abril do 1966

Requerente: JOHN D.

RIORDAN

e

OERTRUDE C. LIBRE' o a

Privilégio de Invenção: "DEDO DE TRAMA PARA TEARES DE TECIDO ESTREITO"

REIVINDICACDES
% - Dedo para transportar laçadas de fio de trama atravâo de nela/
èála de'urdidura, caracterizado . por compreender: um corpo tubular compri.
do; uma cabeça tubular presa ddmodo removível• extremidade anterior do/

Ma 1.

citado.corpo; . e um grampo de sustentação preso de modooduotéVel à extremj

TERMO No 179.087 de 28 de abril de 1966
'Requerente: HARBISON-WALKr2 REFRACTORIES COMPANY = E.U.A.

dade posterior do referido corpo, tendo dita cabeça uma língua diaparande
v
da sua, parte inferior para fronte o um guia do fio na Ma parte oMperioW4

Privilégio de Invenção: "RECIPIENTE METALCIRGIC00

por cima da referida língua.

REIV/NDICACDES •

'Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoeitade

1 - Recipiente metalúrgico, provido de uma câmara contenedora de/
Metal fundido e de um sangrador, taradterizado pelo fato de que o referi-

nos Ettadoe Unidos da América em 27 de setembro de 1965 sob .O 490.458.
Ponto n o l'do total de 2 pontos apresentadoe0

do sangrador 4 revestido com um condutor .refrateriodompostoa unido lona].

AN,

tudinalmente, aninhado numa camada'circundante'de material monolítico ree
fratárie, composto por uma pluralidade de segmentos de condutor. prá-fabrá
Cedo em forma de U invertido, ligado? oca cerâmica, , que tem as oxtremida..

des opostas providas de meios do encaixe para casar com um segmento adja.
tente em relação vedada a metal fundido, sendo .os referidos segmentod de
condutor encaixados complementarmente de modo a proporcionarei uma paesa°
gem contínua para metal fundido.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado /
nos Estados Unidos da . América em 29 de abril de 1965 aob no 451.805.
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

.20

TERMO No

179.265 de 5 .

Requerentes GLAVEMBEI

de maio de 1966 .

o à BÉLGICA

•

•

Privilegio deanvonsãot "PROCESSO'E DISPOSITIVO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO
RESFRIAMENTO DUMA CHAPA DE VIDRO ESTIRADA COE,
TINuAmENTE VERTICALMENTE"
pEIVINDICACDÉS
1 -'Processo de aperfeiçoamento do resfriamento

ae uma

ehaPa de

/

vidro estirada verticalmente de modo contínuo a partir , 4o un banho do vi.
dro em fusão, atreves de um poço de estirageM, limitado na sua parte inf'D
rior por elementos convencionais em formo. de L, que compreendem polo

se-/

nos dolo elementos resfriadorea principais, e que se estendem oubotancial

TERMO No 179.088 de 28 de abril de 1966

mente na altura, do um e do outro lado da chapa estirada, na 1)1.031i:ciando/

Requerente: HARBISaUWALKER REFRACTORIES COMPANY c m

do bulbo de estiragem, e pelo menos dois dispositivos reefriadoros muni-)

Privilegio de Invenção: "RECIPIENTE METALURGICO

lieree, situados de um e do outro lado da chapa estirada, na Proximidade/

REIVINDICACDES
- Recipiente metalúrgico, próvido de uma câmara contenedora de/

da parte superior do poço de estiragem, o em ' cujo poço.de ostiragom cireE
iam misturas gasosas t'ermicamentd heterogéneas que seguem percursos

metal fundido e de um sangrador, caracterizado pelo fato de,que o referido

cilmente reguláveis, caracterizado pelo fato que se afastam da chapa de 0

sangrador á revestido cOm um conduto/ refratário composto, ligado longita

vidro estirada, no sentido para a parede correspondente do poço do estira

dinalmente, aninhado numa camada circundante de matasial monolítico refrr

geia, misturas gasOsas tiwmicamente boterog ínega formadas na parto suporia

tíxio composto, ligado longitudinalmente, aninhado numa camada.circundan-

do poço de estiragem',

o
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ReiNindida.00 a prioridade do corres p ondente pedido

V.SE~nse Sob ite

do Pe ettede um

49.140 om.22 do julhodo'1965e

IMMO' 110. 180.080 do 1 do junho 1966
RequorontOlDEAD

%gato ate 1 do total de 14 pontos•aPF0Opetedeef•

SEA WORKS

LTD. quo também 06 aeeind MIFALW YAM RAMBL% .

m a IdEAEL
PriVIlégio do' IhvengEas P METODODE RECUPERAÇIO DE ERMO ELEMENTARe
REIVINDICAChER

1 ..,Método do recuperação de bromo plo;:antar..a partir do 841m0e2
ras db brometo (como aqui antoriormonto definido) ) caracterizado polo fao
to de compandor ad,faáos do introduzié na salmoura o ácido niti'lCo o O
ácido clorídrico, numa proporção molar substencialáento do HNO 3 EC1 a

1 t 3, separar da mistura do reação. um produto líquido contando niironti.P
mio e bromo compostos, submets;r o dito produto líquido á un tratamento
aquecimento, recuporar, soparadamonto, cato Produtos de tal tratanonto,
bromo a uma fração contendo Oxigio de nitrogénio gasoso, o colocar
Mo om contato com água o ar, de modo a récuporar o doido nítrico.
Reivindica-so a prioridade do corrospondonto podido doposÚado

On

Iaraol sob ne 23817 em 27.6.1965.
Ponto n e 1 do iotalito 8. pontos aPreSontadoso

~o Na 179.883 ao 18

de maio do 1966

Roquoronto: ABRARIN CALIL MEMARI m.o MIO PAULO
Privilégio do Invonção:' 0 DISPOSITIVO PARA ACIONAR CONJUNTA OU EIMULTANEA.
M1NTE UMA PLURALIDADE OU sEçoNhicul DE MEDIDORES/
DE TEMPO ou CRON0METROSe
REIVINDICACÔES

1 . DISPOSITIVO PARA ACIONAR CONJUNTA OU SIMULTANEAMENTE UMA PLÚRA
LIDAM OU SEQUÊNCIA DE MEDIDORES DE TEMPO OU CRONÔMETROS, no contido do•1
co tomar, para anotação, eucessivamonto um cada um, os eiemontos ou.Parea
lae do tampo sucessivas, componontos de um tempo total de uma'o poraodO. ou
âçao qualquer, sem solução de continuidade na p assagom de uma.parcela ou/
g lomonto para outra, ou soja, do termo da contagem de um tempo para inf../: .
aio da do aubsoquonto, caractorisado p olo fato dos'eronémotros ootarom /
COunidoe numa ba g o, chassis ou armação o aseociadoi com moios quo od:Adft

TÊRMO Ne 180.386 de 14 ' ao junho dó

simultanoamento, devondo estar os Ponteiros dos vários cronOmotrecrda
kasados antro si, quando o dispbsitiva fOr acionado.

Requeranto: SOCIETÉ WAPPLICATIONd DEU NAcHniss ECIRICIW a 0 TRANÇA .
Privilégio do Invenção, ' , DISPOSITIVO DE FREIAOEM PROVIDO DE DESACELERAD0I
'
.•

siem

HIDRÁULICO'

.Ponto ne 1 do total de 3 pontoe apreEíontados,
•

00 N? .B

r5

•

REIVINDICACORd

14:c'-?

ann

<

5.:tletUl=r

1965

,,,,

1 ..

Diapositivo do froiagem provido de desacolorador hidrdulioolP

e cujo permutador térmico ficá constituído polo radiador do voienlo,

ea.0

racterizado pelo fato que q desacelorador é alimentado simultânoemonte
partir do circuito de resfriamento do veículo o a partir de um dop6olto1,

TERMO Ne 180.381 dd .14 de junho do •94,
Requerente: DAVID MAZZO.. .gxo PAULO
Privilegie' de Invençãó: "NOVO MODELO DE FREIO EIDRXULICO . PARA BICICIBTAde

auxiliar do enchimento oM 1. 31 oonhocitt.e
Ponto ne l do totia de 8 pontoo apr000ntadose

REIVINDICACOEs

3. .., NOVO HODÉLO DE FREIORIDIIÁTJLICO ..PARK BICICLETAS,,foreado de.
dM cabo (2) aplicado no prOprio eixo (1) na roda, ao lado dg :atraca, pom
rem caracterizado por sor agora dotado do um pistão (3), comandado por um
burrinho-mestre, para movimenta um ' patim (4) . de•aciohamento do disco •5)
feito de lona-de freio e.que irada o veiculo, quando desejado,

Ponto n o 1 do total de 3 pontos aprosentados.

r

414
k'alai\N 04.

dei
77777-7.

,

.4 O

7-Lál

A

d

\,.. W... \ a '

Tatm0 Re 179.585 de 18 de maio do 1966,
Requerente: TEU NATTONAL

• 1 - Um dispositivo para armazenagem do dadeo do alta donsidadeg
uma característica de coercividadatnAgnática Vuperior a 300 0020e,

tendo

todo,

0#

cum REGIàTER coNvuez MUS
compongo mmixtuom
Itgant~,

Privilé g io do Invenção: "DEPORIÇIO DE

compreendendo um

magnátipo.qqe.Ouporta.uma.osmoda

ferro magnética, caraCterizado . por . ter_aaitada çanpxja,fielg,iAcormas
metal não,mag¡Letiso tendo, .11a,Walola, ger444(14 ,usa pffiRwMaMUJIgi

,c:.:c;c1:awl.:;1.i.z

(01.....:;) OFICIAL

2Z

(Sééko

ração alifática, havandS'Ido 2 o:Wv8cos uniu Grupos ..00
aoazen."1, a sendo, „cubstancialmento, inconvol na rodo cria'

,-c.CH2 CA (1) do quo

do material.magnático da camada.

(2),

Reivindica-aa a pripridallo do pedido corrrapendente na Ropartigan

•

co,

!65.!g511-0

c) uma quantidade catalltica de platímos,

j'omto n 2 1 do total da 6 pontos apresentados.

8) " de O a 25 Partes de um plastificonto do hidrocarbonoto OC;;CRo

FIG.. I

cialeontà saturado para (a), o
o) do O'a 200 parte's do um uotorial do onchioonto ou condo

UM= 11.111•0111.111111111111111111=11111111111 r11
111 1111M 11 . 111111 . 1111111111MMINI
el

emenumme rn efiummemeeen
enteunienetemegmenemeigen
Neweenunieemermememmem
numblememe neememme mplumena mmen

Roivindica-so a prioridado do corrosinnidonto pcdido doPositsde
Roo Estados Unidos da Amerin ca 9 do doncabro do 105 oob na 512.798.

Ponto, a 0 1 do total do 3 pontos aprocontadoo.

•• •111 n1•111•11111111111111.11111111111111•1111111111111 111111111111
M Illemeele e

600

/

e) de 1 a /e an.. *co do um catalisador de oura d'per6sido orgttnia

10 1965, sob-

1 ae :)atastes dos Estados Unidos da América, sm 21 de

allício-hidresenlo CU

gionigisuommuunumem
ammuner
gangeseun eummem.
lie llIaer

MUMN

N UM 111 111 11 111 111 111111 11 1eire

400 111 111 11 1. 1111 11 111111n 111111•111 = 111111111MWIlile~
40
60
20
30
10
9£2.M0 IA 180.583 do ']1 do junho de 1966

gssmo" No 181.189 do 12 do julho do 1966
Requerente. PIRELLI SOCIETÁ PER AZIOliI - ITÁLIA,
Privilásio do Invenção "APERFEIÇOANÈNWS EM TERULNán . PARA CABOS ELL...
TRECOS"
fflIVXNDIOt.WES

1.- Aperfeiçoamentos em'terminals para cabos eldtricos, caractorA

acquercte: ANTONIO SALVADOR MUNIA oo = SIO PAULO

nados por compreenderem uma caixa em duas partes•tendo o primeira unia

?rivilé3io de Invenção; "DISPOSITIVO RESFRIADOR DE n010323 D3 AUTCLVEicti.
LOS EO GERALQ

entruda - para uma extremidáde do UM oabo o a segunda constitufda do Én
terial isolanto, sondo providas do um corpoisolanto para o alo3ameno

pEIVINeICACORS

t.o da alma do dito cabo O do um terminal condutor. montado sobro dito-

r.

í . DISPOSITIVO RESMIADOR D2 NOTCESS •32 AUTO-v

Mos En GERAL,/

earactcisado por so formar do uma base (1) rira sor /Suada, por bairro,

èorpo loolahto sendo quo 'dito corpo isolante á conati.tuido do . matorl.3i. transparonteo

mo carbuka,Jor, aquela dotada d.o orifícios contraia (2 o 3) por otdo possa

rocueronto reivindica a priorida8ó do correspondonto pedido do -

Úvromento o mistura carburada, 'ou o ar de zofrisorasão do bloco do motor,'

pmoitadO na Itepal;ticZo de Patentes no Itália oob n o 22.00163 do, •0..

kToando aborta um par de válvulas (4), das 'hubulaç3ob tranoljsmio acerco. •
. 2ondontos aos roferidos orifícios..

0440089690
•Puto 20,0

1 .ao tota& do 2 pontoo apreoentados.

ponto no 1 do total do 3 pontoo aPY0pOnta40o.

FIGA
SIO es -3 (32.033 de . X/ do oeste de 19de
DjtaereMot o800I1T4 D l ELEdeE0=02INI1$ D!ELECTD0W2AL0 0/2.12 Y13 A0í.Q..,
IMEE~WEE. D , UOIN20= a FRADÇA
gnvijkle de 8m9eagEot 0 PROCESQ0 PARAA.ODIFICATIO DR

luctdo-maatue

,42gÉpAo

•mumgAc_ogri.

Roeuoroutot DOU C01NI2O CORPORATION . = 21:110.10
o Privilásio do Invcaçâo, "COMPOS/ÇHOCUICVEL 02
1/4
PS/Z.M0APT
Je D9.liec

smcm.riz

2Com ;do cama mictara deoocaPOotoo oimátrioo- o assimétrico, paim

caractoria,zda por consistir /

ao monos uma parto do último, *caracter/dado >mono ao goo poorà uma mic.•°
flua em estado do vapor 6U 14 tido oh;opn . catalioade sem*aieLAO.É,Antl •,

0g0e2C2.31E3U CDI •
3) '

2. Pooeodeo com.e smsigeagRo do dielorots graflaor-otano oob a/

s p800 do ufa mistura Intir.a
( 1 ‘ do 75 a 93% ou péso de um polímero ao hidrocarbenete 1i./
auido, tendo uma média de Pelo

mcnou cinco urupoo>Omen

per :..)13cula e 2....62,_.-2'ulao:ca'..L:= 002.a do 1.900
U0...Z.ZD,

2eiviadiea.se e piwidade'do.corrosnto ptaido déo@MOd o Rn
'frança á /3.d. mosto de 2.5'.'39 mob no'á0.291.
. Peat° u 0 '2, do total de 2. pontes afpeasz 33doae
elas() ye lek.e7à de 82 . do unto. de

(2) de 5 a 23% ate páco 3o polomw.os um composto de oraene.m
3d^oilc o, tias 4 71o3 .1ve/ cm m que tem ama t4 ia. do

i.614. 0#2102 2 ? 3

doa 'uma iempe;atmm outro 98 e 90008.

29 +.p .r..4.11eio.hidrzs6nio por moldenia, me

Usam ',-;:,,,icsmtaa e Co) coal° estalhie2aa do crupe d
ee CL12211DU lisa de milCuano e lisas 8S1=5 , em alto R 4
-te nadisal de ^...,Ifkocarbonotoraleâ4, 11.TredOli5t!;at

Iteçiereateo

iram~
5Ptt^lES

510-,
wer.:92 maxemzér~ wew.
o°

kèS%E)

áa

gr"

Privilégio de ' invegOkio 'o tilt.estf3WIlal Á ell~ F7 affiigiFe X57
~me
¥212~,

• 1 -. Prote sem'pCa á e,Y3 ergie ‘i1e cte2M§00 t9 13f3Iffilf

ffi

Of
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DIARio ce rol& L9400 11.9

eirorfivalokamie oret . t

1971 1647 `\

e
IMO Mi 182.379 de M de ag8sto de 1988.
Requerente: RIJOSSLL, BURDSALL WARD BOLT AND 'HUT C101441119/ al LU.
Rgivtagtod. Invengb."corirdlanacAs.na

rcIT—(fna
,

•

411MbilGrépre g enta ma &toáo de hiato:20st% Its duplo aeofla; oic/o.al¡efla/
CO adia, reentualmenta . sabstittiido, ta' ame/ hiterodeliso ca Um grupo hl.
Mexi Da .anino, R , as Rz sio átona, de hidras:bote era halogénee, grupos al../
fala, alcui, hideoxialcoxi, clamo on oarbalooxi'e.Fts é ias grupe aladla;
Olintgalments substituído, caracteriude pelo fato de
'e) DaMitrareaócepostos da fécula ['Tall
o
.
It

fatal% RI; Ra e R3 pu gne" os valores acima citadas! eu
b) se

Abril de

Altrarem inléialienti comp utai da Ominai* varge
O

RI

lornmemda

9. Contra-porca . de torque
tive, cjite q tarireeltds . tia •
.0dspc de porca dotado. de sup erficlei.teitniriala planas, superior
terfor,,i, furo roscado, caracterizada por uma pluralidade delreas am
gialmente • rebaixadas, arounferencialnenta,espooadas, eu dita supera
cie sUperiOr'eM itrno de dito furo; ui grUl 's'do entalhes mxialmente
rebaixados nas rotaqdee CuperloreS da róseas de dita porca, sob cada.
uma sii •ditas áreas rebaixadas,:,cempreendendo cada um de ditou grupos
uma pluralidade de entalhes de róseas superpostos, verticalmente ali•
mhados, de comirimeuto : substancialmeate.arqueado, sendo ditos entalho;
Afastados das porções não torcidas de rOse • e situados aeravás de seus oomirimentoe em um ángulaigual ao ;nulo de avangó de ditas por
gdos não toroidad de.rOscas.
Reivindloa -se a prioridade do correspOndente pedido depositaco na
mapartioão • de Patentes doa Estados Unidos da América, em 5 de maio de
i966 sob,o na 547.894.
Falto na 1 do total de 6 pontos apresentados,
.

•ati
resocisia citados e Ri representa um grupo
¡MGR, R1 * Se posalem.o gyalo
8411a, eventualmente subetttuido, se saponificarem os compostos /Leiloa./
obtidos rios hidrozi* gcmpostor correspondentes, acenando ;atas Uosterice

~tu as
e) goisitrarei compostos das férula! gerais;
N,
0

COMI
r-1/

• so

(ERMO N O 185.010 de .20 de setembro de 1966

9/1
aandeniaado os

•

Requerentes N. V. PRILIPs I GLONILANFENPABRIEKEN = m HOLANDÀ
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CORPOS AQUECI
DORES PARA USO EM CÁTODOS AQUECIDOS INDIRETAMEN.

3

nitro compostos obtidos com compostos da fórmula geral:

. possuindo R, fi¡ ,., Rz e

'R . NH2'
R3, nas i6imulas, od:valores acima citados.

:aimindiea.se a prioridade do correspondente pedido depositado na
amanha em 12 de agosto de 1968 sob no F 46.869 1Vo/22e.
Calco ponto apresentado.
URRO ia 182.347 de 25 de agésto de 1966
—
Requerentes ORLANDO RODRIGUES - SIO PAULO
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A LANTERNAS
BLBTRICÁS"

A

RÉIVINDICACCEJ

"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A LANTERNAS ELETRICAS";.ca
racterizados pelo fato de se apresentar cl , curser . ou botão,. usualmo/1..
te aplicado para o•acionamento da lanterna, solidário com lâmina
terna ao corpo da lanterna ao corpo . da lanterna e em çontato com as-.

TE, SENDO ESTES CORPOS REVESTIDOS POR UMA PELICA
LA CONSISTINDO-EM ALUMINA PURA E COM UMA PELICUL1
ESCURO CORADA DE UMA MISTURA DE PARTÍCULAS DE O.
XIDO DE METAL E PARTÍCULAS ESCURECEDORAS"
',ISIVINDXCACDES

1 - Aperzezçoamentos em ou relativos a um corpo ,,,tecedor para ta.
ao em catado aquecido indiretamente, sendo . este corpo revestido com uma /
película consistindo preferivelmente de alumina pura e. com uma película
escuro-corada consistindo na mistura de partículas de Oxido de metal e de
metal, caracterizado pelo tato das ?articulas de óxido metálico consisti.
rem em Um ou mais dos seguintes óxidos: Magnésio, ácido de berilio, OxidO
de t6rio, Oxido de sircénio.

R eivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado Me

laterais das pilhas, sendo que tal lâmina ' no interior da"cabeça",
apresenta-se solidária com sapata suporte de soquete-portador de laa

Holanda em 23de setembro de 1965 sob ne 6.512.348.
Ponto n5 1 do total de 3 pontos apresentados.

pada, sapata essa provida de abertura atravessada por lâmina metal ,
ca com depressão e.ligada go polo central da primeira das Pilhas,s0Ú
do que em Oorrespondáncla à tal depressão, a abertura apresenta-se Dom léMine metálica incrustada devidamente isolada na sapata e liga- 1
da au soquete. :
Ponto na 1• do total de_2 pontos apresentados.

TOatij Na 183.198 de 27 de setembro - de 1966..
Requerentes ERNST VON DEROHE -ALEMANSN.
Privilegio de Invenção: "NÉMOD0 4UIPAMENTil'PARA A R60fiNall411 Da
pila
REIVINDICAC6Sk

Método para a regeneração de papel para a transformado demo..
teria' cru e parcialmete.trabalhadO, espOialmente papel velho; Z$Spa$9,
e produtos similare.g, caracterizado pelo tato que dentro de um:espigou.
de preparação aquosa,.cujo liquido á mantido por, me14 • de uma pequena G.5
pre g ai() de um novel de retenção numa correntQ laminar, um dispositivo:$114
,,c naco rotativo em fome de um rotor co% váriós:membr9s CQM nostontos
.

. .

1 C:i.3

• .D.An':n

Abril de 1t:71

sustenteção'enquento a Outra perçelo extrema do dito Cabo-OXevadeR
Ungttuainais, e com acessórios, medidores de angules, cuja .Impo do a
não e limitado por uma linha de turbilhonamanto •, paralela ao eixo do ro-

transportador passa pelo extremo dianteiro de uma duo ditos lanças
Ponto no i def total de 15 apresentados.

Wr, usando q líquido circundante, livre de rotação, sempre movível, co..

''srt
.4p

PUr.

j0 superfície limitadora e com um efeito hidrostático de moagem, que se
-2v0 ei turno contra o material cru seno a 9d ,euessar-se com de PÇ.,
'iODer msdiante um processo de ' desfibramento quantidadoscorrespondentesi8 matorti crUe prepará-ias dentro de á mas de preparação situada verti
')ai, ou horizontalmente com referencia à superficie do liquido para refi
dentro da

01..las o para doixá 7las pront4L para o processamento
CUba.

TERMO Na 183038E do 4 de outubro de 1966
O requerente reivindica e prioridade do correspondente pedido, de.

positedo na Alemanha aos 12 de outubro de 1965, sob n o 11.172 VI Ib/55a.

Requerente: MIM COMPANY LAUGANVE E/A. - SLIÇa
Privilégio de Invenção " DISTRIBUIDOR DE PAPEL"

Ponto ao 1 do total de 9 pontos apresentados.

STAMLC--kçaq
1 - u ístribuidor de papel, no qual este pa p el fica disposto em n
forma de um ralo de fita do qual 0 .usuário podo retirar Magos atma
v4s de ume'fenda•de distribuição que apresenta a caixa do aparahook
la extração manual desta fita apor reagamento, compreendendo um zoo
Mamo de travamento impedindo a retirada de pedaços de-papel:0cm cok
primentó superierl tm valor predeterminado e um disponitivedo AVage
qo automático da fite através de fenda atuando a pós Onda-roilrada.~
um pedaço de papel de modo a fazer sair da caixa

tia

comprimento de,se

pel pelo menos suficiente para permitir pegar com os dedos afita ã
fim_de retirar um novo pedaço de pap ei, no qual este diapositivo cai
preende pelo menos um tambor e pelo menos um r$lo de preso& entra

F G.1

Is>

os quais passa a fita , caracterizado pelo fato que o mecaniene de .e

:Pauto : r ç 1.83.24.6 de 28 de setembro de 1966.

travamento e o diepOsitivo de avanço automático aio diretamente lige

Requerente: THE 5, r. GOODRICiTCOMPANI - E.U.A.

dos sabre

Privilégio do InvençSo: n comFosige ADESIVA PARA LIGAR BORRACHAS SPDn

e

eixo do tambor.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido o'ea
DOsitado na Repartiqao'de Patentes Suiça, em h de outubro de 1965,sob

-3(22,4C IAS DE DIWO U10 SATURADAS"

na 13.658/65.

REIVINDICA~
1 - Uma comonsicSoadesi,.a pára ligar borrachas EPDX a, borrachas

Poete ne 1 do total de le pontos•apreeentados.

F G.1

de liem aso saturadas, caracterizada pelo fato de compreender uma mi&

'Aura do 50 a 100 partes de borracha . de dieno não saturada e
tea de pollmero , EPCM, 50 a 80 phr
çCaido de zinco , 1 a

5 phr

de

50 a O »az

agente.reforçador, 50 a 10 .phr d#

de Peróxido orgenice e 2 a 12 phr de um

me.

namoro acrílico selecionado da classe consistindo de ácido acrilicor
ácido 0.etacrilico, _alquil acrilatos e metacr1lato5 tendo grupos al
qui]. contendo 1 a 12 átomos de Sarbono, e saiemetálicos de ácido as.
arnico e de ácido metacrilico, ditos sais.matálicos sendo solecionao
dos do grupo consistindo de sais da zinco , cádmio, Wagn6eie 9
nOdio alumínio.
requerente reivinddca a prioridade do oorreepondontopedidoed§
~tudo na Repartição de,patentos nos Estados Unidos da América, em

ei
URRO Ne 183.792 de 19 de outubro de 1966

029 de setembro de 1965, sob n0491.4-17.

Requerentes ~HEM conroutIon LIMIT8D

Ponto n e ido total de 3 pontas apresentados.
Pinvilhie

ZUM() N a 183.324- de 30 de setembro de .1966

Uma articulação unitária, compreendendo dois elementos de p`wiL

AIREO DO 84tYIK-

113 E SEMELHANTES ENTRE 8018 °ONTOS DISTANTES.)

fgammIcAma
,:àea entra

e

distantes, e capaz de cobrir. uma zona sUbstan..

oialmente retangular entre eles, caracterizado por compreender em cada
/NO doei

ditos dóis pentes distantes

uma coluna fixa•que suporta, giratá

d'iamente em um plano aproximadamente horizontal, uma lança cujos extra.

.rtW diauteiron podem se. defrontar, um cabe- trilho extensível disposto:.
aáho co Alto, entremos dianteiros t um carro deslocével entre oe ditos
Ititrere2 dianteiros'e suportando ptiip dito cabo - trilho . e um cabo
Wler-tnneportedow

Intensiva que passa' elo dito carro atingindo uma

RaDM)74et eXtkeeat: do dito carro e eoif provido de mu meio

cal waa'primeira porção flexível, formada integralmente com oe eletaa
tos de placa e ligando os elementos de placa entre si para moltneuta.
pivoteds em relação rdltua; mn elemento elástico, formadO integrfarms.

lastaiação para , o transporte áereo de materiais e semelhais

dois pontos

Invenção "APERFBIÇOAMENTOO SM ARTICULO) uri
REIVINDICACORR

Requerente: FRANCESCO GIOVANNI UNGEM GREOORI - ARGENTINA.
privilégio de Invençãot N /IISTALAÇU PARA O TRANSPORTE .

de

de --

te com um dos elementos de placa e elástinamente MOvívsi gONI respeite
R este; e um braço de conexh, formado integralmente Soei 0 ottre dog
elementos de, placa e com UMA parte do elemento elástiOn afsetade g

outro elemento de placa, e estendendo-se entre adita parte do eleEqm
to elástico e o outro
• elementO de placa, sendo provido, 8 • brago 00 CÊ,

flexão, de uma segunda e uma terceira porção flexível, eapagadaa entre,
si, dispostas de tal modo que o braço de conexãopéssa pivotear aine

á segunda porção flexível com respeito ao outro elemento d g Auge
sabre a terceira porção flexível com respeito ao elemento eifitice .9
. fl ,tituiado. es norclies flexíveis orime/ra• segundo e tereetrilp

pectivamente, linhas de dobramento flexíveis tftris,oira, segunda e ta,.
clara, estando situada, asegul a linha de dobramento flexível, Mais
perto do outro elemento do plat • , que o elemento elástico, e estando situada, a terceira linha de dUxamento flexível, mais perto do ele monto elástica que do oUtro . elemento de placas Caracterizada por as linhas de dobramento fle)dvel: • primeira e terceira estarem deslocadas
lateralmente os relação mútua, estando deslooda a terceira linha de
dobramento flexível,°para o lado da primeira linha de dobramento fle'sive' afastado daquele referido dos elementos de placa, e estando tam
bám deslocadas, as linhas de dobramento primei.ea e terceira, em rala
ção mútua em direção substancialmente serpendicular ao deslocamento lateral entro as linhas de dobramento flexíveis p rimeira etnrceira,,
em consequencia

do que o movimento do dito outro elemento de placa com respeito àquele referido dos elementos de p laca numa direção, de
de uma posição para outra posição do mesmo, causa o pivota mente do e
braço de conexão sábre as linhas de dobramento flexíveis segunda
terceira, a uma flexão do elemento elástico suficiente-para criar uma
torça restauradora tendente e fazer volta os elementos de placa paraaquela referida das suas posições.
Ponto n a 1 do total de -13- pontos apresentados.
.

25
2L,
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•

/Faço Na 183.794 de 19 dó outubro 1.0 1966
Requerentes H. ERNAULT-SOMUA S.A. . FRANÇA
Privilegio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIv09 DE RaPaoptiO0
• POR COPIA DE Preça - PaDRIO'
REIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivos dere p roduçaoPer mõPimd"
aça-padrão, para tornar inteiramente automática a reprodução, caracteriradoepele combinação de: meios deslocáveis longitudinalmente a um supor..
te fixo adaptado firmemente à armação da máquina, ditos moios.doslocávált
lispondo de elementos que suportam peça-paino com ressibilidade de dosla
cação axial ajustável; embreagem •lotro-magnética dotada de freio adequa»

demente disposta para acionar os órgãos reapenativelapelea dosiocomentoo /
longitudinais do carro, conectada a uma fontlide energia elétrica, a ema chave interruptora t a um eletro-imã, iate reeposSával pelos recuos eg
tomáticos do carro trfinaversal; elemento distribuidor hidráulico consti./
tuldo de corpo adequOamente conectado a pistão que se colidiriam ao eu-•
porte transversal <:asáqUina, e incluindo válvula que comanda os,deoloca.
mentos do referido suporte transversal, para faltar a farramenta de corte/
e o elemento apalpador dispostos no citado suporte transversal, .avançaree
ma direção à peço-obka is21 poça-padrão, ou recuarem, afastando-aa das re.
feridas Peça-obra e peça-padrão; elemento apalpador adaptado ao sUperte
transversal, para fmalooar-s• com ele, • por um de 'aias ramos apoiado aa
peça-padrão e por. outro ramo, no terminal do ámboloatnador da referida /
válvula hidráulica para o comando das- deslocamentos tranever seie . e* avanw
ço e earr•cuo, wvtundo o n acidentes da peça-pedrie; e *lavad a* Par a o
--ade manual doo recuos rápidos de carro traia/ver/tal.
Ponto nn 1 do total de 12 pontos lure/enteados;
s
dOW:

26
2
25

CO;
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TERMO Na' 183.570 de 11 de outubro de 196e
Requerentes OTTO ECKERLE - AMANHA
Privilegio de Invenção "BOMBA RESPECTIVAMENTE MOTOR DE

WGRENAGRNS

DE

ALTA PRESSX0 COMPENSADOR DA FOLGA E DO DESGASTE"
ffiRIVINDICAÇOE4

Bomba, respectivamente motor de engrenagens se a*ta pressão
ecaponsado•da folga e do desgaste arfa uma roda dentada acionada e
uma ou dive r sas rodas dentadas com dentes, externos engrenando com esta, caracterizado pelo fato que as superfícies 'imitantes radiais e
axiais do espaço e pressão (D), que são formadas por-um ámbolo.de dig
tribuição e dois êmbolos axiais laterais (18, 19).,. são.aeSveis no senta
do das fárcas correntes e são comprimidas por campos de pressão veda.
dos im6elidos-pelo melo*de pressão (25, Z9, 30) contra as rodas denta
das (6, 7 >•
O reauerunte reivindica a prioridade do correspondente pedido dep ositado na Repartição de Patentes da Alemã, em 12 de outubro de 1965
sob n Q E 30.254 Ic/59e.
Ponto n p 1 do total de 16 pontos apresentados.
1I

'

•
F;5.1.!-

,
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25
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5
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FIG. 1
Tkim0 , Na 183:890, de 21 de outubro de 196,
Requerente: CITRUS EQUIPMIET CORPORATION . ,, g.U.A,
Privilégio de Invenção; *APARELHAMENTO PARA A EXTRAÇÁO DE SUCO DB FRUTta/
C/TRICAS"
REIVINDICAM=
1 - Um.aparelho para extração de saco de fruta cítrica caracterize
por um par de paredes opostas que definem um canal que tem uma entre'
da para recepção das partes das frutas e uma extremidade para descarga, ;d•
na qual as referidas partes das frutas são descarregadas; ditas paredes /
convergindo ao longo do dito canal para aplicação de preasao progressivo/
nas referidas partes de frutas cortadas, enquanto 88t8,8 88 movimentam ao!
longo do referido canal em direção à mencionada extremidade de descarga 1
Meios para efetuar tais movimen ,,on das partes das frutas cortadas; meios/
na referida extremidade de descarga pe v a separara polpa daCaaca das roa
feridas partes ' das frutas cortadas, Inclui:4o meio, de • austentii.las com li
polpa das referidas partes projetando-se para fora de casca; um reitor teg,
do trechos que agarram a polpa da fruta, adjacentes aos referidos **IN; <9
para sustentar as referidas ,artes de frutas • rotativos em selado 'it •4.
las para condicionar pro g r•saivo engajamento doe refe • Aos trechos agarrã
dores a referida polpa; e faca ou ferram:ate Cortadora qui inclua uma fa+
ca tendo uma borda cortante estendida transversalmente ao canal de moviam,
]
gado

Z
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to das partes dna frutas cortadas e adladente AO dite roto; para sePee4
gão da referida polpa da casca das partes dai tratas certadae enquamte *g
tas se movimentam ao longo dos referidos meloa de euetentalte dee rafado
das partes das frataa cortadas.
•
.
Reivindica-se a prioridide do correspondente pedido deisealtade 4
pior Estados Unidos da kçéricaea 23 de outubro de 1965 sob AO 505.090;
Ponto no 1 do total de 14 pontos apresentados.

sia passageM.da entrada ,e urra passagem de salde, um cilindro cantrel

dito alejpmento l_um rotop de,distribúiçãode combustível situado n0
te eilindro.ettulopeloa coce abertura p ara ' entrada.dercembustível ROL
ted0A parkSe.pamunicarem.com á passagem de',entradas e tando.Meios telt
aorrronctagpaanaga de saída adaptados para, se comunicarem em segagaeol
pia durante arotackdo .dito rotor com se passagens de saída do 41091
alojamento,. parapermitir admissão alternada efiesoarga de combustXreimo.
do, laterior do_rotor, á dita bomba de combustível tendo une bomba de em;
limentaçãode baixa piese gai, montada num extremo do, motor, Uma bomba 6WC:
leleçgomOntada no outro ,estremo da mesma, e uma válvula medidora paliMb'
controlar a saída da bomba de combustível, caracterizada Pelo fato de $
Aistir,um separador de ar com vortaxjna jUzente da dita bomba de plimoje
ração p dito separador de ar compreendendo um reoesso.ccmp,forma
Cone, e tendo unis abertura de entrada adjacente ao seu,extremo de,Mai0P.
diàMetro para o onvio.de,combust(veI da dita boMba de alimentoçZo, uma:
abertura, dp saída adjacente ao seu 414e para enviar combustível purga%
do da mesma, e uma. abertura de ar comuniCando com a porção central de es
base do dito recesso.
Roivindica-se ,a prioridade dos pedidos correspondentes depotitmo
dos na Repartição. de Patentes dos Estados Unidos da Analgias, em 1 O 124
novembro de.1965, sotan a 505.840 e em 9 de dezembro de 190, sob co
X13.153.,
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresentados.

W2RHO N a 184.061 de 26 de outuoro de 1966.
Reqnerente, AMSTED INDUSTRIES INCORPORATM - E.U.A.
priTilégio de invonçao; "APARE1110,E PROCESSO PARA FUNDIVO CORTINOks.

.\ • •

REIVIND-CAG0E8

--A '

1 - A par;lho para vazamento contínuo, caracterizado por compreender

Uma caçamba, um tanque qne encerraestanqueamente a caçamba e adaptado
para manter confinadamente pressão de ar; dispositivo para introduzir
pressão de ar . no tanque; dispositivo para introduzir metal fundido atra-.
pressão acima da
vez do tanque, para a caçamba, enquanto se mantém . aí
atmosférica, um molde acima do tanque, tendo uma passageM vertical atra..
MeS dàle, fórmando uma cavidade; e um tubo de vazamento, comunicando- se
dom a caçamba adjacentemente e base de caçamba e subindo . atraves do tan-.
que para o exterior, sendo adaptado para comunicação de vazamento com 9
cavidade do molde:
Ponto no 1 do total de 8 prontos apresentados.

~.1"

"1,4;à047

577..,:;j^

\\\

TERMO As 122.353 de 31 de ag8eto de 1960
Requerentes MEEHANITE METAL CORPORATION - 2E.UU.
Erivil6giode invenção; o PROCESSO PARA MELHORAR AS cABACER/S2I0n
DE DsaymmILIDADE-commustaiiiDADE DE Le
REIAZ DE ruNDIÇIO
1 - Um processo para melhoraras earacteriaticaa dg)]
permeabilidade, por aooamento de Uma areia de fundição, afta de diso
ter um predeterminadó fator de andança de permeabilidade, caraetem
riaaflo',Ipolo fato Lie eomoraibaliiir an 'etapa. das prover vai atilpriiiniss
te de areia de fundição; testar a socabilidade e medir a antaaaga,

de permeabiffdade entre lia primeiro e um g omando #refu de dureza pop'
¡secamente de uma porção-amostra inicial da mencionada areie; e
tarar fieicamente ao earaeterietiese de pormaabilidade -*emprego%
limaa da referida areia ato que uma eubeequente 'orgia amootraf
da areia alterada montra zubetanelalmemte o reforido-pradst:rainad.
tater de mudança . de mirmnabilidads entre én meemos primeiro e empe
'me grdus de durona por secamente anteriormente mencionados. • "
Ponto ne 1 do total !te 8 pontos apresentados.

4

218W0 IP 144.090 de 27 de outubro de 1966.
Meguerentst VIGOR DAVID BOOda.
• •rivilLgie de Invemeiet "DONDL DE COMBDET/VEL E DISTEM DE MEU PARA &
O
5 e Usa boba d g, combustível comp reendendo um alojamento tendi

•

mo
mo
NO

`FIG. I n:
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Tt4M0 Ne 138,346 do 24 de el])ril de 1962.
Requeren te : PPG mggnsp•
Privilégio de invp9i9i2;19~9,3!44À0DUEIR CLORETO

Abri! de 1971 1651'

11!)

Reivindica-me prioridade do correspondente pedido,deW
•
pue.,iszao na Repartição de patenteio do Japão em 24 de agasto de 1961,
8'de-maio 'cle 1962, 24,,de maio do 1962 e 28 de maio de 1962, sob ates)
30 68.1.. 17 8 6 1, 20 495 e 21 066, respectivamente.
Tonto ni 1 a. 5 ponto* apresentados.
.

.•
DE ETILA

e414P. D E. RTARK."
RNIVINDICACORS

• (S 'e

,

1 - . .Um processo para produzir elereI0 de etliaa
tir de stens,- coroe-h:ri:lide por fornecer etana, oxigênio e u, agente .
de oloraoão qui 4 . 01 .en mistura do RCl e C1 2 , a una mona
eeetendo um catalizador•de oxi-aloraçãod. eloretometalico, manter/
',- a citada soma =matem/Sentara inferior a 2605C e , controlar a velodidade de earga ae reagentes á a:quantidade do peco do , catalieador /
empregado para rata proporçãO nuMéricade peso . de catalisador para.ve

850 0

lealdade de entrada de gde total superior a 'cerca de 30.
Reivindica-se prioridade dOcorrespoedente pediào,
Repartição
de, patentes dos'Estadoe Unidos da Ae 4,- 4... an
. Poeltado Reá

5.•

5; 1000
o
o
a •
o

Norte, es. X6 de maio de 1961, sob li e 11ó.361.
Ponto ne 1 dei pontos apresentados
143.680 de . ,10 de , butubro • de 196. . •
Requerente: ARTUR EBERRARDI S/A INDUSTRIAS REUNIDAS
TERMO

.

o
'00

Na

SX0 PAULO

Privilégio deInvenção;, ,"PrORTE 'PARA CANETAS ESFEROGRÁFICAS!
REIVINDICAÇDES

cuja face superior salientam-se duas ou outro número qualquer de. hastes /

0.5
1.0
EQuivaLENTOFiRSOOSITYLOWERINGAGENTI
•
çouivALERmoratmuterAIRTHmenctsioue.
Titulo N O 148.093 de 29 de março de 1963.

suportes prOpriamente ditas, de preferãncia em configuração recurvada, e

Requerente: THE B.F:GOODRICH op mpAn

cruzando-se uma com as outras, cada haste sendo dotada, em atui extremidade livre, de um terminal esférico de ferro, ou de outro formato qualquer./
aí fixado por encaixe, solda•ou processo eqUivalente.
Ponto :l e l do total de 3 contos apresentados.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA BALOOENAW EM UMA vo•nexp5A ti
RESINAS DE CLORETO DE POLIVINILA"

1 - Suporte para canetas esferográficas, caracterizado por com- /
preender inicialmente uma base plana, de formato circular ou outro, e de

E.U.A.

Rinvr NDracCE9

1 - Processo para halogenar, em uma taxa repleta, uma resina de alorj
to de polivinila, caracterizado.por , compl:oendei: e.reação de um balogeniel
com uma resina de cloreto. de poiivinilagranUlar 'suspensa em, um meio 1£+
q uido aquoso, na prosença de um agente de inchamento de hidrocarboneto e
clorado., iluminação e. Uma cuantidadmatolítleade um agente redutor, ele
uma, temperatura não maior que 650C.
Reivindica - se a prioridade do'corrospondento podido, depositada
E
nos stados Unidos da América do Norte em 2 do abril de1962»;ob

.

F I G.1

TERMO Ne 142.398 de 23 de agOsto de 1962
Requerente: TEIKOKU JIWZOKEN5HI KABUSHIIII KAISHA'. - JAPIM
Pri,,ildgio de invenção: " PROCESSO PARA PREPARAR UMA SOLUÇXO DE PO 1-~mo PARA MOLDAGEM "

184.535.
Ponto a° 1 do total de 19 pontos apresentai:toe.
TERMO Na 154:821 Re 25 de novembro de 1963
Requerente: SOLVAY & CIE., - 2Rr,GICA
Privilégio de invenção: " PROCESSO PARA A RSTABILISAi0 DR HIDROCAS

SONETOS CLORADOS °

RSIVINDIOACOES

1 - Ua processo para preparar uma solução de polímero
moldagem,
caracterizado. por compreender a adição de polímero ,
para
contendo pelo menos 2 equivalentes miligrama,de metais alcalino -ter+
rosas, baseados em 100 gramas do polímero, assim.teMdo uMaviscosida
de meie alta que una solução de polímero correspondente que ui.° 00/1.'"
tém.metais alcalino-terrosos, de pelo menos um . composto escolhido dO
grudo quo consiste das que satisfazem às condições: ta) que a sua-a$
lubidadecom relação à solução de polímero correspondente que:não /
contem metais alcalino-terrosos, , eeja de pelo menos 2 equivalentes,/
miligrama por 100 gramas do polímero; (b) que eetee formem com os
metais alcalino-terrosos um composto escolhido do grupo que consiste
de compostos dificilmente solúveis, cuja solubidade'com relação à so
lução do polímero seja no máximo de 0,15 gramas / 100 gramas de solo
ção'e compOstOs'auelatadoo cuja solubidade com relação à solução de
polímero seja maior que 0,15 grama por 100 gramas. de solução, e cuja
constante de formação aparente seja de pelo menos 10¡ (o) pejam doi.:

1EIVINDICAÇOES

1 - Processo para a estabilização ao niorocaroonetoe
elerauje por meio de mistura, apresentando caráter sinerdico, cama

terizado pelo' fato de que as misturas incluem um composto epexidad0
contendo pelo menos uma outra função oxigénio na molecule, e um 01%
,, posto seleoionado dentre,o pirrol . e meus derivados substituidoe.
Reivindica-ee pAcridade do correspondente pedido,da
,positado na Ropartição de. patentes Bélgica, em 29 ds novembro
áf
, 1962, 'sob ne 5 00 . 1 49.

•

Ponto no 1-de 5 pontes apresentados.

Tâ'tMO N o 154.158 de 30 de outubro de 1963.
Re q uerente: FADEI-IAMDo BRASIL r,l. INDUSTRIA DE. VIATURAS - S,PAUI0
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA MOVIMENTAg0 DEtCARGASII
REIVINDIcAo5ÉS

1 - Dispositivo para movimentação de cargas, oaraoterizad0
comproender uma base plana, do ' formato conveniente, dotado interior

.dos cuja constante de dissociação seja de pelo menos 10 -3 , e seus /

mente, do tubulaçl0 inscrita, com-orificlos de sentido perpendiculai

sais; - o dito composto sendo adicionado na quantidade de. pelo menos

àsua , ox ::.onsão, e espaçados regularmonte, sendo dita tubulaçío intej

2 equivalentes miligrama por 100 gramas do dito polímero.

ligada l por meio de,tubulação secundária radial.oujo centro de

0.*

o

2
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principal diretamente 'acoplado com
irihuigío e:.glimantado por
I.Ponto de alimentaçad do ar comprimido.
Pente, no 1 . do : total de 2 pontos apresentados.

,
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TiRMO No 157.. de . 18 de março de 19615.
Requerente: LADISLAU lNMBLSTADUR SÊ() PAULO
Privil•SNio de invençâo: "APERFEIÇOAMENTOS En EscJvAs DE DENTE%

Wvinrckeugs

F IG.1

1 • Aperfeiçoamentos em escavas de dente, caracterizados pelo fato
de o cabo da escova ser provido internamente de um conduto ou canal ceg
trai longitudinal, cavado no interior do mesmo, ou então obtido por
tubo colocado ou construido juntamente com'ale, conduto (liste extendido.
desde wextremidade livre do cabo, onde e aberto para o exterior, :atâ
es proximidades do extremo oposto, ai sendo comunicanto, através de um.
Ou mais orificios laterais, som a base dos feixes de cordas; o ha artr.a,
middte livre e aberta do conduto longitudinal do cabo sendo aplicada e
convenientemente retida a extremidade de uma longa tubCaçao'flexive4.
cuja outra extremidade e aplicável diretamente a uma torneira, ou então
portadora de uma bomba flexível borrifadora, de reservaterio para solução desinfetantes e/ ou aromática.
Ponto no 1 do total de 2 pontos aFeeentadoe.

3

W11101 N o 157.556 de 13 de março de 1964.
Requerente: RADIO CORPORATION OF.AMERICA - b.g.A.
Privilégio de Invençaot "PROCESSO DE CONFECCIONAR TELAS IMMINESCENTES
PARA TUBOS Dl, RATOS CATUICOS,
iNgvirroyncA,ss
1 - Um processo de fazer uma tela fosforescente, caracterizado pelo fato de incluir As etapas de preparar uma pasta fluida compreendendoSubstRucia fosforocente, pva (álcool polivinilico) e água, na qual a relação em pêlo pva/substáncia fosforecente ; da ordem de 0,09 a 0,17 e na
qual o pva do . tipo altamente polimerizado ou , uma resina que tende a soa
'Matar a viscosidade 4 1t pasta fluida é incluída; e aplicar ' dita pasta .
gluida a um substrato.
A requerente reivinOlca a prioridade do correspondente pedido, de9ositado'nos Estados Unidos da Lmerica, em 18 de margo do 1963, sob nos
266.020.
Ponto no 1 do total de 11 pontos aprosentadoá.
g1l110 Na 159.928 de 11 de junho de . 1964
Requerontea .DRAGERWERE9
>lviléáio

REINR. & BERNE. DRAGER m A1EMANRA

de Invenção` „ VAPORIZADOR PARAARARÉLHOSDE NARCOTIZAÇXO CO n
'NARCÓTICOS Liqinnos À TR.OBEATURA ANNENTE0

/

gEIVINDICACOES
.

Vaporizador, próprio para aparelhos de nareotirigeo que traia

Atem com nareetl„cce líquidno.iS temperatura ambiente, e no qual, na linha/
',adutora do VaporizadOr, Bffl acha intercalado, atrás da derivação que conduz
ao ramal (by-paes) um tubo com um comprimento tal que o gás que, sob as /
gocilag8es . da prendo na estuara do vaporliador, retini desta para a linha
~tora, nEo. possa chegar ate a válvula do ramal, caracterizado pelo fato
da que o trecho tabular, em vos de localizar-ee na linha adutora do rapo:Visados, se acha intercalado na ligação entre iistee a támara misturadora,
@stando a váltulireguladora situada na linha adutora antes 0 vaporiza-/
sor.
.
•
BeivIndie4n Re • prioridade do .eorrespondente pedido depositado na
Lasanha em 26 de junho de 1963 sob n o D 41.839 iXd/30k.
Ponto me 1 do total de 4 pontoe apresentados.

T2RM0 ' Ne 162.225 de 28 de avisto do 1964
Requerente: INVENTA AG. POR FORSCRUNG UND PATENTVERWERTUNG ZURICH
SUIÇA .Privilégio de invenção: . APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO RARA A OBTEM
ÇXO DE COMPOSTOS MORO-OITMETILICOS C/CLICOS POR MEIO DE, OXO-SINTESE
REIVINDICAÇOSS

1 - Aperfeiçoamentos em processo para a'obtençeo de
compostos monooximetnicoe a partir de monoolefinao cíclicas por
meio de hidroformilaçâo e hidrogenaçio doe compostos,hidroformilices
caracterizado pelo fato de se executar a hidroformilaçRo o hidroge=
nação eimultâneamente em presença de cOmpostoe de cobalto, a preode
e temperatura elevadas. utilizando álcoois qu deteres como solvem
Reivindica-se prioridade do correspondente:podia:4dt
poeitado na Repartição de patentes da Suiça, ' em 13 de setembro do
'1.963;,sob no 11354/63'.
Ponto no 1 de 5 pontoe apresentados..
T'rktmo N o.162.404 de 4 de setembro de 1964.
Requerente: JAMIL DEMETRIO - SXO PAULO
Privilegio de Invenç gót "NdV0 SUPORTE PARA SECAR ROUPAS',
REIVINDICAcd

1 - Novo suporte para secar roupas, feito inteiramente com hastes
metálicas, caracterizado por s er formado a partir de um quadro retangu..
lar, provido internamente de uma serie do travessas equidistantes, Pare
lelas :entre si, e dispostas no sentido de sua maior dimensão, travessas
estas das quais a uma delas, de a mais proiima de um dese°
us laterais maiores, articulam-se as extremidades de uma armação planas
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em ti, tombem proVida de travessas Jatemos paralelas e equidistantes,
compondo um quadro complementar do primeiro, ligeiramente menor que
ale,
',Opto na 1 do total do 3 pnntos apresentad0f.

vel um arco el4trico , que se estabelece e depois de interromper segund0 PE
ma frequ;ncia determinada, cceon&cando cada olgotrOdoix‘vollsa
alternativo tal que o ciclo, que compreende a .interrupqam e ít PeNa ltee
subsequente do arco,-tenha uma duração máxima de um'eagundo, 'estando oe
eléctrodos colocados numa posição tal que usretioque que nesegura a ellít 1
limpeza se produza no momento do eatabeleeimento do contato destinado a I/
realizar a faiecagem do arco, caracterizado• pelo fato de o movimente aup
ternativo dos eléctrodos móveis ser um movimento alternativo'sffirviánees
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado me
França em 4 de novembro de 1963 sob na 952.615.
Ponto na 1 do total de 5 pontoe apresentados

1

tnR.M0 Ws 158.802 de 29 de abril de 1964
Requerente, ALFRED TEVES G.M.b.H. - ALEMANHA
Privilegio.de invenção: * ApEREEIÇOAMENM.) EM,PHEDDS DE DISCOS COM RE
PESTIMENTO PARCIAL DO FREIO
pivisnICACCES
1 - Aperfeiçoamentos em freios de diecoe,com reveetiMento parcial do freio, compreendendo um disco de freio • duas capa
tas de freio e uma caixa que abraça o disco de freio em ena borda"

earaceriesdoe por que dita caixa (6) tem a forma de um estribo e
em ambos oe lados doe dois braços (13,14) dente estribo estalão provi
dos oorreepondentes olhais (15,16) para r•oeborpernos (17) cujos
eixos se oetendem em sentido paralelo, teM.ci cada uma doe duas mapa

TÉRMO No 172.766' de 31 :de agosto de 1969

Requerentes S. C. JOHNSON & SON INC
Privilegio .de Invenção: "PROCESSO PARA PbsPaHAALUfla ASSINA

tas de freio (4) dele olhais ( 2 4) pelos quais passam ditos parvos /
(17), numa diepoeição tal que, removido ésten pernoo, de ealmádé de

freio evo retiráveis em sentido paralelo ao Alou? de freio(2).
Reivindica-ee prioridade do corres pondente pedido, de
positado na Repartição de patentes da Ale:Jaiiha, em_ 27 de julho de
1963, sob nfl 2! 16 308/470 Gmb.

titio° ponto apresentado.

ÁLCALI-001"n

comkáino FORMADORA Da DITA RESINA*
i(JuvINDIOAUM

•

Um processo para. prepara' uma, resina álcali-soldvel, •a'otta

resina tem um índice de acidei ,e cercã de 140 até cérea de 300,'um indico
med,io de 'peso molecular de cerce de 700 até cérea de 5000, • cont4m,.pele.

monos, dois monSmeros•que tem rliaNeá de reatividade relativa, a 80 0C, de'
Menos do que'e4rci de 1,0, am'clie um'dOS eanOmerna-4 um mohâmeroe 4 um mA
nemere isento do carboxila,' Polimeris4‘el,etilenicamente Insaturadn. +..
doe fórmula estruturais
Ar , CR . Cz

na qual Ar e encolhido de grupo que consiste de grupo. arila e A10'212414',
e o segundo monâmero é.um neném-no Contendo carboxila, ptilimerizáVel,
lenleamenineaturado hy tendo a fórmula estrutural,

R
cHz . c ----- COCE
nó.qaal *•é escolhido do grupo que consiste de hidrogénio e radicais !tatá,

- TERMO N a 163.790 de 29 de outubro de l96b
Requerente: UGINE *UHLMANN . FRANÇA
A PRODUÇÃO DE Mit
. privilé g io de Invenclot "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA
RAS GASOSAS CONTENDO ACETILENO E ETILEN0•
RNMNDICanit0

-.Processo para a produção de misto.eas gasosas contendo aeotil2
to e etileno, ' d par'ds'd-- no ro l ., do qual se faz
faiscar entro pelo menos um.eléctrodo fixo e pólo menos um eléctrodo
1

la, e em que a razão molar de monenero isento de carboxila, polimerisiv•a,
etileáicameáte ineaturado, para monOmero contendo earboxila, po11m•risí4
•
etilenicamente insaturado, í de cérea de 3:1 at‘ 1:1, earaoterbia4o,
pra' compreender,
a) polimeriaar 013 supra descritos mon4aeros esq pró:mon:1d* laka•i
gente de transferencia de cadeias,
o
•
"A)) empregar um agente'de transfer4ncia de cadeias que imelub11flam
i rá uma quantidade auh-tancial'Oe montemeroc e'resina,
• adicionar 'os monámerou, dissolvente racional de 'transfer:nela
de eadaide • iniciador' de p elimorisag4o no moio reacional, cala
uma velocidade suficiente para evitar •*mia. do aon geor0a m1
reagidos. estando presentes no dito.mélo.
Retvirea.se ..., prioridade do co:x:. -.,;pondente pedido dePosita60 1
nos Ests
J'.?"us da Arerica em 31 de agosto de 1964 eob 21 2 399.44.
Ponto na 1 do total de 11 pontos aprosentadoe

c:e -::371

W'RMO 11 177.052 do 10 do fevereiro de, <1966

"mo 172 180.372 do 14 'do 'rabo do 1966'

Rocuoronto: N. V. PRILIPS , GLOEILAMPENFAERIEM = HouBDA

Requerente! RENATO OSWALDO 'CARP. =

Privilégio do Iávoocão: "APERFEIÇOAMENTOS EM E REFERENTES A BAFIOS GALVL

Privilégio de • Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NA CONSTRUÇAO DE DNIBUS URMNCP
nElvinnicAegq

NIOOS ACIDOS PARA A,DEFOSIÇA0 DE ESTANBO”

- Aperfeiçoamentos na construção de ónibus urbanos, ca.

REItOMICAChES
1 -

Aporfoiçoemextoa ca o referentes a banhos galvanicos ácidos /

para n doPosição do ostanho, ditos banhos contando íons do estanho biva-/

.lontes t

ene

GUANABARA

melena sulfato, nulfonato o dons do fluwoborate, um atonto/

redutor o como um atento produtor do brilho um composto organico contondo

ractorinados pelo fato'da cobertura do mesmo ser robaixoda em :Diabos os':1,

dos na calor parto de sua.oztonsão, formando ao longo de.Pes=m
central • ccm paredes verticais ou ligeiramento oblíquas.
Ponto na 1 do total. de 4 pontos aprosentados.
5'

um grupo aldeído ou cotoia, caractorizados porque o banho constá Lano um/

A

.4'

'3"

agente produtor do brilho um ou mais campostos adequadamente soltivois do/

.FPG.11

fórmula zerals

„0,,"0
Ai --- c=0 .,— c

Tat193 N a 180.427 de. 15 de junho de 1966.

1

R

R4

R3

Roquorontos BENEDiCTO.DE SOUZA - SÃO PAUTA,
Privilógio de Invenção: "NOVO. FILTRO PARA GASOLINA, ADAPTÁVEL EM VEIOU -

ondo RI , R2 o R4 designam um átono do hidrogenia, um grupo aramiSt1co, ala.
fálico ou noterociclico ou um 'grupo similar complota ou parcialmonto hl./

LlS ADT5MO2'RES0

drogonado, que podo conter substituintos não ionizóvois o não redutivola/

- ~1~3.1 - Novo filtro para. gasolina ) adaptÁvol em veículos automotores,

no banho, R3 é hidrogénio um grupo alquila ou um grupo carboxílico catorá

caracterizado por incluir-se entre-a saída da bomba de gasolina o a ep

fícadn ou . em guano fOrmula ' acima a combinação

trada do carburador, um:filtro na forma de recipiente, com uma abertu-'

•

ra.lateral inferior de entrada, ligado à salda da bomba de gasolina o,
outra abertura, oposta, situada no terço médio, ligada á entrada dó
carburador, sendo que no lateral superior do recipiente há outra aborta
rà do retorno ao reservatório de gasolina do veículo; dentro do recipL

Çu

ente vai alojado um filtro, na forma de esponja de material plástico ou

oongenere,iocalizada entre duas arruelas, as quais sào.limitadas per
duas outras arruelas bloqueadas . 00 longo dum pino axial, de modo que a

R
V..uarica um anel, entendendo-so. contudo,

que

o grupo:

esponja se mantém. normalmente encostada na abertura de saída o localiza
da ' um pouco acima . do fundo interno do recipiente, que serve de depósi

nerasonta natureza paramento nãó saturado o que,. alóm disso, o banho ocas
proonde, um composto ativo superficial do naturosa reco iànico.
Reivindica-se a prlorldide docerrespondento pedido depositado na
Rolando om 13 de fevereiro de 1965 sob.nO 6.501.841.
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentadosp

to deimpurezas; na parede interna do recipiento,tem moldado um friso loá
gitudinal, que servo de guia o posicionamento das duas arruelas maiores= que se-encosta o filtro.
Ponto Z1 0• 1 do total de 2 pontos apresentadodo

TERMO Na 180.054 do 31 do maio do 1966
Roqueronte: FARBERFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLS~ o o 11.4~111

Privilégio do Invonção! "PROCESSO PARA A FABRICAÇA0 DE NOVO Azawaimpng
..CORnaTE COM

DOIS•ANRIS DE'TRIAZOL"

REIVINDICACDES

1 --Processo para a fabricação-do novo azo-córanto, •que, na rema

•.0 ácido livre tem a fórmula?
s03K
/

e ,

°u11 S43.11

sob

earacterlzado pôr .4i,;)reenser a trlazolizeg giOdo aminoasO corante da fAr-

TÊRMO No 181.100 do 8 do julho do 1966'

\)- CR=CILIT 1 -B.N.-N=N-

•'

.!

OC a

'

SR

,

Requerente: CONTINEZTAL
c/1;

z

CAN COMPANY=

B.U.A.

PriVilósio do Invenção: "PROCESSO.DE TAMPAR RECIPIERTS PARA FORMAR ROSCAS
QUE PRNUITAM A REMOÇA° E A RECOLOCAÇA0 DA REFERI

UOit) aquoso COM sulfatO.de Cobro, om presença de amoníaco ou ácido Oca

DA TAMPA'E PROCESSO DE COLOCAR TAMPA DE PECRAMEN

eo, o A temperatura olevadao
Roisfándica-sa •inl.oridade do correspondente • pedido dopositado na
C22L05Aa em 3 do junho de 1965 sob ng F 46.234 IVe/22a.

TO EM UM RECIPI .OTE COM BECA . ROSCADA"
fturviNnICAcDu8

trppzr

,'2590. mato apreàentsAws

a vem.,,, o

rSzczaquo permitam
c=proon-i

a reevleeação da referida tampa. caracterizado por
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'441 144.4 de revestir aleaJoa•aa dle *lapa mame ailketlal da Tedaig• /
'toalha :Sortida Otiti•i"t• para lapa* gaide3a . rame add "raleie a /a
atai • ident. da *impai a apaleadlia ta rotorida.tempa "ri rima ped,•r
rodeada 44 bica dal* p441pteake,,p40 meio 4• um moralmente, de woadae
mesmo impa we• d . refeablia tampa 4 . girada, pata moldar o referido mata
1 de *adaga da'a•árd• CM a par0Wrigeada da refaria( bica do reei./.
hte, • 41t4 material de veado** tendwaufleiénto rigides'eupárflitial pão
durante a •elooegoi soltar • romplmante, • o ~am•nte do referido /4.
;orlai de vedaçIe,'M suicidado, para adquirir ¡irm•s% 44 iodo gio.t•./
1. rigidez eulleieat• para permitir a •pio da Tararia& tampa, giram./
e amei' ele raleei• ao r•olpient•, • ao mesmo tempoqmos gaja eageteree
.oate eldetiie para *fatiar ora veda*, Ileerebtieds.
Reivindica-a a prioridade de eorraapond•nt• pedido 4•pasitado
I Jatado. Unidos da kfirlea em lt de a•tsibre da 1,65,80 na ji84.)315,,
Ponto M e 1 4. total de 3 pontoe 00•4/Atado/te

--

"""•n

.
Thago ao 182.309 de E4 de agosto de

19dd

Requerente: COMPAGNIE FRANÇAISE DE TELEVISION = = ORM
Privilégio de Invenção; "APERFEIÇOAMEGO8 laí VAINUUR oEfALWINió

ande ,

DA"
WYDRWagn
1 -

Válvula de imagem de televislid

eólórido

do tipo possuindo: AN

lo menos uni canhão de electrons; Uma tola dd faixas luminescent•d de ea4
e prdxims o. esta, ti./ 1
presentandó dita tela abefturad cuja Of.. 1.110 Coincide pelo ~oa aproxima

rem diferentes; uma grade colocada co ('rente à tela

demente com a das faixam e que cobrem ume parte da superfície da grade PA

10 menor de ordem Igual

A que é coberta pelar: partem cheias; meios para

a

p-1. 1car 1 tela um potencial positivo V E de valor elevado, incluindo dites/
meios um revestimento recobrindo as faixas luminesc•ntes e Sondo .9 revem.
timento tal que, na ocasião da varredura da tela pelo feixe luminoso °mio
tido pelo canhão, não se possa formai uma imagep da grade senão no caso O
de um potencial de grade inferior a Vgo ; meios para aplicar praticamente,
à grade um potencial Vg inferior a V E, de modo a que o conjunto grade-UNI

Offlf-WW-

-;;ÍPIR

nee.
mo=o Ma' 182.052 • 'de ii de 'mede. 4. 1964

la constitua um sistema de lentes ciiín.,iteas convergenterpara o refer1.1

W.

do feixe; sendo o estado potencial V g pelo menos igual a V E/4 , caracterf.
24

sada pelo fato da estrutura do citado revestimento • de tensão Ire corem 1.
Vg inferior a 3VE/4.

tale: que se tenha Vgo inferior a Vg e

Reivindica-se a prioridade do crrnsespondente pedido dopOsitado na : .
Francr em 25 de agosto de 1965 sob no 29.357.
Ponto n o 1 do total de 11 pontos apres•ntadodc

4

n erontee NoTTIOR doniá3LioadL,1moodland MIT= * a a5Códll.
ylliot• de Ide ração, 4a0CaSSO aPaapa/ÇOiDOPáRá A PRODUÇIO DE UM .PRÓ..
DUTO SOLIDO COMPREENDENDO roSPÁT0 . 02 AMÓNIO SA /
Exuoló A2 PICA Mtl, DE 1,6 À 1,94
látURiGedali
Um g:4,441544 para a podendo de leia produto sólido, domproonden
**orate da matado ha releu*. at8elea Its, do 1,6 a 1,9, caracterizado /
.eamppeondar a adição de ¡eido feafOriee e. amónia a nua suspendo aqui'
de fosfate de adulo gme . tem uma eoneiettoncia e g ookrnl . na temperatura/
'trabalhe • que til ma relação tetOmira litr. entre 1,2 e 1,8, para for-/
011áll eiap•mele, eabataaelaDmente Na a msamaeom p osiçio4 cond•ntra-/
, e de ional•t:nela sieoLvel;romoção de una quantidade da dita emapaa
aoaataaelalmsate oquiralemte 1.1irceinaida pela adição do ácido tostOrt
• .settnim, dietaraeXo da suspende removida cem um segundo lfquidn OU /
peado ecoam de amoni►qao por si (isto i, de pS mais baixo), de modo/
• i••fato de entale do produto imitante tenha ama rolaçio atónica /
▪ pr4-44t•rminada, mais baixa que a da eitsPonsio aquosa orig inal de /.
_tute de amónio, Uesegurando que o produto tenha um teor de umidade; meque 1 5%, na ba g o tímida, de tal. Modo que o , produto solidifique durante
ta mieturapito ' s leej • impohdide de liqueraaar durante a amoniação.subam
amoniaçio do produto para um grau'de.ejado, • tratamento do produ
_alma da temperatura ambiente, sob eondiçõee tais que , a0 efetue o Ryan.
agitação, On!O.VOnde repetida oxPOeição de suas euporfieles fresoaa,
am perfodo • d• tempo auficient• pare o produtOaer'edlido, como aqui '
definido, eu temperatura ambiente.
Reivindica-e. a prioridade 40 correepond•nt• pedido:depovitid0 r
aterra •r • 11 de agosto de 1965 sob nw.34365/65.
Peate-ao 1 do total d• 8 pontos apresentado0•

L

x

, ..„....2"
._...._

/ 3I
1

e:1
TERMO No 182.766 de 12 de setembro de 1966
Requerente: MINNBSOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

11.U,A.
Privilégio de Invenção: " ,..- 11,6 ADESIVA EROSIVA A PRESSIO a WITRICAMENTE 1

gONDUTIVA.
1l3ivinigeO86
1 - rltn adoelya Zenaiva a pressão e •letricaments condutiVa cave
pre•ndendo uma base flexível tendo una r•sirtividad• elétrica ad maior
do que 1000 ohm-cms, caracterizada por uma fina película de adesivo sen•M
vo a pressão •lètricament• condutivoom relação •lltricament• condutiva. 1
sabre uma superfície de dita base, o acamo adesivo s•nsivo • premeie cego
prendendo uma mistu:a quimicamente compatível do material adesivo sensle
vo á pressão • d• partículas siètricem•nt• condutivas, cujas partículas O

sio distribUfdas uniformemente substanciais/ante em uma única camada e
volume entre ciarea.d• 0,1 e 4o por cento do volume do material adesivo, 1
ai metamae , tendo eepeeeura substancial -com relação á nédi n de NUM! exten.t
sais • largura
diiimetro.
p ,•mpcuura da,, partfeulaa sendo apenas li.
meirameute menor do que a espessura da película adesiva,. de onde a dita
fita ter valores deadeaão de pelo menos 280 gr. por 2,54 em 'de largura •
baixa resisti:nela elétrica da superfície adesiva para a base eondutiva.

a 6

\

t

Reivindica-s• a prioridade do correspondente pedido depositado na

•

LJ_,
V\ 7

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 13 de setembro de
1965 eob . no 486.619.
Ponto ao 1 do total de 4 - pontoe apresentados.

//

a

6

6

OW

-7x*y

.der
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i2fiNG No 182.481 de 50 ' de a4oato de 1966

ptodo 40radffiwate vortiael para forçar e Rgouldo o 00

Roquerente: 2SCHER WYSS ARTIENGESELLSCRAPI = = SUIÇA

Da

Privilégio de Invenção: "APARÊLHO CONDUTOR PARA UMA MÁQUIVA

Rolvindies-so

RIDRÁVIUde

nos Ratados Una

REIVIDDICACDES

tocidos paro baixo ^

Weção de ditee paIbotad P rtm6r1aa .9

a prioridade do corrospondonte,scdido dopositodo

da //imbrica om 20 de ooterabro do 1965 nob ne 485351.

Ponto ne 1 do total d e 4 pontoo apresontados.
ZE
3G

1 -Aparelho condutor para uma máquina hidráulica, com uma coroa,
os pad fixas, dar quais cada rm ,zd • Podar em volta de um eixo de rotação

2.4

que - vistas om corte transrorsal com respeito no olaco de rotação sobro:2'6°o na posição ?achada, sondo que coda voz a parte do una pá fina /
que está por cima d'água e a parte da pá fixa contígua que está debaixo /
c'águn so tocam hermrsticsemte num. ponto de vedação, caracterizado pelo /
rato que o ponto de vedação 3) está afastado da borda extrema debaixo d'á
nua (4) da pá fixa (1) do, pelo menos, 0,04 vezos o comprimOnto de pá, o
gizo numa pá fixa (1) a distância (R) entro o ponto de vedação (3) amo 99/
acha na parto (12 ) debaixo d'água, e o eixo de rotação '2) 4, no máximo ,
1,25 vazes a distancia Cr) entre o ponto de vedação (3 ) duo se acha W /
Parte (1 1 ) por ciam d'6.ta, e o eixo de rotação (2).
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido danos/todo na
Salça,em Berna, à 8 de outubro de 1ad5 soa na 13950/65.
Ponto n a 'l do totot de 10 pJntos apresentados.
A

.

3,

,
~dr
_

14'F:4W/Á .

TIIS:D N a 183.009 de 20 do cotembro de 1966
Requerente, VIANOVA KUNSTKAR2 AKTIENGMELISCHAPT - ÁUSIRla
Privilegio da. Invenç4or "PROCESSO PARA REVESTIR OBJ2T02 METÁLICOS oU

"WVn

onn

TOS TORNADOS CONDUTIVOS ATRAVÊS DE °MUÇU ELEZROFGRáTIGA0
R.RIUNPICACt

TERMO No 182.954 de 19 de setembro de 196(

1 - Processo paru revestir objetos metálicos pu objetos tornados --

Requerente: TRE ANACORD4 COMPANY = = E.U.A.

condutores através do deposição etroforetica com substâncias portadoras -

Privilégio de Invenção: 'aROCESSO PaRAREPARAÇÁO Da CLORETO FERRICO"

de grupos cerboxila, a partir de suas soluções aquosas sabonosas formadas
com uma base nitrogenado em água, caracterizádo pelo fato de serem deposá

REIVIND/CAORE.

Um processe *para separar cloreto , férrico de uma solução aquo-

tadac simultaneamente as seguintes substâncias, (I) um produto de condes=

sa contendo cloreto de alumínio e cloreto férrico, no qual dita solução /
aquosa 6 posta em contat , com uma solução de um agente orgélnito seques- /

seção de fenol-formalde{do insolúvel em água (resol) que á diretamento ou
indiretamente solúvel em álcalis cáusticos:, e (II) uma resina similar G

trent° do cloreto férrico em um liquido orgenico não polar ' inerte que 4 /

poliéster portando grupos carboxila o grupos hidroxilo, obtida pela roa •

substancialmente insolúvel em água, e ditas soluções aquosas e orgânica /

ção de (a) um composto poli-hidroxilado com (b) um aduto no (c) ácido ma

1 -

DÃO

Intimamente misturadas para efetuar transferOncia de substancialmente

todo ocontéédo de cloreto férrico da solução aquosa para a'solução
nica, após o que a solução orgânica contendo cnreto férrico é oeparada /

leixo ou substâncias análogas com (d) ácidos graxoo °leoa insaturados ou
um, mistura destes com outroOécidos carboxílicos insaturados ou uma misdâstes com outros ácidos carboxíliaos insaturados ou com esteres na

da solução aquosa despojada de cloreto férrico, dito processo sendo caras

turais (glicerídeos)dos mesmos ou outros esteres polielicos livros de ut

terizado pelo fato do dito agente orginico sequestrante que 4 dissolvido/
no liquido orgânico ser um cloreto de amónio ouaterr r,,, pe-

droxila, preparados sinteticamente a partir das mencionadas sUbstenciaa
rol' on sem o ao-emprego de ácidos policarboxílicos.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido. depositado no

lo férmula:
kustria
/(:1R2R3R4N--T.

jf:;_;7"

ando as letras RI , 82, 11 3 o R4 representam radicais alquil, slononi)-, a-/
^11 ou aralquil.
Ponto no 1 do total do

pontos apresentado:

em 21 de setembro de 1965, sob n o' 8.592/65
Ponto na 1 do total de 14 pontos apresentados.

Tâtiao as 183.143 de 23 de setembro de 1966.
Requerente: imAcïakxALLA • Paamfm - mima
Privilegio de Invenção: "APS3P2IÇOA:MENTOS SY DWAnTADORES PAR;

A

/710011

/RIA IND'aÇUCAR"
taRNO Ge 182.728 de 9 de setembro de 196f
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY a a E.U.A.

Peivilkio de Tnvoação: RSPERPEIÇO4a9NTO EM ACITADUR PAPS. MÁaa:INA DE LAVA
0NE DE TECIDOS"

compreendendo essecialmente um recipiente ou tan que cilindrico, dividi
do , intornamohte em diverios compartimentos ou amaras, preferentemonto

RgIVINDICACtE$

quatro compartimentos, separados entre si por chapas circulares ou diá

Aperfeiçoamento em agitador para máquina dó ' Lavagem da teci-/
los, ou dispositivo semol~la tendo um recipiente para afinad o e para ta
1 -

sido:: e um mecanismo acionador; dito agitador, sendo ca r acterizado por /
naapreenaer um poste central para montagem geralmente vertical , no 'emoli:ao;
te, dito poste central sendo adaptado para ligação ao mecanismo acionneFor
uma nluralidade de palhetas montadas da parte inferior de dito poste e ea
cara fora (P: mesmo ora, transferi_ sdnrgaa ao Liquido e aos /
rocia
- .Apaente; Ima pluralidade de palhetas sec'ndáris.e montados
.

49 CHI, ,,2,4

-Mainigae)aA
1 - Aperfeiçoamentos em decantadores para a industria ae souccr,-

acima de ditar: palhetas primáriaa e sendo flexivals em

'os, inclinados descendentemente e convergentemanto da periferia para
o centro e dotados de rebêdos verticais anelares, em suas extromida-,
des porliericas, e de reberdoo tombem verticais e molares, nas suaspartes - centrais , rebrdos esses descendentes, formando os.ditos robes.'
dos anelares centrais as correspondente aberturas de comunicação entre
ou diversos compartimentos, aberturas essas de diaÊatros crescentes do'
abertura superior para a abertura inferior, estendendo-se os ditos ro.
berdos vertlig e descendentes perffericos ruma extensão de tal modoa delaarom correspon,iontes passagens que comunicam o interior dos di-n

D;AR(O 05: iCl z .L
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•
tos compartimentos, caracterizados por uma corça circular periferica
formada entre esses rebOrdos e a parede circular lateral do recipiente

'raso No .183.335 de 30 do setembro ce 1966

.locantador, corta essa de euprimonto do caldo o q ue converge ascendentemente om sua parte superior, para a abertura central Superior de ali

Requerente: DARWIN S. COX

MAVEL"

mentação de caldo, formando uma passagem de comunicação entro a tampa-

REIVINDICOCDE4

ouperior do rocipionto o a chapa circular superior do primeiro compartimento, inclinado ascendentemonte da periferia para o centro do apara
lhe também provido do respectivo rebérdo anelar periférico, formador por ;u8 vez da corôo de comunicação acima referida.

= E.U.A..

Privilégio de Invenção: °ESTRDTBRA DE MONTAGEM DE AJUSTE AUTOMATION Ogglik

1 - Estrutura de montagem dosarmável para segurar um aparelho ou/
um painel com flange contra uma superfície de montagem provido do ate,rtte
própria pará receber o aparelho ou o painel

com

flángo apoiado otohtro e dh

ta superfície de montagem, uma .borda intorior na abertura afastado da dUp

Po:ha n o 1 do total do 5 pontos aproeentados.

perfície de montagem, um dispositivo flexível do retenção prece na OUPOro
- 17

ep

f{cie interior do /longe substancialmonte adjacente o dentro dás

bordas

marginais da abertura, estando uma parte do dispopitivo do retenção onca$
sada na . borda interna da abertura, caracterizada pelo fato do quo o din.,/
positivo floxfol de retenção inclui olompntos rotontoreo do mola com ao.
talhes, montados na superfície interna do flange e grampos do mola Monta.
dos nos referidos entalhes com 'partes externas excentriens ou salientes

/

de formação angular normalmente em contacto de compressão coma borda interne da referida Abertura com a finalidade de prender firmemonte o flange contra :superfície de . montagem, as partes externas dos grampos do mo-

la ajustando-se automaticamente devido a estarem montadas com movimento /
aos elementos retentores, podendo retrair-se para dentro ou dilatar-se

FID 1

pb

te fora devido à pressão, estando-as partos externas dos grampos unidas /

1;251.93 No 183.247 de 28 de'setembro de 1966,

por outras partes intermediárias ào partes internas'doe mesmos, as gualdi

Requerente: THE B.F.GOODRICH COMPANY - E.U.A.
p rivIlEigio de Invenção: "CIMENTOS COLANTES PARÁ' BORRACHAS RPM - E EPDM"
$41VINDICAWA

podem ficar mantidos em posição fixa nos elementos retentores ou podem /
ser desarmadas doa mesmos, em conseguencia do que, quando ao partes lotes
nas do grampo saírem da posição fixa, interrompe-se a pressão de contacte

1 - Cimentou colantes para borrachas EPM e EPDM, ou sejasi elastOmu'oo de copolímero de etileno-propileno o terpolímero de etileno-prg
plleno-dieno, sujo processo de preparaçào à caracterizado por compreen-

entre a parte externa e a borde interna da abertura,
°onto no I do total de 7 pontos apresentados.

"

der a d1ssoluç.0 separada do (1) um polímero base reforçado, i 2) um D
gentecoestvo si :3) nula combinaç :, io de resina colante e um agente de amolecim,,n .,,o os um solvente hiarocarbonado Alifátieo, e a mistura de três
solventes am uma carga.
A requerente roivindlca a prioridade do correspondente pedido do.

posilado na Repartição do Patentes dos datados . Unidos da Araárica, em 2f
da ~tro de 1965, sob t o 4 91.035. •
P'onto n 9 1 do total de 5 pontos apresentados.

RIAL CELULAR RIÁSTIO00

Requerente: ALL1S-CBAJESAS MANUFACTURING COMPANY R.U.A.
CONEXA°

EIÁSTIOA PARA OU:40RD

1 - Dispemitivo para a conexão elástica à Uma

• 51WINDXac00
1 - Método e equipamento para a recobertmra de material celul ar e"'
Ládtico em folhas, tendo uma face estampada e polo menos uma folha do r4

HIDRÁULICO"
,uttffl

astí

eobortura oaracteridado por. compreender as faó00 do OOMprimir previat104,

44)

to a oxtromldade duma estrutura de cilindro hidráulico pela tiplal sUi
lv,ste de émbolo ao projeta o, na qual estrutura de OUpOrte está montada
a outra extremidade de cilindro bidráulicovearaCtorisadO por
dor uma burra do

Requerente: ALCIDE MORA- ITALIA
Privilegio de Invenção: ?MÉTODO E AQUIPAMEN00 PARA A RECORRIDAS DE MAU

T2RMO N o 183. .262 de 28 de setembro de 1966.
Privilégio de IovençEol "DISPOSITIVO DE

12E0 N o 183.364 de 4 de outubro de 2.964

torção adaptada para ficarintOrcOnetada

comprecn.

antro A g re.

ferida:: estruturas por meio dum braço do tOrqUe carregado pela

dtit

toa'

rn de torção.
A requerente reivindica a prioridade do Correopondente pedido, dv
poJitado na Repartição de Patentes dos BstadOS Unidos da América, ar

te o Material celular entre r400 'rotativos, aplicando ou forMando ume o
camada adeaiva :16'1" a face moldada da no tória/ Xe S air dos ditos 111461',
aplicando ad'hro a domada adesiva uma dopa do r000brimetto do matOr.i di o.

aubstancialmotto olà0tXa0 e oomprimir 'novamente o ~juntei folha Ooltdçe'
ler e copa, fagoilde-Oh edegir inteiramente do maneire 4u0 o 00RP0 d6 a0
ponto sono obtido, uma vos doseemlámido pode onpaudip liwamooto.
Ponto n o 1 do total de 16 postos apytad@n$4409.

28 de setcmoro de 1965, sob n o 1400.877.
Ponto n o 1 do .,,otal de 10 pontoe apresebtadoo.
h

JP,
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Abril de 1971

miemo Ye 183.40$ de % de outubro de 1966.

TIMO IP iey•Igg de 6 de medro ee

BequerenteaSTERREIORISCH.AMERIKANISORS NAONESIT ARTINHOSIHROOHÁN n

Remarem
tal COHHISOÁRIÁT

*meu.
Privilegio de

prirj,1410

430NleaUS n is MAMO.
de n preagass sid,QUINÁ.VERRMOHRÁ PÁLII. Á VO/NACIE Da Hallnitkat

/menção: "PROCESSO PARA PRODUZIR TIJOLOS REFRATZR106;111

HM V HO INTERIOR D3 suefierlos Tuzumaza•
. )111MINDICÁMS

emOklimauts 00 -qUO1WACOG, DE CROMO HAONSW4418 HAONEBITAL-CROMO" ')
AgIPTAnICA0531

1 -Iiiquina-ferramenta para mil:látea de ranhuras em
V no Interior,
de elementos tubulares, caracterizada pelo tato da ser constituída por m.;-.

t -.Pf aalag OOpara produzir tijolos refratários, em particular AZO

, 04/Mados, de cromo-magnesita e de magnesita-cromo, com emprego de um-

moi

(material de sinterizaçio . (sinterizeçio simultinaa), obtido Pela queima

que se desloca alternativamente seguindo um plano perpendicular no senti n

em temperaturas demo mínimo 1.700 0 C, e de prdP4r.'icia superior a --..

do do deslocamento da'maaa, achando-se um suporte fixo sabre ameia a que

1/.750 0 0, sem :limão, de substancias contendo °a/do de cromo, em particA

recebi em rotação livra um elemento tubular Para 'atinar, cujo

---.. „

f

armação fixa munida duma mesa movei e dum carro porta-terramenta mimei

:ior

de minerio.de cromo, juntamente com magnesita, possivelmente magní

eixo

4

orin

tado no sentido do deslocamento da mesa e no qual está disposto mas.

/

'Sia sinterizada, ou , ecen outros compostos de magnesio,,naturais ou sin.

dril fixado ao carro p orta-ferramenta e dotado pelo menos de uma eme

it4ticoe, que, pela queima, fornecem Oxicb-ma ma„,:oáado, a nas quais ps

ferramentas de corte, sendo o dito elemento tubular a ser usinado solidí.
rio pelo menos ccm uma cama na qual i suscetível de ser ensatedo . pelo me.
nos Una lingueta solidária com o p orta-ferramentas cujos deelocam•ntes ai
ternativos sio controlado' por meios de avanço passo ¡passo.

Iparidotitos e partleulas,do minério de cromo estio combinados ou liga.
/ too diretamente entre si, caracterizado pelo fato de . que o material,

Monorocionado . e sob forma, granular, 4- misturado co

i 3a

9%, de prefe .

rUcia com 4,5 a 5,5% de. alcatrão e/ ou pixe,:em particular betume, pl

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na

Ao sólido ou possivelmente, com outras misturas similares de hidrocar.

França em 9 de outubro de 1965 sob n a 34.411.

bpnetos de alto peso moleCular, após o que e moldado na formado tijo•
1
Ilos

Ponto na 1 do total de 7 oontoe.aprosentados•

ou'lajotas.

Ps9.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do.errespondey
lii4 pedido, depositado na Repartição de atentes da Áustria, em 7 do oy
,imbee de 1965, sob o na A-9.067/65.
- -Imita 41 0- 1- __do total de- 9 pontes apresentados

`t Tann Na 183\.417 de 5 de outubro de 1966.
lioqUerente: AMERICAN PLANGE &ALAUFACTURIbn CO. INC. - E.U.A.
irrivilãgio de Invenção: "PROCESSO E APAR313) PARA DIVIDIR O CURSO DE

ia

r1008 ou PRODUTOS*•

izareuraçãza
.• Processo e aparelho para dividir o curso de artigos ou proau.oe
mm Um

se trajeto para dois trajetos distintos, caracterizado por um

101.00 trajeto de. entrada (60) dosartigosve um primeiro e um

segundo

•

',trajetos de saída (61 e 62), um divisor (31)dispÈsto em alinhamento .

rimmo Na 183.822 de 29 de outubro de 1966

longitudinal com o trajeto de ontrada . ( 60) para ,separar o primeiro do
assuado trajeto

Requerente: PIRELLI SOCIETA per AZIONI = =

(61, 62), divisor esse (31) dotado de . uma ponta dance.

Privilégio deanvenção: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS 1 CARCAÇA DE PNEUS PA
RA auTovsicuLosw

(adora (32) dos_artigos na sua extremidade adjacente ao . trajeto . deentrade. (60),

e dispositivop.funcionelmente ligados ao diviaor (31) para

REIVINDICACCES

promover o movimento oscilatório lateral da referida ponta deflectora -

-

Com banda de rodagem se parada da carcaça, • qUe consiste

/

1

de um anel de rodagem ede uma'cobertura suporte; dita cobertura suporte/

(32)..

compreendendo uma ou mais lonas de carcaças extensíveis de um talão a ou.

Finalmente a requerentoreivindleasc . a prioridade amamente do de.
Weito efetuado na Repartição de Patentes dos E.U.A.,.sob n a 4 9 4 . 457 -

iro, estando os cord de ditas lonas colocados em planos radiais ou forma

SM 11 de outubro de 1965.

do pequenos ingUlos com-ditos planos, dita cobertura suporte sendo alem /

Ponto n a Talo total de 6 pontos apresentados.

disso, • provida na zona central é em posição radialmente externa com

res./

peito as referidas lonas de tecido cord, os cord de cada tira sendo cruza
doa com respeito e direção longitudinal • com respeito abs cord de um* az
tra Ou de outras tiras, caracterizado pelo fato que' em cada flanco do

/

pneu •sti prevista pelo menoi uma tira de tecido cord que se estende do
talão, ao qual está ancorada, até a zona marginal do.intermádiomais pró.
mimo, ou flanco considerado, tira sendo sobreposta a dita zona

marginal /

do-intermédio, isto 4, estando colocada em posição radialmente externa /'
ema respeito a essa.
Ponto na 1 do - total de 4 pontos apresentado.LESMO Na 183.860 de 20 de outubro de

- -- 4 i"'" 9
. .....n ..... ..,.., o ....I. ..n ...."..A...........
1:114. r,&n',.....
'"
virron

1966

Requerente: AMERICAN RUBBER & CREMICAL COMPANY = E.U.A.

alleelle

s--,

Privilégio de Invenção: ', PROCESSO PARA POLIMERIZAR 4 .3 -BUTADIENO PARA roa
MAR,UM POLIMERO SEMELHANTE 1,R0RRACHA•
REIVINOICAÇDES
. Em um processo para polimerização de 1,3-butadieno para for../
(ar um pollmero-'semelhante a borracha, no qual o butadieno 4 mantido em /

1

hi,droc,r1,cneto solvente sob condiciies de plimerizaçãp..na presanca.de/

Se::ta-feira 23
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material catalítico, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato de córisis.
tir em efetuara polimerização na presença de um material. catalítico com..
preondendo um alquil alumínio, um tetraalogeneto.de titanio o uma diona /
Sontonio de 14 a 12 átomos do carbono.
Reivindica-so a prioridade do correspondento pedido depositado Á
810s Estados Unidos da América em 24 de junho de 1966 sob na'560.113,
Ponto :À 1 do total de 17 pontos apresentados.

elvo Na 183.443 do 6 do outubro do 1966.
Requerente: CUMMINS ENGINE COMPANY, INC. - E.U.A.
Privilegio do Invenção: "APARELHO DE 8UPEITR7U0 DE COMBUSTÍVEL"
1 - Um aparelho de suprimento de combuatívol para'um motor de coa
bustão interna, caracterizado polo fato decomproondor um alojamento -com uma passagem adaptada para ser. poncetada numa extremidade ao motorpara abastec;-lodo combustível; uma bomba movida por motor ligada
outra extremidade da referida pasoagcm:para.fornsoer combustível á mas.ma; um membro movido por motor rotativamonts montado no referido aloja.
Monto o tendo um furo' ligado'à mencionada passagsppora receber combustível desta passagem; o referido membro co
• reforido •alojamento tendo a
Ma passagem auxiliar ligando oreferido , ibtro cem a dita bomba; o dispo-.
sitivO regulador de pressão montado mo mencionado , furo e responsivo a
velocidade de rotação do referido, membron n pressão do combustível na
mencionada passagem para-controlar o fluxo. dÀn . combustível através da--mencionada passagem auxiliar o com isso a pressão do combustível levado
ao. motor.
A requerente reivindica a prioridade. do correspondente pedido, da
positado na Repartiçgo de Patentes dos Estados Unidos da América em 7
de outubro . de 1965, sob n a 493.656.
Ponto na 1 do total de 38 pontos apresentados.
'9?

• .s.2,7

Abril de 1911 1659

tro externo -dos trechos retos da -Serpentina, conftituindo as citadas lia
maletas as zonas de inserção dos referidos trechos retos, e cos.tituis
do as • alhetas por sua vez os meios de fixação dos citados trechoo 1100
'empatou, integrantes da estrutura, capazes de conexão, a referida ou perfície, dos referidos trechos, oposta ; que assenta no fundo das cita
das canaletas, apresentando as zonas marginal-longitudinaiç dag
cas integrantes do elemento de estrutura, meios de interadaptaçâo, aomodo de macho e alua, entre-placas contíguas.
• Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados

TERMO N2 183.872 de 21 de outubro de 1966
Requerente: ROBERTSRAW CONTROLE =ANY Privilégio de invenção: • VALvDIA DE DERES:U=11AI° COM REAJUSTE DE
tAmPA °
REIVINDICAÇORS

1 - Cotbinação do máquina de lavar, caracterizada por;
uma máquina automdsice dotada de um membro rotativo que tem vibraçõee
de condições de deeequlíbrio anormais; dispositivo para acionar dito
membro rotativo; diepoeitivo acionador de vácuo controlador de acionamento, que controla dito dispositivo acionador para produzir uma ecn,
dição de acionamento e uma condição de parada do dito membro rotativo
em resposta a várias condições de vdcuo em dito diapositivo acionador:
um dispositivo de programa distribuidor, de vdcuo que produz ditas varias condições de vácuo em dito dispositivo acionador pari acionar o
parar ditodispositivo rotativo: diepoulti7o de válvula de doacqullí
brio móvel em resposta a ditas vibrações do condição de desequilíbrio
anormais para uma posição fechada travada para fazer dito dispositivo
do programa deter dito rotativo. tendo dito -álvula de desequilíbrio/

TERMO N a

183.468 do 7 de outubro de 1966.
Requerente: JUAN'PASIM ARGENTra
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOÂMEJTO8 EU E .RNIACIOMOS COM CONGELA
•ORS-PARA OPTAI/MUS DE BEIPOIGEnigO"
.
laRMTPICk00743

*1 - Aperfeiçoamentos em o relacionados com congeladores para gela
deixas de.refrige ro
. 40,,d0 tipo C0~12140.POr uma'serpentina formadapor um conduto tubular do.cobredosonvOlvido em ziguezagneacm .trechosretoo e ourvos',:;stes oenstituindoos terminais de cadapar contíguo -dos trechos ?ator:. iaoloindo . s., serpentlne<as_ramificaçáM de admissão .e
deacerga.respactivemant060 g4e refrigerante, sendo .assa . serpentina vinculada kumaiemento.de.eqtruturaintagrado ppr:.placas de alumínio Interconeotadas nes suas Eonas marginal-longitudinais coincidentes,.ca,raoterizadqa pelo fato, de apresentarem ?aplacas integrantes dos demenPs ' 48 ee:tratnra¡Jas.X*40!.51(4112aens á.qual , A afimoda a sorpentina, uma
Sm7Midade . age ... Eganoiao . ao mcdo.,de. noryúrao longitudinais, mlituasx-z
teparele4ael que.ivegNade,uma:g outra extremidade doo referidas pia401a, vate:piado das bordas longitudinais dessas nervuras respectivas 2
ahetee et:re.ar . 0420 .pa dei t n uia.oanaleta• de fundo secional trana106 4 glOWLeW .eimafty, e de diâmetro aubotancialmente igual ao diãme--

Uma posição do acionamento déotravada qu,o permite dito dispositivo do
programa acionar e deter dito membro rotativo independentemente de di
to dispositivo do válvula de desequilíbrio: e um membro de fechamento do acesos dotado do posições aberta e fechada e que tem uma válvula do fechamento que permito-que dita válvula de deoeqt1 permanoça em posição parada travada quando dito membro de fechamento eotd/
em posição fechada e que deotrava dita válvula do desequilíbrio quan-

do dito membro do fechamento eetá de posição aberta.
Reivindica-se prioridade do -5,1-respondeste pedido. depositado na Repartição de patentes doe Estados Unidos (3 América
Norte, em 24 do outubro :de 1965. sob o as 504.803.
Ponto.ne 1 de 18 pontoa apresentadoe
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1

'ARMO Na 183.521 de 10

de

outubro OO 1961

aequerentea PREDIAL LIMEIRENSE LTDA = = .810 PAULO
N•ivilágio do Inyeneãot "MAQUINA MISTURADORA DE MATERIAIS GRANULARES, PUS
VERULENTOS E LIQUI:DOS, PARTICULARMENTE ADAPTADA,
PARA BRILHAR ARROZ E OUTROS CEREAIS"
RE1VINDICACDEG

Máquina miatiaradora de materiais granulares, pulverulentos O/
tiqUidoS, particularmente adaptável para brilhar arroz e Outros cereais-,
por moio de dispositivo helicoidal, CaraCterizad6 por. compreender essenf./
eialmento um recipiente do seção transversal em forma de 5V" do ;ártica /
:arredondado, constituindo o fundo do mesmo e para o qual convergem suma /
.arodes laterais longitudinais inclinadas para dentro, sendo o dito reci)piento provido em sua parte inferior de um eixo rotativo em mancais dia-/

(Seção III)

Abril de 171

eioionamonto (42)) ege levado° p olon' n tembroa-de teanefOrhota Ge tOv
que (36) e se estendem c p axialmento som o eixo do rotas(3° de semel
ado membro 00 trahaferAncia de torque- (66) o radialmente. SOB
o 00+6•
de dito Ummembro 112) para um contato artioUlado eam-o outN ddel
membros (16), e o dito outro Membro (16) contata e qmalqmer tio~
os membros de posicionamento (42) Remonto em poeigãoo
~toou/
mente axialmente Opostas.
.Re i vindica-ao p riOridade do ed*rogpondonto•ppdido,k
poeítado Oca 'Repartição de patentes norte-americana em
22 de outubro
de 1965 Sob no 502.117,
"ente no .1 de 1 . )-pontoe apresentados.

37

2 ff / ia
2

postos nas paredes laterais transversais do dito recipiente, eixo asso /
portador', numa do suas extremidades, do uma polia exterior ao dito rocW
pionto, de acionamento, polia essa que é conotada convencionalmente cem /
hm motor, sondo dispostos nesse eixo dois segmentos de aletas contínuas 1.
helicoidais que se estendem, rospectivamente, do lado esquerdo do reei-//
Pi coto para o seu centro e do lado direito do mesmo recipiente para o será
centro, com sous respectivos passos orientados nessas mesmas direções o./
pontas o alternados entro si.
Ponto n a 1 do total. do 11 pontos apresentados..

2
FIG. 1

TERMO No

1 83.916 de 21 de outubro de 1960
Requerente; TEXAS I NSTRUMENTSINCoRPORATED = E.U.A.
Privilégio de Invenção: "EXPOSITOR PASSIVO DO INFORMAOES.
REIVINDICACOED

Expositor passivo de informações, - caracterizado pelo fato dei
compreender, um substrato; uma formação de elementos de aquecimento sóbra
.

uma superfície do referido substrato, sendo a referida formação arranjada
de modo que os elementos Selecionados, na formação definem Uma forma de c

No 183.894 de 21 de outubro de 1966
2eqUerontes DANACORPORATION -' EE. UU.
Qrlialégio de invençãot " JUNTA UNIVERSAL
eiarao

REIVINDICAÇOES

Uma junta universal do tipo incluindo um membro
atorno. (12) tendo um furo axial (14), um membro interno (16) tendo
anperfícios oeféricas (18)cooperando com dito furo' e que fica /uivei
;ocularmente dentro do dito fiiro, ume pluralidade de membros de /
transfere/leia de torque /36) interpostos entre oe membrós interno e
=terno (12, 16). o membros do posicionamento (42) para mover os /
mombroe de posicionamento 842) para mover os membros de transfere:a.
p ia do torque (36) longitudinalmente com o furo mo membro externo /
Na dopendenoia do doslocamento angular do membro interno em relação
o moei° para os cona;aus dos membros de transmissão de torque (36),'
p orem mantidos num plano eubstâncialmentebisecionando o angulo enro Oe eixos doo membros interno e externo (12, 16), os membros de
Canomine go de • torque (36) incluindo cada um uma primeira superfície
(4O) oontatada com uma eaperfície longitudinal (22) de um doa mem
'imo (12) o que iloa operante a qua'wer momento para manter o eixo

uma representação informativa; uma camada de material termoer gnico cobrig
do a referida formaçãO; e meios destinados a excitar os referidos elementos de aquecimento selecionados para, dast::: modo, fazer coso que partes
de
referida camada termocrOnica, que cobrem os elementos selecionados, mudem
de car e exibam a referida forma de la presentação informativa.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado .2
nos Estadoq Unidos da América em 24 de outubro de 1965 Sob a" 804.869.
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

-

GOM sonmbron de transferancia de torqu)e numa relação verdadeiramente
padial com o eixo longitudinal do dito um membro (12), num plano
longitudinal incluindo o eixo longitudinal de dito membro, e uma se
Gunda superfície (38) cortatada com superfície complementares esten
Aendo-se longitudinalmente (24;26) doe membros interno e externo.( %2, 14i o que fica operante para transmitir torque entre os membros
de rDintorno e externo. caracterizada pelo fato de 'que pe
.,

TERMO N9 183.931 de 21 do tw 9ubro de 1964
ReqUerenter CONTINENTAL f l N COPANY, INC. - EE.UU.
Privilégio de . invençãO: " 4P01180 REVESTIDON "
REIVINDIEAÇOES

1 - Aparelho ,estidor particularmente adaptado para oo
brir os exteriores de ele,er. 'os tubulares inclusive recipientes. cerato
terizado por compreender um dispositivo revestidos rotativo do tipo
incluindo um tambor arqueado tendo um centro de curvatura e drgãos de
acoplamento que fazendo girar o dito tambor em eãrno de dito eixo pas

D:ARIO 020'1_ (S,:rJ-'•.0 Hl)
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eando através do dito centro'de.curvatura um. transportador ema-fim teu
do um ndmero de

suportes

•

tubulares rotativos, uma guia para girar c:

*- ?*-- •

71.

•

dito transportador durante uma porção de, aeu percurso em torno do di.4
to eixo, com oe elementos tubulares no mesmo: ficando dispostos parole

na qual R-representa um radical tiodni j ligado nas IMMOSee 2 C 3 aos

loa co dito tambor, e dreOe de acionamento para fazer mover o dito /

contendo, no

1

te em torno do eixo do dito eupOrte.
Reivindica- g o" prioridade do correspondente pedido, de

o:acalco*, XI representa Um radical hidrocarboneto 140 omitiu
MáXIJEO, '22 átomos de carbono e XE um átomo do hidrogénio 018
de cloro ou um radical hidrocarboneto ido aromático contendo, no niniao g
22 Atanos de carboiio, e lCI e XE conjuntamente (lantim pelo momos 4 ittOMÓN,
de carbono, caracterizado pola fato de se reagir, a tuna temperatura
da e preferencialmente na presença de um catalisador, pelo seno. 1M orton
-hidroxi-amino-benzeno,. na proporOo molecular de Hal, com um ielde . di. 1

poeitado na Repartição de patentes dos Estados Unidos As América do

-carboxilico de fórmula

tambor e ditos suportes a. velocidades diferentee em torno do eixo, /
com o movimento relativo do. tambor com respeito a cada suporte sendo
adaptado patí fazer girar um elemento tubular condUzido em cada sujar.

anéis

8000-R-0002,

Porte, em 22 de outubro de 1965, sob n 2 501372.
Ponto n 5 1 de 43 pontos apresentadod,'

1

na qual R representa um redimil tior4nico ligado nas posiçOes 2 o 3 aos
.grupamentos carhoxila, ou de se efetuar a rimçlo em um derivado flUICIO.,
nal do dito Acido carboxílico, empregando:N•e ortO.hidrOzi.belliMmON aitedt

nal

mula.

OH
ce
na qual X1 representa um radical hidrocarbomato ng o aromático COMt8E86, 11
no máximo, 22 átomoe'de carbono e X2 um átomo de hidroginio ou de elere
ou um radical hidrocarbonete do aromático o:m* 1 mo, no mAximf, .22
de carbono e, X1 e X2 conjuntamente eontía pelo menos 4 átomos de earboeee
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Sulça em 19 de janeiro de 1961 sob no 640/61.
único ponto apresentado. .

TERMO N e 184.088 de 26 de ' eutubro de 1966
Requerentes REX CRAlTSBELT INC., .. EE.OU.
Privilégio de invenção: • GERADOR DE VIBRAÇÃO PARA ACIONAR CM KLEMEN

T2ing0. 110 143.457 de 28 de setembro de 1962
Requerente: TELEFLEX IXOORPORATED - EE.U17.
Privilégio de invenção! N OOMPOSIÇOES LIGANTES E DE REVESTIMENTO !

TO PIBRATORIO DE TRABALHO A VLRIAS AMPLIEI
DES DE ACELERAÇÃO E METODO'DE CONTROLE PAR'
D MESMO "
pnIvzsnicácons

E - butes. °

de

controlar a

REIVINDIOAGOES

1 r Uma composição ligaste e de revestimento, ()ermita,
risada por consistir, seeencialments, de uma mistura uniforme de um
material Bólido, finamente eubdividido, e uma aoluçRo aquosa, contei
do quantidades eubetanoiaie / de ionte metílico, ionte fosfato e imite
molibdato, cromai° ou dicromato, sendo que dito material adlide, tinamonte subdividido, 6 ineoidy ol na n oluçao . dà modo a formar uma ma

amplitude da aceleração de,

na elemento yibratdrio-de trabalho npionado pela rotação de pomos eA

sántriooe montado. nua eixo acoplado ao elemento de trabalho, oarac Sorteado pelem fneee dei acionar o eixo por um motor'de indução _ e
variar a voltagem efetiva da energia de frequinoia constante euprida

ao motom-

pensão com a mesma.

Reivindica-Ge prioridade do corre/poma/int. depositado
na Repartição de patentes doe Estados Unidos da América do . Norte, em
26 de outubro de 1965, sob n fil 505.284.
Ponto oQ 1 de 8 pontos aPreeentadoà.

Reivindica-me prioridade do oorreepondento Wide. AI
poeitado na Repartição de "tento. morte-americana, em 15 de janeiro

'de 1962, sob n5166.385.
1 de 18 pontoe apresentados,
--Ponto'ne
•
TERMO Ne 156.934 de 19 de fevereiro de 1964
Requerente: PORO MOTOR donsan
ar.uu,
Privilégio de invenção: 0 MECANISMO DE TRINCO DE PORIA •

1 - Da ~aninho de trino paii moo verei rue

sei

raoteriaado por compreendias
um suporte,
um dispositivo de teimo° m6nat8riamente'montado ao suado suporte FOR
movimentar-me entre a yeeleto teima em NI
sitie destravada da perta,

?Mac) No 159./19 de 1-7 de janeiro de 1962
Requerente: CUIA sociais 002190 = 88/CA
Privilé g io de Inverçãot • PROCM680 PARA A PR0M010 DE NOVCC DERIVAM:C TIO-.
stracos•
88IVINPIOACCHE

1 - Processo para a produção
pendentes I fórmula geral,

041

•

noVoli dmiVadoe tiodnicom corroi

um dispositivo detentor giratbriammate matado ao citado ~Orle
Soe aí marginar coa o citado dis,0141110 sdt,
trinos para menti -2,•,J ime seroais *irada de IMO
ta,
uma peça transmissora,

peça s tramenimera mo Mede ~1~ •
para que ela posem executar movimMt011 GO ree
'Cação e de deslocamento, incluindo 0 malte/

um diapositivo montando a

eitos

adosoeitiTe de

~topo Wg Mageotate teme

DAR;0
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(Sec7o III)

Abril de 1971

'.n72,11,`.1.73101AROW!ILM

'togam um diapoeitivo orientator que forma um
dispositivo deeloctfvel de rotação em torno do
qual poda girar , a 'citada peça tronem/3~ra de
ima posição de contato para uma posição de
afastamento com a detentor,
UM dispositivo manualmente aciontível para -deslocar a eitoda peça trens
miesora de encontro ao citado dispositivo ori
entador mencionado por dltimo, sendo a citada
peça transmiesora; to **ran g ia deslocada /
o detentor ,
quando na posição de contato
operativa para desengrazar o dispositivo detentor do ci
todo dispositivo de trinco as em contato com este, e,a0
ser oásis deslocada quando n/lp/:lição de afaatanento coe
O detentor, dente/ma o citado dispositivo detentor.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depo

/kW 2 2 153.113 de' 26 de .sotemiro . do 196;
Requerentes SUGO WdL2ER OCSNSIDES
110,GRANDE,D0 SUL
Privilégio de Invenção: lomocgsso PNEUNITICO DE . 4991ITAKNNTO DE wuros . W. .
EM CALÇADOS, E RIA
menomáqess
1 - Procede* proMmaico de assentamento de saltos e rebatimento /
le.ealca'JIA:12..as; em calçados, caracterizado por mor o sesentamonto :mito/
por uma ru/'.:riz aquecida • impulsionada p elo imbolo de uma prensa paramítji
:a, eendo o rebatimento da calcanhoira feito por GB mutilo pmermaitieo,
.aro o couro aquecido.
Ponto no 1 do total de pontes apresentado.

Citado na Repartição de patentes doe Estados Unidos da América do Norte ea 19 de fevereiro de 1963 sob o número 259.548.
Ponto número 1 de 10 pontoe apresentados.

•..,1Azira,

te

TERMO , me 15g.296 de 31

de outubro de 19e,

Requerente: Alta RESRARCH AND DEVELOPMENT LIMITEI) c e CANÁDI

Pr i .11ígio de Inençiot *PROCESSO PARA RECUPERAÇA0 DE ALUMÍNIO*
NEWRWfailie

TERMO NO 156.672 de 5 de fevereiro de 1964
Requerente: TER RELIANCE ELECTRIC AND ENG/REMI/N. C6PANE
Privilégio de invenção: 0 ESCALA CILINDRICA 0

152.W.

REIVINEICICOES

1 Escala cilíndrica, caracterizada pelo tato de coa-.
preender, em combinação, uma aranha que 4 dotada de usa margem anular
o uma bainha porta -caraetéree em resina erialtitictm guN; apresenta una /
dureza elevada em relação à sua massa, sendo essa balmba - suportada•na
margem com a sua massa na forma de um cilindro reto.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dei
pOsitadd na Repartição de patentes dcs -Estados Unidos da América do,/
norte, Iva os números 209.860 e 209.902, ambos de 16 de julho de 1962e do pedido brasileiro termo número 150.826 de 16 de julho de1q6.3.do.
qual o presente pedido, é' um desdobramento, •
Ponto no.: te 5 pontos apresentados.
22
.
20
6
t
I

31;:d

'rs
1 21

• 1 - Um processo para recuperagio da alumínio g partir 48 um meta
dontendo • luminio por tratamento do metal coa uma corrente circulante 44
trialogeneto . de alumínio em uma tona do eolivorsio, a uma temperatura aci.
ma de 1000 ó C, para gerar monoalogenetos de alumínio gasoso que é decampo:
topara produzir alumínio *etílico o trialogeneto do,alumínio mediante /
.resfriamento do efluente gesosOda zona de ao:more:o, caracterizado pelo/
'tato do efluente gasoso da zona de convir:Fie ser resfriado por contato, /
em uma zona de decomposição, cem p ia corrente do tal fundido introduzida/
.na citada zona de decomposição a uma temperatura maiebaiaa do amo a do.
mencionado efluente gasoso; dito sal sendo resfriado fora da dita zona•de
decomposição e reclzeuladO •para esta zona..
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de positado /
nós Es tadós:Unidoe de América em 8 de novembro de 196e sob no 236.353.
'Ponto. n2 I do total de 11 pontos aprzsentadt

3° ze,-.

2"" '52

23
2,

(
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Aireverente.reivindiea a prioridade do . eorreepondente pedido de.

Peeitado na RepartigE0 de Patentes da Inglaterra em 13 de eetambro de
fiRmo Na 182.724 de 9 da detea1P014 198$
Zequerentet . JACK AIVILLE DINNS ao PAULO .
p rivilégio de Invenção "TORNO PARA A DOINAGIN De CILISDAW

1965, sob o no 38.937/65.
• Ponto ari 1 do total de ;¿pontos apresentados*

3 2 3 1 2

Ziarair~

5

Ttrno para a ueinagem de cilindros, oaraeterieado pele flato
de-compreender, em cOMbinagOt tarramentoran.par doislementoe de nla
porte espaçados lateralmente e Montados relativamente ao barrimentbps
Meios em cada um doo elementos de suporte para suportarem rotativammuz
. .
,
te as porgBe•extremas de menor diámetro do cilindro a ser torneado;.
conjunto de cabeçote preso e suportado ;Selo barramento, e que inoluie
placa frontal giratória; eixo principal; elementos para emprestarem e.
Movimento rotacionaI aó eixo principal; trem de engrenagens planeterl
Re redutor de volocide, conectando um doa.elementos do irem planetí•
ria ao eixo; melei para'colocaren a placa frontal seletivamente em ra
lação de acionamento direto com o eixo, e outros'MelOs para colocarem
seletivamente a placa frontal em relação de acionamento por meio das •
se elementos restantes dó trem planetário para fazerem girar a placa-.
'frontal em direção Oposta relativamente ao eixo, com velocidade menor
e torqua Maio elevado do que esse eixo.
Ponto no 1 da total'de 8 pontoe apresentadode

MIGA
bCLeu
git
2t4

Q

rés

TERMO N e 182.741 da 9 de seteàre 41966
Requerente: TAPSER, S.1: - ESPANHA •

Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS DE MÁQUINAS DE INJS(go POR .

238., eig

J0t,

IMPACTO ULTRL-RApIDO"

48 3i0

aa
234

11EIVINDICACOIU

MW.48.1dar-,

2013

zoe

RIKr

et

.44n:"~,T,
an4
1

"' %'•:

90E
°

•

4

3°4

de

11111 /

10‘i

'f51-

-

.4

ear se 500
.24
aP

/IRMO Na 182.767 da 12 de eetembrO de '1966 •
Requerente: HOURS MACHINE COMPANY MIM.- INGLATaRRÀ
Privilegio do Invenção "PROCESSO DE PRODUÇXO WS UM COMPONENTE USINADO
a INGTALAÇXO DE UsImoim PamvuxEcugo Dó )1Xmow

zgivnipicac88.51

1 - Processe de produção de um componente usinado a partir de uma
peça de trabalho pela remoção de material da mesma, caracterizado por
incluir as operaOes de aelecionar . um námaro s de mequinaaferramentaecomplementar controladas por dados, cada uma daa.quais tendo disposativoa automáticos para localização e fixação as mesmas de um suportecomum de peças de trabalho, pelo menos duas das máquinas sendo complft
cantares entre si com relação às necaseárlas operações de ueina gem executadas sobre. uma peça de trabalho, fixando cada peça ao suporte em.
uva dada loCalizaçãoe em certas atitude face ao respectivo suporte ,
selecionando a ordem na qual a peça será apresentada às máquinas ferramentasselacionadas, fazendo com que os ditos dispositivos automáti
Coe na primeira das mesmas máquinas localizem e fixem o suporte das
peças e serem trabalhadas aos mesmos em dadas localizaçaes e atitudes'
fazendo com que a mesma primeira máquina execute um primeiro programa
de operaç8ee de usinagom na peça em trabalho, removendo o dito suporte da dita primeira máquina transferindo o auporte para a segunda agi
,quina ferramenta, fazendo os dispositivos automáticos nessa seguida -.
mAqulua localizarem e fixarem o suporte aos . me r' imos em localização e a,
titude dadas, e fazendo com que a aegundeHmáqu7.nw realime-um segundoprograma de operações de usinagem,

1 Aperfeiçoamentos em máquinas de injeção por impacto ultra

pido, do tipo que compreende uma cabeça composta, em disposição dosai,
sente das suas' partes integrantes atuando uma de..as como 'embolo ImPn2,
sor que provoca o impacto de uma certa quantidade de material plástie
co fluido contra um molde fixo, o qual diz respeito à parte que deve•
per obtida por impacto e serve ao mesmo tempo de alojamento ao restou
da peça sabre que deve ficar fixado o referido impacto, caracteriza doe essencialmente. pelo fato de que o material há de dar lugar à peça
moldada ser previsto sob forma dosada segundo pastilhas alojadas nom
carregador introduzido numa entçada lateral da cabeça da máquina,
cando a extremidade inferior do carregador disposta em frente de uma
peça de arrastamento da pastilha inferior, sendo esta peça solidária.
do cilindro desloceeel e compreendendo a mesma peça uma janela de djz
aamonto de pastilhas, Is modo que o movimento conjunto do cilindro e
guia da arrastamento provoca a- introdução por gravidade da dosa corro
pondente mo interior da cámara onde opera o embolo.
A requerente reivindica á prioridade do correspondente pedido de.
poetiado rui Repartição de Patentes da Espanha, em 13 de setembro de
1965, sob"No.-317.409.
Ponto no 1 do total de 3 pontos'apresentados.
12'441
Pt

Is

7,

4

TERMO Na 182.738 de 9 de setembro da 1966.
Requerente: AMERICAN PLANGE é! MANUFACTURING CO. INC. - a.U:A.

Privilegio de Invençãoo‘TORNEIRA PAU RECIPIENTESti
REI7INDICACQW,

1 . Torneira para recipientes, composta 4a um elemento otrvuraute

1664 2rr<t?.-ferr,2 2:3
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(15) e uma válvula (16), em nue o elemento cerfLranta (15 compreande
uma senão cilíndrica rica (17) e uma secção cónica (18, um orifício -

t32) na secção cilíndrica (17) que comunica com o interior da sacãocOnica (18), um orifício de d escarga (5?_) adjacente o outra extromida
ia cilíndrica do ,Jlezento Ç.erfmralite (17) - torneirh

essa

earaneri:_a

Ai•.;ril de. 19.

fato de comrTeenrier. em combinag g o, uma carcaça de areento o peque lias biela:, que a ligam a um suporte de maneira a formar um conjunto/
articulado en quanriMero deformável no sentido de frente para trdo
coa relçeão ao assento. um diapositivo de regulagem e de imobilica -.
(y:z'o em posição d;ses conjunto articulado com relação ao dito suporte

da p êlo fato úo dirsositivo fl:,zadcr à earede d; reci p iente ser forma-

e uma montagem dc dito eunorte em corrediças regul4veio no sentido d4

de, como parte integrante do elemento parfurÁmte (15) e disposto e',,tre

frente para trSa sôbre drgãos solidária° do coalho do veiculo.

us referidos orifícios do membro cónico (18) e o orifício (3') da reC'

A requerente reivindica- prioridade do correspondente
neuido, depositado na Repartição de patantee da França em 15 de outp
bro de 1965, sob n e 35.149.

pão cilíndrica, e cuja. veavula (16' c IL-oreanda uma sanção cilíndrica- .
Oca (41) rotaçlva, inserida telescOpleamonte na sanção cilíndrica (17)

Ponto n o 1 de 4 pontoo aoreeentadoe.

do elemento perfurante, e um orifício de descarga (LU) na secção ej líndrica da válvula (41) siVado nosw

plano

radial do orifício -

de descarga (32) do elemen'éc perfurulte, e dispositivos limitadores -

do movimento rotativo de referido swção ellíSdrica da válvula (4l)em
relação à senão cilíndrica do elemento perfurante (17), mediante o

----

22

2

4

6

qual (movimento rotativo) o referido orifício de descarga (44) dá vá>;

7,7\

aula pode solectivamente levado à, oest* do alinhamento- e mantida em
alinhamento com. dito orifício de descarga (32) do . /emento perfurante
232i 19

rosto nc 1 do total de 7 pontos oPrecentadoes

-7

7
17

•14 13
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T2 W10 11 ,2 193.151 de 23 de setembro de 1966.

Requerente, C•HIS3ARiA2 11. L I EURGIE ATOMIQUE - FRANÇA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO Di PROTC010 Dc. UM ACitf,Fa
DOR LINEAR DE ALTA FREQUS:=LA . CONTRA OS DESVIOS AI:ralam DO PELICO

1 - Processo de protogo de um acelerador linear de alta frequonc
contra oa desvios anormalo do reino, carácterinado pelo fato de detectar
tei jo em um trajeto pelo menos casa voz que Sle fOr injetado, em autoriz
uma nova injeção automática aclama fregaiincia relativamente grande tz

TERMO RI' 183.046 de 21 de setembro d.e 1.966
aequerente: Joat-cuTion. &FILHO

SÃO /AULO

p rivilégio da invenciie, ' NOVO EIOSTRICO PARA CARRO DROMSINda nE
toem?

PRATOS DE RAPEI:AO

NEIVINDIOAOOES

I - ItSvo-exeintrfoo para barro de máquina de formar

to quanto permita não ser constatada a ausência do teixo em um dos ditos
trajetos de detecção, pelo menos durante os periodoo consecutivoc e em r=
duzir sensivelmente a frequência de injeção no caso contrário. .
Reivindica-se a prioridade do correspondete podido depositado n a Vi,saça em 24 de setembro de 1965, sob no 32.629.
Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentador.

r2

3,L

6e)

ZR ,4

pratos de papellio, conatituido por um volante exàntrico ao tixo

tor,•caracterieado por volante ser envolvido solidâriamente

por

o volante ser envolvido solidàriamente por um anel ou aro do que/
parte um braço que tranemite movimentos de vai-ven ao carro

da

Mdquina, sendo que a máquina possue na extremidade oposta me

Co

broco um elemento portador do macho da matria.
Ponto no 1 de 2 pontos apreeentadoe.
• Ir

..e80 NO 185.27 de 28 de setembro de 1966
Requerentes BORO - WASNin CORPORAWION - US.DD.
Privilégio de Invenção "SISTOM DE CON7R4LEPARA C0.7ROLan a tg3RG17.A
00 D3 11M. gOTOR OU alatoa
•

W VIDDICAÇORE

1 . Um sistema de contréple para contro4ar a onergizagso de um motor ou similar

Fi G.1

Q9EMO Ne 183.130 de 22 de setembro de 1966
aequerentes RUUD

immoy ea DES 3S/1ìES RENAULT ^ ?RANÇA

gtiVilísio de invenção' " ASSENTO PARA VEICULO AUTOMOVEL *
R~ICAO1325

s Assento pare vefoulo autom4vel caracterizado peio

a partir de uma fonte de terça, caractorizado pelo feto que 810 'compreende, em combinação, meios para transmitir energia a
partir da fonte para o motor, meios de contrOle acoplados com ditos melos . de transmissão de enorgia 'para seletivamente acoplar a fonte Com o motor, um sensoriador produzindo um sinal acoplado com 4/tos mg
ios de transmissão de energia responsivo ao fluxo do ene rgia a Partir
da fonte para o motor, e um circuito responsivo.aos sinais do sensos
ador para acionar ditos meios de contrOle, dito circuito incluindo rm

controlador energizáVel - para efetuar o funcionamento de ditos motos ca
dc con4,711e moio para seletivamente energizar dito controlador, u.,,n

Se:;ta-ki; a 23
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Abril de 1971

1668

primeira e segunda chaves responsíveis aos respectivos sinais crede
terminados de nível alto o baixo a partir de ditos meios de sensorial
para acionar os meios de energização de dito controlador e efetuhr
desenergização
a

de dito controlador no

nas ailiaticas e alicíalicas, caracterizado pelo fato de oomprOoddee

oP

por alfa-olefina em contato com uma poliolefino alifítioa ou aliclollORH

E

e com um catalisador compreendendo ui alquil alumiai') alogelleter

sensoriar de um sinal de °nem;

ril magnésio e um composto redutivel de tit;410.

alto ou baixo, e Meios para incapacitar ditas chaves de ponto de

-....4,uercate reivindica a prioridade do cortoápOndenna pedido $ dgf.

assentamento baixo durante um período de tempo suficiente para permi-

positado na repartição dg patentes doo Estados Udido0 de América em Wi.

tir que o fluxo de energia para o motor se levante acima de dito va -

de setembro de 1965 sob na 491.036.

de baixo ponte) de assentamento.

ar

Ponto . n a 1 do total do 11 pontos apresentados.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes norte-americana, em 30 de setembro

rs'IRWD P,e 1aji,259 do 29 de setembro de 1966

de 1985, sob o n a 491.877.

Requerente: JOS.r YONEJI ZiKI - GUANARARá

0

Ponto n a 1 do total de 5 Pontos apresentados.

Privilegio se Invenç go: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA O 3:RASAM:CA DA 3Aivia4;
ISÉADAS À LONGAS

:

DISYUCIAS, Liai

CURaoS ABERTOS"

MIZIKI1W&CCES
1 -Processo aperfeiçoado para o transporte de cargas congeladas Li 1010
ga distância em carros abortos, caracterizado pelo fato do numa cobertor;
normal, ser provido um tubo plástico em toda volta, dotado do furo 's eqnica
distantes, para a distribuição de gás ear bÉint40 ou nitrOgenie no tgorlqe"

da carga,
.Ponto n u 1 do total de 3 pontos apresentados.

ORNO R D 183.256 de 28 de setembro de 1966

&guarantee COMPANHIA AVICOLA SIO PAULO - SÃO ?Aunt)
Privilegio do Inveacão4 "BANDEJA PARA

Nanes

OVOS 'POSICIONADOS 1P1 intorrai

2)O Al

auwatucsua '
L - Bandeja para manter ovou posicionados em incuoadóras, adaptáveis
..as prateleiras de incubadoras, caracterizada po r
t ser uma pega única .
moldada, em material plástioo ou outro material adequado, conatituida por uma pluralidade de anele tronco-cónicos tangentes p enidoe rao/proo;

tÊRMO es 183.784 de 19 de outubro de 1966

mente por reptos verticais,

Requerente, THE SENDIX CORPORATION - EE:CU.

Ponto no 1 do total de

•

•,

,

5 pontos

apresentados.

Privilegia A i

,,

doraeracwragg-~~
mighwAwkwAnfinKmfiilimpn
~Kr ,,,II"),-~",..",",

Jp.iwimp.. A. ,,,,awnkw
44,TKDIalit01.)",
I(LI
rirr
ghvgw"•18-4~..Ètkj_k "
:7" 411-'
,, ,
AWkvÁkw_~.11.
( •

PIliL wiliKallk*IME,
nAnr).4,
g

7A(. ,)14

FREIO DE DISCO DE oAmtp;„ PUTUANTE "

jgrileDicAorn
-

Um freio de ataco tipo .

Pontoo dam

ma suporte EA-

xv , formado por dois braços sue proporcionam zuper gleiea de tásaggej
empoçadas ao longo da eircunferância do disco, duas 21aea p co .2oRce.
ode, looalizodas nos ladoe opostos de

UM disco

rotativo e um motor a

cionado por preesío de fluido diretamente ligado a uma pinoa 6e

mÉs

go, que é doslizavelmente guiada entre os citado 'Ornou ') O taMbéM

‘ '''
gi
,

'\ ( )AIPI,. 4•0:(-1
MI(
0I.S1 ' Y( )1 Or )
i trertT "r
t
/ (
, i..."

T
._...L.
...,.,L .._,0,...._
...

Ligado à segunde placa do friegão por intermédio de uma armação ajuri
compreende uma parte de corda (corda de aroo do 0121M110) e done In
g deoliavol;entet
,tes tranevereeie espaçadas que abram o cli p e!) ó co

geladad

Y

o

ieveneão:

DA,

borâao externae doa citados braçow) earaeterinadd pele/

fato de que o cilindro do motor acionadeipor preeeão de fluido 4 là,

TNMO N o 183.249 de 28 do setembro de 1966,

gado A armação por duao projeções laterais opostas, cada uma doe /

Requeronte g THE B.V. 000DRICH COMPANY quais encontre a extremidade de uma data oitadas partes .',.raneveroalei

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAÇXO DisLAAT~S DA

ALFA-01SPINAO VULOANN4 1/818 COM ENXOFRE"

11E211auk-gia
, 1

UM nroend80.8qN8 yolimerázasío de elf4-o1erine

(40,. 42 ) da armação, bem como por uma projeção periférica (56) qUO

Abraça c disco e entra em contato com a citada parte do corda (38
dn s.rmação em ¡elo menos doio pontos espaçados neota parto.
som V0349100 . .11

.

.
Reivindica-ao prioridade 1,o.rrroepOndento pedido,de

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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Abril de 197-

pasitade.sa Repartioão da patente, doe letadoe Daida da aeírlea de
Morte, em 21 de outubro de 1565, o* O 499.304.
Tonto nft 1 de 5 pontos apresentados.
.34f
'mento, caracterizado, oe aperfeiçoamentos pelo fato de que os meios
operáveis ealetiVamente compreendem primeiros meios de comando nperd
Veie para.condicionarem, subsequentemente, o restabelecimento do con
tador e o livramento dos meios de engate e segundos meios de Comando
operáveis para girarem, alternativamente, o membro acionador de rapo
sição para a . sua posição estendida e para condicionarem o contador à

—

contagem.
38

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,de.

36

positado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do

-.3
TERMO RO

183.834. de

•

Norte, em 22 de outubro de 1965, sob n2 502.005.

20 de outubro de 1966.

Requerente; CHEMETRON CORPORATION

Ponto nQ 1 de 8 pontos apresentados.

EE.UU.

Privilegia de invenção; " PROCESSO E APARELHO DE REFRIGERAM "
♦

REIVINDICAÇOES
aparelho de refrigeraçãocaracterizado por com

preender: um recipiente tendo uma estrutura de parede interna forrando um compartimento; uma estrutura de parede externa, espaçada /

em tOrno

da citada estrutura de parede interna; isolante disposto /

entre a referida estrutura de parede interna e a mencionada estrutu-

ra de parede externa; dispositivos de vaporização destinados a vapo
Idear &Ca liquefeito frio em relação de troca de calor com o citado
compartimento; uma rede de passagens de escoamento espaçadas da dita
estrutura de parede interna e dispostas adjacentes à dita estrutura/

da parede externa; órgãos para passarem vapor, após, troca de calor
com o referido compartimento, para a mencionada rede de paseagens,em
•pontos espaçados, a fim de interceptar calor do ar ambiente; e drNgãos para descarregar vapor Usado da dita rede de passagens para a

atmosfera.

Requerente:'FIBER INDUSTRIES, INC. - E.U.A.

'

Privilegio de Invenção "APARELHO RETENTOR DA PONTA D2 TRANSFERÊNCIA DO FIO"
• REIViNDICAÇOES

/ Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,depeitado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da-América do
Marte, em 22 de outubro de 1965, 4P b 112 501.982.

Posto nQ

dotado de entalhes em uma das extremidades, um meio elástico nos oit
talhes da tampa para manter a tampa aplicada no tubo cilíndrico reto

1/1111N11:1911A1

itellereler
;:'W
I INN, I .

ORNO N g 183.877 de
Ilequerentet VERDIR

Z8

adaptando-se a combinação do entalhe com o meio elástico à superfície

55

interna de citada bobina tubular cilíndrica reta sendo a superfície a•
externa restante da tampa a continuação da superfície externa lisa dd
bobina tubular cilíndrica reta, podendo a tampa cilíndrica removível.
ser mantida numa extremidade da bobina tubular cilíndrica reta enquA4
to o fio está sendo enrolado na referida bobina, e'sendo tal o tema .

26

nho da tampa removível que deixa pelo menos um espaço mínimo para

21 de outubro de 1956

INDUSTRIES

rrIvildgio de lavengUI w

bobina tubular cilíndrica reta.

DE RESTARE-

ZECIMENTO PARA CONTADORES
REIVINDICAÇOES
1 ... Aperfeiçoamentos em mecanismo de restabelecimento
provido de um contador re-ajuutdvel adap-

tado para ser, alternativamente, condicionado para contagem e para

ser reetabeleoido,

um membro

acionador do repoeição rotativo em dire .

paes de avanço e angulai inversa, entre popiçães inióial e angular /
estendida, respewkimamente, e oponível La nua direção angular inver"
restabelecer o oontador, uma mola de reposição para girar o

na direção angular inversa, primeiros/
livrdvoie para reter o membro acionador de reposição

membro acionador de reposição
me i o . do engate

na sua ,g)siçã'o angular estendidos= e meio. operetveie seletivamente/
zsra girar o membro acionador de reposição para diante, para sua pc-

livrar os meios de engate e para, altar
o contador para apontagem,rcstaoeleci.1

di 2 R0 2.fl eOlar estendida, para
condicionarril

nell

enrolar a ponta de transferencia do fio antes d;stes ser enrolado.na...

EE.UU.

APERFEIÇOAMENTOS EM MECANISMO

para contadores, d'e genero

1 - Aparelho para reter a ponta de transferencia do fio na bobina
no momento de enrolar, caracterizado por-compreender, em combinação,.
uma bobina tubular cilíndrica reta'e uma tampa cilíndrica removível

1 de 7 pontos apresentados.
36

ea para

TERNO- N2 183.930 de 21 de outubro de 1966

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de•
positado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América, em..
22 de outubro de 1965, sob o n Q 501.883.
Ponto n2 1 do total de

4

pontos apresentados.

••*Figurei
/5
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TÊt0 Ad 150;734 de 28 • da abYll ' do 19646
amei . antes COMINO 81 W UMAS .0 LIMO
Privilégio dl ZaVeriC gos rfE00=10 PAES JAHR10100 813/±22CO 3 Um* pa
501001,0"

ormantea
- Pr000ego para fabricação do 'Ortigodo.vidro totOtr000, duras:toa.
mCe per/0 tato da. corsgracáddIS az OPOragea9 Ca tunpiv VkItt4pa2mmma
eca/73ml*, do vidro de til/cato, isenta da prata, conta gdà dita csa'sl„
.çao.do vidre/roa peso cara a Uras) m/talisalao 0,340 ttal do selo ia,
Roo ma sital ael•ologado da. graP0 ;1110 ~isto em acot4'P ailaults 0~
toolidado total do haeagudo solacionada do papo cria conalsto 'em obra
broao'a iodo, pafr • g eagir oetogniemStrioamento oem pelo monos 0,3% do
,total do •dita' metal, roafria'r a flua* o dela formar tu artigo do.vidro.

e precipita? or/atala'autnicropoepiaoa de matorial'aoasívol éradiação-.
dartro do.éltlYo n
•Calvladlea-so a pior/dedo do podidoÃorreepaadoato,dep oeltado as....
ea-lartiaéo 'do Patentes. doa ratado* doidos da dalédea;' gz 6 de gaio da

15 3, ama 11 0 273.323.
reato as 1 do total da 4 pontoe aproas:atado,

Abril

de 1971 1667

nado pelo tatO.de empreendo go otape• de forsstar9 6-eutlo dente-Me
líquidovnma 'matriz coerentes entrelaçada, de finei pedageo de um uno
tonal saldo que g Pubetanolalmonte IDO014v' el, ao dito lfqui4r# dita
Matriz tendo acima do 909 =volume, do ulmos que oiro (*doo ema@
eitade liquido! e dist2ibuir ditaM perdoam aggdee &AM êawstao
?ida matriz,
Ponto na 1 do total de 3 pontos e'Rrecontd,aok
.olo 6 de moio do l9C4
Requerontes'033ELIECRAFTFOR moniscumUcesef
intftli4X901=1~15
Privild¡lo do inven§no geuSrune) BLIUTICA'P" ACROMO Munua
COM MASSAS GIRARES RWINENTAfE "
JIEZVIWIC042

-4

- OuspenpRO el6etica para agregad00 d2 Mikliinge'ven Eneaga
Tantos regimentais de um elemento do'dOnotrugtid astativo¡oarseterlual
da pelo fato de qm/ o'agregseosor gala sWenuevelra pellaa deleaudand
que, casa rtslaçãO ao ostadolsormai rédimeritaI,: ao situe% em atbou as Ia
doa e sistUricamente para oosi • o p laga lor4tadilial.Ve../UlaSl doi Oe~i
de gracidade t ' no .palnO trancam:il. vartlaal, 44s centro ur gree44-ad%, '41
'pelo menos,. aprozlziadassentss aso plok);
doi cesuro da Pandas%
sondo iple oe elementos de austaataçAoda. ambos oa lapa a* estendem os]
planos a páreleloa ao eixo de rataaav4w.agregadd e se acham opoladosi)
no sentido do . um.MomontO que atuá. alo dlmoçaa dOntrirtadacarta,emi doo
là lugares entre si afastados para Uma ou reaMetivamantg
a modo de.alavanca atríiyea de alamantoa nontigaim Q9 borraabas !tuia*
eldetioo em todas as diroOese
' Finalmonte, o Opositaato solvi/ida& a p tioMedo 0.0 ~mui:
dente pedido dopoeitado na. Repartição de Fatemtec,sta Almeaablip, Mie irk
de 'junto dei 1963, sob o no V 24,1SZ inkte;
Ponto na dn total. de 6 Bantos aproacmtedoz,

Jr,

.i 3 4 s

/

89

,m

TEMO A s 162:147 d. :87 'dó: ag oatc, de 1964
anus:rente: USA coRpoOriog =.

Priv-11410 de Invinção-MUA.??AcESS 0.-AP EA MÇ OADO

PARA FAERICACIO DE PA-)

UEL"
ABIVIAATCActBA

m
processe apert•-101de para fabricação d e papel, eproem-7
1dando az fases de derramar uma szsperago aquosa de fibras para a fabricação de papel numa tela escoando égua da.dita suspensão para formar usa/
camada feltrada de fibras, Macteriztdo . pelo fato guano fibras de cola,
génio, tendo um teor aldeldlco de atca de 0,1% si cerca de 3%, .sio mistu-

TERMO N A 168.451 de 31
Requerente: ?IMBRICA 'CIE

d.

:Sarça de 1968
WI/ÇA

radas com a suspensão de fibras Para a fabricação de papel em volume adequado'para proporcionar no mínimo de 0,1% em peso de fibras de calaceai°,
baseado no peso combinado de fibras para ' a fabricação de papel e as

Privilégio de Invo/jaão: A PROCES80 PARA d PAAPAA4I0 DE DERIVAD08 • )19 010Ld.

bras de colagenic sna mistura.
BaiUadica-se a Prioridade do earrdépaadenta pédide dsmaltedd
soo estados Unidos da América em 3 de Outubro de 1963 sob n d 313,451d,
Ponto ne 1 do total'de 10 ponto: apresentadOa.

2 - Cm protásso • para a PAParaçéo da derivadas da delemAtenessal
de fórmula gera/

duo NO 165.548 de 22 de dezembro de 1964.

?INTANONA"

BRYINPIP"

11:7

Requerente: MAU IBIBANATIONALE AP:SEARCH MAAMACAAPPIJ PALANCA
Privilegie' de Invenção: "PROCA880 PARA' IMPEDIA .
PAATíCULAB SÓLIDAS mauro DE UM LIQUIDO"

A.

MIGRA(j1(0 VBETECAL DO

REMOA
1 - Dto processo para Impedir a migração yertioal de partículas 216:*
lidas através de um líquido que esta. ° distl. ibuidas em um liquido ten..
do densidade diferente da densidade dás partículas *elidas, earaet•rl

g
em que R representa um radical de nierosarnonste aeréAtal ata maimmagm
que í isento. de tripla* ligações, oomproaade 4• anta a lua 4091419 34144
oBo• • contem de trem a Sin^,o étimo. de *elmo, taté4~41111140 Per
tt
pveender a netalização'do 2-metal-faramo aa pocilga f 14V 1.11 144140 40
dupla troca cem.= composto arsénico de metal alcallaeó a sea4~0440 'a°
g-ima:fula, Mina"? efk kigiragisit eikei
deriVitto

OFICIAL

1 , 663 Sexta-feka .23

et? 1971

(Seção III)
Two wo

2100030 do 23 do 8~

Requerente: Junnao
;Ra R-CR:2-2 (II) cai que R tew ó mudo sig o ificado riuc ac arta e representa
,de fórmula
' halokéneo. a fim de fornir um forano ?.. g -dissurliLcUo

C-CE
-R
CR?_R

,ff _C-CH -CR -C-CE Z-'fIV)
2

O

', i. a eiclização da diona por um tratamento com álcali.

Piwo NA 161.603 de

7

1

M ~0, M, a)

ipvlopxonqm

1 - ap errelomeAtos Ç. auenedomn au mua o aw cimm2

CS tratamento ao foramo dusubstituído com uni agorrco ' ázido para dausar a g
bertura do anel furániCoe formar uma diona da fórmula

Ponto na

stge

Una aitgo

(TIi)

N

60o GaM

m-ivilégio affl znygnplga° am
moonows

-en
^ g 2C

Co

eo

c
i AWINMn

do total de 1? contos apresentados.

de a go sto de 1964

Oeuerontes POLYLOK CORPORATION = =
Privil6gio de Invenção:" "NOVO TECIDOSLASTICO, BEM COMO PROCESSO DE PIMPA.
R4110 DO MESMOe
REIVINDICÂCOES

1 - Novo tecido elástico, caracterizado por compreender uma folha
(o agua olastomérica encaixada num tecido trabalhado com fios de urdume
tecido compreendendo fibras ou fios que formam alternativamente as laça

aunando um dispositivo para ligar 000 MC, Nrodo pooPenáow9,o
envoltório dianteiro de um equeoedor d e trtgua oirculatki0 'do
aquecimento a gás, estando as euarniçãeo de água o On afinco
das á dita parede posterior, sendo o envoltório euntoire ,-„vs
penso nessa parede posterior, de modo a vodu' o pa.. losrps ta o
removido dali ° e sendo travado em posição por nela do unta 2a
la de lâmina, disposta na dita guarnição, oar aoteol g adoo pole
fato de que, em um envoltório dianteiro, configuradp oca_
gem em suas extremidades ~erice e infericv, a oatrGmldeao
inferior do lado frontal do dito envoltório apresanta URES paiS.
te estampada ou impressão, provida de no mlnimo ume abertura
de inserção, enquanto a extremidade livre da mola doma
provida de um nariz dobrado ou flezionadO, dq atáRado a vU. os
locar-se atrás da dita'impressãOi
Finalmente, a depositante reivindica a peâorldado Co
correspondente pedido depositado na Repartição do Patmtoo
10 1341:U ca federal A1R4 ma 26 de Own do X969 0 sob RO

ante do ealroiras adjacentes de laçadas . sObre uma superfície da folha, per
2tron a Solha, e formam desenhos ou cursos interligados sabre a outra su..

Ponto ne

1 do tOta 40

Vorfício da folha, as laçadas das carreiras de laçadas sendo movidas umas
por cima das Uutra' s como resultado da tecelagem do tecido através da fo-/
5,k% do ospuma enquanto a mesma ostá em sua condiçâo estirada.
Roivindica-so a prioridade dos correspondentes pedidas depositada
Goa 20tados Unidos da América em 9 de agosto de 1963 e 20 de abril de ..

/

vg64 oca) nos ' 301.059 e 361.619, respectivamento.
Yont0 ne 1 do total do 15 pontos apresentados.

len 1nnLos
DAVULG VO3

,

N5

baço Cr$_ Me

tk, Venda:
Na Guanabara
mgrucia I: Ministerto da Fazenda
Seção de Vendas: M. Rodrigues Alveo . t
pende-se a pedidos pelo Serviço de Reernbôlso.Posizej
Eas Brasília
1.5a sede do DIN

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,35
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