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INSTIT,UTO NACIONAL

PA PROPRIEDADE !nus

MAL
SECRETARt4 DE NJAHIJAS

EXPEDIENTE DE 22 DE ABRIL
DIE 1971
Notificação

Decorrido o prazo de sessenta
(60) aias, a partir da data desta publicaçao, e desde que não haja interposicao de recurso, ficam notificadus
OS interessados abalsa) reiacionacios
para efetuarem, dentro de sessenta
(60) dias, o recolhimento, no Banco
do Brasil S. A., da retribuição finai
devida e da relativa ao primeiro decênio, cujo comprovante deverá scr
apresentario ao I.N.P.I., dentro do
mesmo piava, a fim de permitir a
expettirsio do comp.‘tente certificado:
l!iviras Deferidas
N9 50 . 13s) Espiena-Cilin - Instituto ,i1,chimica S. A. - Paulo
Proença. - ca! s.se 3 (Registre-se fôlhas 10-12) .
N9 623.9.9 - Rephos - Impefial
Chemicel Industrial Ltd. -- classe 1
,(Registre-se).
N9 638.091 - Drop - Alerg - Darrow Labovat.Órios S. A. - classe 3 .(Registre-se fls. 20-22).
N9 643.659 a- Fleering Moment Partira-is 13alenciaga - classe 48 ,(Registre-se) .
N 9 641:6.,7 - Tegretol - J. R. Gelgy S. A. - cla,se 3 - (Registre-se).
N9 6s1.173 - Fongocid - Laboratórios Cepeilt S. A. - classe 2 ,(Registe se)'.
N9 661.179 - Lepesan - Laboratórios Lepetot S. A. - classe 2 (Registre-se .
N9 )581.15 ) - Zigan - Laboratórios
Lepetit S. A. - classe 2 - (Registrese).
N9 631.21 - Zimate - Laboratórios Leptti S. A. - classe 2 - (Registre-se) .
N9 681 aoiti - Ambilliar Ciba Soeleté Anuaveue - classe 3 - (Registre-s e fl:). 9-11).
N9 6l31.9(13 - Baydur - Farbenafbriken Ba , .1) Aktiençesellsschaft
classe 1 (Reaistre-se).
- Peterlonao - EstaNo 51.:.
belechrs nt Vinicsla Armando Peterlongo 3. . - classe 43 (Registre-se
com eia: l iai:10 das expressões "e outros
asfrigs, a ,
cit.&
C.,1X'Cie"
No 5.à. dii - DC - Paionomia. • e
Política - Emprêsa JoinalistSca e
Edltúra rceetim Cambial S. A. classe y - (Res! )stre-se com exclnSrto cie s p Ibliut5cb2s, Impressas".).

CAPITAL FEDERAL

QUAE:TA-FEMA, 28 DE ABRIL DE 197.1.

EVSTA DA PROP !E ADE,
INDUSTR8
IV 588.052 - Pó-Pack - Pó-Pack
Indústria de Embalagens Ltda. classe 50 (Registre-se) o
N9 603.492 D'Aosta - Ind. de
Biscoitos e Panettohe D'Aosta Ltda.
- classe 41 (Registre-se).
N9 613.834 - Mafra - Mafra Sociedade Industrial e Comercial de Bebidas Ltda. - classe 42. (Registre-se
como marca emblemática isto é, com
excitisão dos dizeres constante das
_Ictuè tas) .
N9 613.8,15 - Mafra - Mafra Sociedade 'industriai- e Comercial de Beidas Ltda. - casse 41 (Registre-se
como marca emblemática isto é, com
exclusão das dizeres constante das
eotjuetas).
N9 635.602 - Rincão - Antônio
BertLcco - classe 11. (Registre-se).
No 637.110 - Birfort - Indústria
de Bebidas Bifort Douglas Ltda. classe 42 (Registre-se)
N9 638.718 - Emblemática - Cia.
de Grandes Hotéis Varam - classe
41 (Registre-se, com exclusão de substâncias alimenticias e seus preparados„ ingredientes de alimentos e seus
derivados, conservas em geral refeições picotas e produtos alimentícios
em geral).
N9 642.396 - Ouro Branco - Cia.
Mineira de Cervejas - classe 42 (Registie-se, fls. 19-21) .N9 654.68; - Douradinha - Exploração Agrícola Ltda. - classe 42
(Registre-se sem direito ao uso exclusivo da figura de medalhas e dos
dizeres constante do clichê).
N9 658.855 - Fontoll - Pontal]
S. A. -- classe 41. (Registre-se).
No' 659.018
Comercial
Pratão
e Induçtrial de Arroz Protão Ltda. classe 41 - (Registre-se).
N9 632.515 - Globo - S. A. Fábrica de Bebidas e&td;..so de Gouvea classe 42 - (Registre-se sem direito
ao uso exclusiv. , dos demais dizeres
constanta do clich:S).
N9 6.:4.328 - 1-linha - Manufatu,.a de Brinquedos Estréia S. A. c l ea: s- 49 - !Registre-se).
No 665.330 - Charle - Manufatura
de Brinquedos Estrela S. A. - classe 49 - (Registre-se) .
ea) 664.675
Jeca
Manufatura
de Bliaquedos Fstreila S. A. --- classe 49 (Registre-se).
No 664.100 - Verbena - Tabaco
AI: das da Bahia Lida. - classe 44 (Re».istre-se).
N" 6)i4.901. - Arcana - 'Tabaco
suas da Balda Ltda. -- classe 44 (Regietce- se).
No 674.902 -- Alainecla - Tabaco
-falas da Bahia Ltda. - classe 44 Reg, isti e-se) .

NO 634.903 - Marga - Tabaco
.1'!iatas da Bahia Ltda. - classe 41 (Registre-se).
No 670.874 - Tainoff - Jean Lacombe
classe 41 - (Registre-se).
N9 670.95,1 - Dilclay - Anderson
Clayton & Co. S. A. - Indústria
Comércio - classe 41 - (Registrese) .
N9 672.336 - Mane-Fá - ManeFils Ind. e Comércio de Essências
Ltda. - classe 41 - (Registre-se).
No 673.530 - Caçulinha - Manufatura de Brinquedos Estréia 13. A. classe 49 - (Registre-se).
No 684.342 - Royal Salute - Chivas Brothers Ltd. - classe 42 - (Registre-se apenas para "uisque").
No 683.261 - Jour - Jorge Uchôa
Ralston - (Registre-se).
NO 686.367 - Salpin - Irmãos Moraes & Cia. Ltda. - classe 41. (Reg istre-se) .
No 637.095 - Banda - Fábrica de
iates & Cia. Ltda. - classe 41 (Registre-se).
N O 687.395 - My Teddy - IndúsS. A. - classe 41 - (Registre-se).
NO 687.533 - Garçon - Indústrias
tria Moageira de Trigo Amazonas
Novaes Ltda. - classe 41 - (Registre-se).
NO 687.723 - _Sojex - Laticínios
Mocóca S. A. - classe 41 - (Registre-açe para soja, cereais, farinhas,
massas. alimentícias e flocos).
NO 687.967 - Flamingo - Cia. Nacional de Frigoríficos Canfrio - classe 41 - (Registre-se).
NO 683.189 -- Chola) da Corõa Cia, Cervejaria Brahma - classe 42
- (Registre-se sem direito ao uso
exclusivo da expressão Chopp).
No 693.683 - Unifranck - Unifranck Lebensmittelwerke GMBH classe 42 - (Registre-se sõmente para
cerveja e. vinhos).
No 694.159 -. Spal Spal Serviços de Propaganda Artistica. Ltda. -- casse 25 - (Registre-se)
No 694.200 - laúea. - Indústria de
Bebidas Milani S. A. - classe 42 (Registre-se) .
NO 69-1.204 - Iaú - Indústria de
Bebidas IvIllam S. A. - classe 42 (Registre-sel.
N 694.971 - Gazzi - Sou. de, 13eb i elas Cia!?.ZI Lida. - classe 42 - (Reoietre-se)
No 69).(56 *-- Maria Isabel - Usina
Maria Isabel S. A. Agro Indisstrial

Açucareira. - classe 41 - (Regia)
tre-se sóinente para aecar).
Marcas Indeferidas - A proteção reivindicada na& tem relação com e
atividade do requerente -ró o pedido de registro.
N9 650.370 - Pôrto Grande - Pôr.
to Grande Balneário e Hotel Ltda.
3.ia.SSe 38.
-NO 634.288 - (rotulo) - Ecote0
Economia e Elngeharla Industrial,
S. A. - classe 38.
NO 335 401 - cisa - comi. Importadora 5. A. Cisa - alasse 38.
No 637.939 - Artefact
Artetact
Empresa de Artefatos de Tecidos do
Madeiras Ltda.
- classe. 14.
NO .147.045 - Securit - Tecnoseral.
S. A. Com e Ind. - classe 38.
N9 651.530 - Arapuã. - Super lojas Arapuã -S. A. -- classe 19.
No 633.357 - Drustemp
Brasmoor S. A. Eonpreenclimentos e Part i cipoções
clasoa 42.
NO 663.359.- Rasteei') Oi S. A. Empreendimentos e Parti14.
361.638 - Embleinatlea HMII Publishing Co., Ind. -- cio ,se
12.
No 634.737 - A Gaivota --.
na Ginotti - classe 25.
N o 6654.751 - A Gaivota - AugeClasse. 4b.
Una Ginotti
AugeN o 664.752 - A Gaivota
lina Ginotti - classe 42.
NO 638.598 - Ison - Ison S. A.
Ind. loarnircéutica - ,classe 42.
Kibon S.A.
Nt 670.144 -- Kibon
Inds. Alimentícias - classe 49.
NO 670.449 - A- Inds, Villares
Sociedade Anônima - classe 38.
Luis, Villares
N9 670.453 - A
Saciedade Anônima - classe 42.
A - Indo. Villares
NO 670.461
Soc,lacle A sóriltna - classe 38.
671.717
Santa
Constam:ia
NO
Tecelagem Santa Constôncia S.A.
- classe 33.
N o 687.781 - Aresta Empresa Técbica Construtora Aresta Ltda.
Ltda. - classe 41.
No 689.620 - A 13 C - A. B. C.
Rádio e Telfwião S. A. - classe 32.
NO 690.366 - Divinal - Divinau
Distribuidora de Vidros Nacional Limittula - classe 42.
No 690.857 - Colorex - Ideal S.A.
Tintas e Vernizes - classe 14.
Colmeia
N° (VI 972 - Colmeia,
S. A. Ind. Paulfsta de Radiadores
classe 39.
NO 698.429 - H - Carfepe S. A.
Administradora e Participadora ""
classe 25.
A.1..
Ccaarffeeppees.
S. A
46
ET; tf:88:444,6
N
Adinliiistradora e Particlpadora
classe 42.
N9 699.819 - Brascontinental -e
Brascontinental S. A. Ind. e Conta
- classe 32,
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1) o expediente das repartiçOeS
públicas, destinado à publicaçõe„
será recebido na Seção de Coe.unicações até às 17 horas O ai:n-

crieque ou vaie postct, 020 favor
do T r'Joureiro do Depar(e! oento
IMpienal Nacional (,)i,z,:uto ao
contraio de porte aéreo 0,0 favo)
da DeieAacia Regia:ui a:, ronprUa
Brasileira de Correios to 5-eevaict.i
em Brasília.

EXPEDiENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL,

dimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 /toras

Olaia rOti.o2n140.8.

2) Os ce1e-J:10os para iriwice-;:ao,
ALPERIO DE 'EaRITTo PEREinA
devidamente artenticatios. dcaerát,
Sf:r datilografados direeamenteeem
CHEFIE Oa :Ç.O De tiOCAÇÂO
espçiço dois, em papel acetivuão CHr.PO CO larfn VkÇO oe uso, ,cAçõe
ou apergaMilthadO, niccUneo 22.e.33 J, 6, DE ALMEIDA CARNEIRO
FL MANO GUIMARÃES
centímetros, sem. emendas ou rasuras que dificultem a sti compreensão, em espeeiat gnehrlo (;072,
DIÁRi0 a.)FICIAL
'tiverem tabeles

sEÇÂo

Serão adouttntes eónitis uns tinia
criiérlo
pré-1:a e indelével,
D 1 N.

11,oalo do
.4**2

g ap' .(e,:

c Ce$,eutan entee.

ekletionad

BRASILIA

ASSINATURAS

Al As assinatuias se, eto tomadas no D 1 N O tun gpot-te.Semestr•
por.
ia aérea será contratado separa - 1
[lamente com a Delegacia da Ein- irmo,
prêsa Brasileira. de 'Correios e Telégrafos em Erasil .'a Esta poderá te encarregar também de encami•
nhar o pedido de assatura ao'
9
D.1.N Neste caso, a a minan.te dirigirá ao D 1 N o pedido de asainaturo e o p e acm.,,,irto 47 0 valor „ mai
corres e.evidente, na forina do item
seguinte.

Pessoal ^N: 689.86.3 zio Fasano & Cia. Ltda. ,la•,se 42. - Indeferido em face do
ar. 76 n9 2 e 5 do CPI).
N 9 689.t31 - Personal Reserve !eallrizio I . asano & Cia Ltda. - elas(e 42. - (Indeferido em face do arligo 76 n 9 2 e 5 do CPI).
la y 485.4:20 - Sstandard - American RatUator & Standard, Sanitary
Co..00fati o n - clas.se. 15. - (Indeferido em face do art. '76 n 9 5 do
cPr.).
N 9 638.7J6 - nopesca - Irmãos
Sopesc . Ltda. •- classe 41 - andefe• . itio oro face do R. n e 567.430 CO'RESCA -- classe 41).
N 9 .631.460 - 3 Amigos Mercados 3 Amigos Ltda. - classe
42. - (Indeferido em face do R.
919.102 - Amigo - na classe 42).
r)I 9 6511.861 - Condessa - Casa
Cruz, Papéis e Vidros Ltda. - classe
do R. nú98 - (indeferido em face classe
38).
mero 359.810 - Conde -N 9 663.591 -. Rainha - Refrigerantes Sulilrgrandense S. A. Ind. e
COM - Classe 42. - (Indeferido em
face do R. 277.301 - Rainha Santa
e.lase 4.2),
N 9 883.8(10 -- Domar - Cia. NaclaseLnal de Frieurificos Confrio
- (Indeferido cai face do
se
alie 75 0 9do CPI),
(i(4.64
44 - Muito Boa - Incosr.1
Ind. e Com. São Luiz Ltda. - classe 42) - (Indeferido em iam do artigo 76 n'' 5 de CPI).
W 089. ()8, - Estoril - Panificade , a e Lanches Estoril Ltda. - classe - (Indeferido eta face dos
Es, 3e9.8a11 , 309.321, 326.929, 346,249,
351,46 9, e A.35.081 - Estoril - classe
41) .
149 629.a66 - Win•. 1 ;y Charehil Diati l aria Maria l va Moa. - eitee,e
42 -- (Ineeferido em face Oo art. 'dl
9 do CP/).

oflc'na

PiumeULMIES

******* *** * *
****e. ******

Fo ca.oN Áfuos

Cr& 30.00 Semestre
Cr8 60,00 Aua

• * • er •

...

• • •

...... Crt
• • • 8 e

Cr;

en•

Cr$

txterior
Cr$ 65,0021.no ..

61 No caso (te porte ae,. paru
Igccilidarte não . servida 7 . m' esse
meio de. transporte, a Delegacia
Region41 da Entprea ieira de
Correios e Telégrafos CM Brasília
se o'ariga a completa.,' o eecaminhomento ao des'r.á. er'o pot
outras vias, independei,temente
acrc,se:mo no preço.
7o .4 Delegacia Rey o:ra1 da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasric. ees;.;rva-se
o direif o de realtister os se-a preços, no caso de elevoe:.00 02 tarifas
comerciais aéreas, med're,,tie
prévio aos assinantes

oxporhoroto ao boportaanonto

$9,1 1/0 da Propriedada •nduatria n do taw.iata.-ea

': rnoresec 411

aSPART1ÇÕU

k) . ))1 i

os

4* mdt.atela a do CornaroCa

3) As reelamaeões pc7uut../itei5
d matéria retribuicia, ?Ws Casos de
erro a..toonisaao, serão encair,inhadas, por escrito, à S:"..ei.0 de Redaçcio até a quinto dia útil SubS6- i
wilente d publicação.

3) A remesso de vuitnes para
assinetere, ave será acoiropanhada
de eselurec(nte7osos quanto à sua
aplicação, será feita sdmente por

.

p w000al000

971

sJ Os prazos da a.•.,Ç te Lua poderão rr sara:ostro,'
.it;
sempre no
,..0 dia
Vtil
-n .o.le sub.seo7ci±•
2itetido .
ezerosal,
22.3 de poteaéreo po::ert;
semestral ou ann:'..) O
das
•
rr é sóassinaturas para e t
•
mente anual e não hn, á trans.
,rwise por via dére4i
50,004

A renOvaçãO
NU ticUado; com antec,:ii J . ' J,e. de 313
dias ao vencimento da f, eenatura
Cr$ 17.00
Cr$ 204.00 e ao porta aérgo
reri7o
SeMestrat Co8 102,00 Anual
SaVp-,^o..Pas: i v td, n2C'nd!
:t*t
NUMERO AVULSO
• :...:o-Te.evio
- O preço do mimei'', avulso figuro no últi ma pegine de cada
70) Para rt7adike3(76 e.exemplar
nzen i:os tis edições dos ',:os oficieis. Os assinantes. derem do soltei•
- O preço do exemplar atrasado cera acreec, Ic de Cr$ 0,01,
td-los 1;,0 ato da a s c:*
te do mesmo ano, ol de et$ 0,01 po7 ano te de anos anteriores.
PORTE £REO

Ruggero Fasano
149 689.805
Ruggero Fasano & Cia. Ltda. - classe 42. - (Indeferido em face do R.
263.512 - Fasano - classe 42).
N 9 692.115 - Laborgraf - Laborgral Reproduções Gráficas Ltda. classe 25. = (Indeferido em face do
R. 262.-856) - Labor - classe 25).
Exigenclas
Cumpra o art. 73, bem como sua
nscrição no C. G. C.
N9 660 316 - Ed Reis Aguiar.
Transglobus Com. e
149 581M7
Representações Ltda.
149 518.536 - Tecidos M. M. Limitada.
N 9 678.105 - Laboratório Lomba
Limitada.
Laboratórios BiosinN9 468.177
tética S. A.. - (Cumpra'o rxt . 96 §
5).
N9 589.41è - Laboratório Produtos

Químicos Farmacêuticos Sedopan Limitada. - (Cumpra o art. 96 § 59).
N . 644.169 - Hélio Soares de Mendonça. - (Cumpra o art. 96 § 5).
N9 672.'aZ59 - Laboratórios Prumtost
S A. Inds. Farmacêu t icas. - (Cumpra o art. 96 § 5).
E.tigrricraR

14 9 5E1.617 Chccolate a Sultana
Sociedade Anónima. - (Regularize á
pedido quanto ao nome do requerente e autentique o documento de
fls. 16).
74 9 (.20.200 - Fazenda União : Ind.
Alimentícias Kinutre S. A. - (Autentique o documtnto de fls. 25).
N 9 624.664 - Toddy do Brasil S.A.
-- (Apresente a sua cópia de inscrição no IBC (resolução 465).
149 636.908 - J. R. Geigy S. A, (Apresente exemplares com a indicaeão terapêutica -de acôrdo com o licenciamento do pedido, Tradução
para o documento que comprova o
uso da marca fls. 14-15).
N 9 638.763 - -Fábrica de Cigarros
Cama) S. A. - (Autentique os doaumentos de fls.
01)
11) .anorte S. A.
am
149 639.746 - 10Com. e Ind. - (Autentique o doaumento de fls. 10).
:NP-, 642.656 -- Associação da União Este Brasileira dos Adventistas do
Sétimo Dia. - (Autentique os docaimentos de fls. 15-21 e 23).
149 643.231 - Schan 1, Serum - &
Impfinstitut und In" Zur Erforschun g Der Infektion c lu ankhelten. (Apresente novos eiamplares em referencia a marca genérica discriminando os produtos, retire das etiquetas e da reivindicação as palavras
"Produtos Berna". Cumora o que determinam os arts, 81, 99 § 59 e.162).
N9 645.705 - E. R. Squibb a: Sons
- (Assine 07 exemplares de f(5lhas 27-29).
149 647.436 - Editora Abril Ltda.
- (Autentique o documento de folhas 13 e apresente exemplares reivindicando os artigos de acôrdo com o
a. >ncre de negócio constante do documento apresentado).
• 'N 9 647.439 - EditOra Abril Litnia
ta,da. - (Preste esclarecimentos
quanto aos documentos defls. 10-13.
que nada diz respeito a0 presente

N 9 504.615 - Deutsche. Angeçgerate Mar.'2aktur (Dam) Hellmuth
Kuntze f":+esellsc_haft 1Vlit Beschrankter Haftung & Co. Kommantlitgesel'schaft. - (Cumpra o artl 81 e 162
do CPI) .
N 9 562.855 - Doces Campineira Limitada. - (Promova alteração de nome no presente pedido e apresente
novos exemplares sem' reivindicar a
expressão Morango).
IQ 573.718 - The Black Decker
Manufacturing Company. , - (Junte
procuração de acôrdo com o disposto
no art. 162 do CPI e sem referência
processo).
a() Decreto-lei n9 1.005).

14 9 647. 40 - Eciij,, Al;,11 Ltda.
- ( p reste esclarecimend • . ratanto aos
domai-entes de fls. que nada
diz respeito ao preserae pencesso).
N9 647.665 - Edit 1\onterrey
Ltda. - (Autentique cl';' ir-ato de
:Is. 1?).
N 9 647.608 - Editueu Monterrey
Ltda. (Autentique documento de Lãlhas 10)
N 9 648.029 - Bauducco Cia. Limitada (Apresente novos exemplares
reivindicando os taticos de acôrdo
com o gênero constante o Contrato
Social da firma, e dec',).re o n9 de
ao 4(15).
inscrição no IBC
N9 643.110 - Editór. Refrigera-ção S.A.. (Promova alteração de
nome' no presente pedido, autentique
os documentos de fls. 12-13 e apre1 nome do
sente novos exemplares co
neivo titular).
N 9 658.848 - Ponto;! S.A. (Cumpra o , art, 162, do CPI).
149 670.170 -- Bebidas marumby
( Autentiqus
S.A: - Ind. e Com,
o documento de fls. 12-14).
149 670.397 - Mira (a-1 Pr )(lutos
Alimentícios S. Á. - (autentique
documento de fls. 11).
IV 670.864 - Einesto Neue.caatier
S.A. Luis. Reunidas -- (:_utentique
os documentos de fls. 12 13 e apresente exemplares reivied Cr 112 0 os
artigos de acôrdo com o objeto da
firma).
N 9 670.865 - Ernel D ei!,:ta,ier
- (AuS.A. Indústrias Retia , d:
tentique documentos de n l s, 8 a 10
e apresenta eminiplares ‘,ealicando
os artigos de acarem cean o objeto
•
da firina).
N 9 672.778 - Dr. A. :Wancier
S.A. - (Cumpra o art. 81 do CPI).
N 9 673.187 - Casa Edil.ôra Vec,chi Ltda. - '(Autenti o ne. os do, curnentos • de fla. W11 e apresentfir:4
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I exemplares reivindicando livros e revistas).
N9 873.188 - Casa Editôra Vecchi
Ltda. - (Autentique os documentos
de fls. 8/12 e apresente exemplares
reivindicando livros e revistas)
N9 683.185 - Cia. Cervejaria
Brahma - (Apresente exemplares'
reivindicando assinados, com exclusar
de champanhas).
N9 686.255 - Bar e Restaurante
Piaf Ltda. - (Autentique documento de fls. 8).
N9 673.316 - Roux Laboratories
Inc. - (Cumpra o que determinam
os arts. 81 e 162)N 679.780 - A. W. Faber-Castel
- Cumpra o que determinam es artigos 81 e 162).
NO 681.279 - Laboratories Chibret
S.A. - (Cumpra o que determinam
os arts. ti 5 e 162, apresente
exemplares em seu nome a fitaria
Laboratores Chibret S.A.).
N9 686.784 - Cia. Benvori de
Produtos Alimenticios - (Apresente
novos exemplares reivindicando, passas, azeite e azeitonas, Gem citar
Decreto-lei).
INT9 687.392 - Cia. Exportadora,
Importadora de Alagoas Ceia (Apresente n9 do C.G.C. e copia
da inscrição no I.B.C.).
•
N9 637.601 - Colgate-Pairriolive
Company - (Cumpra o artigo 81
e 162 do CPI e discrimine os artiges
em novoa' exemplare.$). •
N9 A88.431 - Casa .Eaitora iTee
chi Ltda. - (Atine tique os fincLii C':
tos de fls. 11/15 e apresente enem
piares reivindicando revista).
1•89 687.653 - Café União do Brasil Ltda. - (Autentique documente
de fls. 11-12)
No 638.689 - Palhinea S.A. indústria e Comércio de Bebidas em
geral - (Autentique documento de
fls. 11/13). _
•
NC 689.118
1?.chteira Abril
- (Autsatique -o documente de Ie.
lhas 10 e apre.sente novos ezernalarer
reivindicando apenas livros, jorraie
e revi:tas).
N9 6l- 0.027 - Unilever Ltd. (Discrimine os artigos em novo.
exemp lares e cumpra OA artigos 81 e
162 do CPI).
N9 6;0.471 Emrrees Jornanst:-.
ca. Sul-Riograndense S.A. - (Ame
sente Imecioaceto de acordo com o
art. le c.;” a i a da As-emaleis).
N9 60 014 - Ind. e Com, Dum:ris
S.A. - - (Aujentlque o cteciareente
fls. 10 e apresente novos exeunsiares coostande apenas a palavra 1;ra7,er nas et2t35),
N) 693 etta - lodústria e Comer:do Tina Ltda. -- (Autentique o dommento c e ile. 7 e ame:e:te troves
sxemp te ir revin(eca n d o apenas 01e02
eomests yr 'A teruo e in vis; a a uosumer ta eesentseo).
N.o fie :.160 - Kerl Senetek -linhas 9)
(eutse ldmee eocumento
- Chocolate Dizioli
N9 e" (
(Ntn t?Iltidlie documento de
S. %
fls. R-9i.
le o st-13.e22 - Parel . rle. 'Hut.a ri
mitere - (Autentique doem-rent-O
lis. 9-10 e apresente novos e ampla
re; CO::) e s-clus ec de conleii e ser
pent e-em ) .
N ) ef 677 - Najorea Cem el m o (
Indu-tria Ltda. -• (4).it a n leeue etc
ele---"to de fls. 16 19..
Lide, fr.
Ni 617.601 (Premes •.'
-.(er .
deetr a e
mao de nome no mesente redi
do).
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SECRETARIA DE

PATENTE

EXPEDIENTE DE 22 DE Al3RIL
DE 1971
Notificação

Ficam notificados os interessados
abaixo relacionados para_ efe tuarena dentro de sessenta (60) dias,
o recolhimento, no Banco do Brasil S.A., da retribuição final devida e da relativa à primeira anui •
dade, cujo comprovante devera ser
apresentado • ao INPI, dentro do
mesmo prazo a fim de permi Nr a
expedição da competente carta patente:
Privilégio de invenctio,.1)efewto:

t'n

17;1

No 176.579 - Processo e dispositivo

No 223 051 - 1..e)g. C. 011vet ; i &

e de fusão de is ateliais sólidos Glaverbel - (deforido com exclusão
dos pontos 12 e 13).
Cumpram as. exigencias técnicas:
No 172,238 - Malic Metalúrgica
Ag.ricola Ltda.
N9 18.7.246 - Henkel & Cie GMI ai.
N9 157.438 - Euclides Medeiros.
No 161.616 - Fabiano Olavo Gomes Pinto.
Na 173,728 - Yasaka Kojirna,
N9 174.448 - Capelinha Indústria e
Comércio Ltda,
NR 186 435 - Huck Manufacturing
Company.
No 186.457 - McDowell Welman
Engineering Company.
N9 186.461 - Luiz Alfredo Pereira Viana.
No 18.6.463 - American Flange
M anufacturing Co. Inc.
No 186.467 - Eduardo de Lima
Castro Neto.
No 186.483 - Rondou Corporation..
N9 186.496 - Sermaq Comércio e
Reuresen'acões Ltda,
N9 126.530 - Aktiengesetsl. ibet
3).1). n:e:a:ter & Wain's Maskin og Skibs)
9 189.266 - João Arvangelo Arena.
1S9 C57
Armaeõesade Aço Piosei S. A.
N9129.168 - Severino ao. Silva Ramos.
No 189.225 - Emitir) Andrade alou-

149 :404.324 - F. Hoffmann la Ro.
che & Cie. Societe Anonyme.
NO 204.427 - Heinrich Vorkauf.
N9 204.787 - Standar Pressed
Steel Co.
NO 204.817 - Sterling Drug
No 204.818 - The Bendix Corporation.
NY 204.819 - Société Anonyme D.
B: A .
No 207,020
USM Corporation.
• No 207.043 - The Goodyer Tire &
Rubber Company.
N9 0 07.048 - Schumberger Technol ogy Corporation.
N O 207.035 - Th e Bendix Corporation.
No 207.066 - United Merchants
(Md IVIanufacturing Inc,
No 207.087 - United Kingdon
Attnnio Energy Anthority.
• NO 207.299 - Aluminium Company
Of America
N9 207.300 - F. Hoffmann; LR Ro"he & Cle Société Anonrme,
No 207.301 - F. Hoffmann La ao..
ehe a; Cie Societé Anonyme,
No 207 202 - F. Hoffman.n La Rocia" 81 Cie Société Anonyme.
N o 201.203 - F. Hoffmann La Ruene a dde Sceiété Anonynie,
NO 207.107 - American Packaging,
Corporetioe.
No 207.413 - Sydney Edward Tilby.
NO 207.414 - Nitro Nonel Ab.
No 207.415 - .Tohns Manvnie Cora
poratien,
No 207.5E0 - Nelude S.A.
No 107.ERS - United Stales Steel

%.

ele p re-aquecimentocte enfornaineeto C. Sp. A.

N9 101.272 - Aperleiçoementos em
ou relativos a estruturas de p&-esterei lineares de tereftalatos - E.
I. Du Pont de Nemeurs and Compeny.
No 123.097 - Aparelho para misturar substâncias sólidas e liquidas Rheinstahl Henschel Aktiengesellschaft.
N9 153.695 - Processo para produzir esponja de ferro e para rei:teserar titânio e alumínio das lamas
vermelhas da Bauxita e esponja de
ferro assim °atida - Montec•atini
Societá Generais rei. L'Industlia Mineraria e Chimica.
No . 154.3k - Ar.erfetçwmentrs en cortador de legumes - Metalergics
Laky Ind. e Cone Ltda. - (Deferi
Y- 9 189.227 -- Feanciaco Sedes Jú.
do com eaclusão do ponto dois).
N) 154.377 - Processo para pi e- aesr.
pereço de Poli-uretano 5-- Dunlop alo 129.236 - OsIde Zonsei.
N" 1 1)9.999 - Wileon Esteves,
leubner Company 1 eniteci.
N9 222 7r.3 - Antônio Pernande
No 131.799 -- Forea de copia vence
ver -ao calor - Minneeota Mining arre des Sentes Senea.
Manufectioing Comeany.
Erigénems
No 161.270 - Processo gare orodusir inna espuma de metal de pouN 9 1 74.503 - Mcla l ingica Oriente
co peso - American Comrany - =ler;
-diva An5nima)
eco;deferido de acôrdo com o laudo tec el ° clu r" , cor, xit've o(Para
req , , ry,, reco).
- 'irrvy ar n nento (metro).
Cednposie ões refrate
N9 163.950
N o 171 e25 - Ancora Indústria
L'Electre Refractaire.
rins.
nemerei o Ltda. - (para cons)use
N9 161.312 - Proceeso para f2.- de Par ecer técrico deve o reouerent
brim adubos carneostos de suhst odirener o ponto 2 do relatório).
tâncias nutritivas - Gomai Werk,
Ni 171.9ae
Inrhadaia
A. G. - (Deferido de acerda rorr COmercio Ltds.Aimma
- (Deve o re ee•
'o laudo técnico).
.eme relevar o /)Coto '3 ociasibnitan
N P 151.48e - .Piocesso para : a oe- "ssrm a CO I IC:d.'ã0 do paeecer tecei
teneão de magnetite em iorma de pe ee).
superficie lisa arredondada - Knap- No 1.8.9.072 - Hugo Karnas
sack Griesheim Aktiengesellschaft.
(apresente novos pontos caraeteriste
oos de ta l forros que não constei-. o":
N9 165.526 - Original proceaso de mesmos reiviedicações
específicas de
lavagem de cana de açúcar e produ- material p lástico e baquelite,
pois ta'
tos agrícolas e respectivos conjuntes não deve ser reivindicado de acôrdr.
meearecos - Milton Afarelli - (de-. com o CPI (Decreto-lei- 1.005, de
ferido com exckusão do ponto 3).
21-10-69. Deve a i nda ser retirado o
N9 166.2E4 - Processo para a -sus- 29 ponto característico pois êste nãpenção de trituração de substâncias é consiperado reivindicatório) ,
;elidas ou de suas misturas não amnN9 189.077 - Orlando - Rodrigues e
Meáveis com líquidos. - FarbenraMauricio Bia,nchi - (notificar o reeriken Bayer Aktiengesellschaft.
querente
para que retire o 39 ponto
N9 177.998 - 'Processo para a oreoaracão de fosfato de amônio puro característico pois êste não é consiRobert A. Macdonald. - (deferi- derado 'reivindicatório).
N9 180.235 - Nazareno Francisce
do de acôrcin com o laudo técnico Tagl
iacoss¡ - (notif i cas o requeren mm'a eacl e cnio do pcnto 12) .
te p ara que retire o 29 ponto caracs
N° 177.-1 21 - Composições de E0- teristico- pois ;este não é considerado
'ester e Poria:anda tendo , proprioda- 'eivindicatórice.
les ape efeicea das e »recesso para preNo 189.260 - Yuklo Kaminogo earar fulano( a »arar destas cempo•• .(Notificar o requerente para apresensições - lieretMan Kodak Cempa.- 'ar novo ponto característico retiranem. - (deferido de acetato cem o do o 29 , pois êste não , 4 considera&
•s e a tS nnice
.
1 S."4 -- Pire ssEn .rara a oro
.Arquvem-se de acôrde com o ar1. .j. -1.; • d...! fie retorcido e l e stiem - Ho- '.'go • 1 4 5, lona vez que procuração
verem)... apresentada não atend ao disposto
'J., ri
me --ejFadiertuisas
). G. - (deferido eis acerd- e e artigo 162 do CP.:
• e ' s edo técnico).
aio 188,410 - Uniria narbide Cor.- Processo Dara for- ' ,ration .
anneete
rientaten
unia
anisai
se
No 198.124 - F. Hoffmann Lir Rees ,'
em iuna sa.vienvie sebterrenea. ne & Sociélé Anonyrne.
9''P.P'?2,7 P.ew.
7-:: 9 202522 - Pirelli Cocleta per
ler) 170."7 - Areari a pe ea o r.a:
pnv-V-ão N" 2 01 .739 Societe Anonyme O. B. A.
Anisted Inclusnies Incorporated.

Cnrraration.

No . 207.126 - Caterpillar Tveclor
Cc.
General Cr: ble
No 207 . r02
Waren; Limited.
No 207. 627 - The Gillette Cem?11`•"'. 207.771 - Mirara; Tool W sr'.$
(cc.
N O !e:01 . 't o?
Impromem A. le.
No 20(.7,3
Atox Trust 13'ta
NO 207.eil - Tire Cilktt:à
tema,.
201.eS4 - Union CarbleM
Ir.
t'Cat i,,n
(a.ir
S'07,ee5 - Caearalicar
N9 26i.1:6
IN ? 2J7.
t:,ny.

AleirCome

- Sto/iiti,z 1) O
20'I.9;; g - nahn c a l

t.o4
I -.
f•

No 207.e09 - Melena
.e.
N° e:n.(1"g -•
YOrilli
' 4 or.
(ene to, ('ia. Sociêté A.nony to e
No 27.992 - F. Uniam
la
che
Cio. Société Anonsme
N9 208. e .E6
Soelete da;
et
Ateliers du Creusot.
No
e57
Seciété da; Fere,. -; et
Ateners do Cre-asot.
No 208.258 - Union ca..blel, Cor4
poration.
No 208.301
Union Caibide Corsi
poration.
No 208.305 - Karl R. Sai-reme:lida
NO 208.340
Société eles urges et
Ateliers dia Cretreet.
N9 208.486 - Union Carblde Corot
poration.
No 212.44/ - Union Carblde Co"
poration.
N9 212.448 - Superior Continental

1'nrporwtion.

No 212.483 - P. Hoffmann Ia Rolf
che & Cie. Société Anonyme.
N9 21.9.484 - Philips Petroleurd
Compainf.
'sio 212.488 - Mande Richfield;
Company.
11
No 212.490 - Union Carblie Au44
baba LImited.
No 212.698 - Ford Motor COn10,
pany.
NO 212.699 - F. Hoffmann Ia 1¥40
che
Cie, Bociété Anonyme.

1712
ecoo
- -a•-•
• -'en._
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N
e.o 213.693 - Illinois Tool Works N9 215.295 -- Tailaba Seiyaku Co.
INT9 212.741 - Applied Power Indus- In
Lad.
tries Inc,
N o 215.302 - Pdh Pharmaceuticals
N9 212.742 - W. R. Graee & Co. N9 213.699 - Fisons PharmaceutiLimiten.
' No 212.749 - Société Anonyme D. cais Lirnited.
N o 215.309 - E. R. Souibb & Cons
No 213.701 - Liquid Carbonic Ar)3. A.
No 212.750 - Fierro Esponja S.A. gentina Socieda.d Anónima Industrial inc.
149 215.310 - E. R. Squibb & Sons
Comeacial y Financiara.
N 9 212.751 - Canron Lirnited CanNo 213.703 -- Israel Mining Indus- inc.
ron Limitee.
Na 215.311
Trio tloodyer & RuharieS Institute for Research and DeN 9 212.778 - Vea Caem1akombinat velopment.
bar Company.
)3ittorfeld.
NO 215.312 -- E. R. Squibb & Sons
No 213.750 - 1.. Givaudan & Cie. inc.
Nt 212.7'79 - Velc Chemiekombinat
Sociéte Anonyme.
;Catada/d.
No 215.313 - Sterling Drug Ind.
14 9 213.785 Corning Gloso Works.
No 212.795 - The Nattonal
N9 215.314 -E. R. Squibb az Sons
N 9 213.786 - Corning Glass Works. inc.
Registai* Company.
N 9 213.787 - • Comina; Glass Works.
Celapese Coo.tingN u 211.796
N9 215.316 --• The Lubrizou Corpo1: 9 213.783 - Cakot Corporation.
Company.
No 213 792 - Enoplastic DI. F.' P. ration.
. .797 - The Bendix CorpoN 9 21 2
NO 215.317 - W. R. Grace &
cohin
ration,
Co.
Na
213,793
Pirelli
Societa
per
W. R. Grace & Co.
Nu 212.799
Rohn And. Haas
No 215.348
Johns Manvilie Cor- ,a2-duni.
N 9 212.813
C( mapant,r ,
para tion.
'N 9 214.056 - ling. C. Olivetti &
No 215.319 -- General Foods CorN9 212.813
Johns a/fanai/1e Cor- 2o. S. P. A.
poration'.
poration.
Na 214.099
Federal Mogul CorNO 215.320
L. Givaudan & Cie.
N9 212.827 - General Motora Cor- poration.
poration.
No 214.104 - 1 vai Motor Cornija- Seciété Anonyme,
No 215.321 - Pohn Arnd. ComNo 212.830 - Huck Manufacturina
CorrilunY.
- No 214.107 - 13urroughs Corpora- pany.
N9 220.042 - The National Cash
N9 212.832 - Corning Giass Works
on
Ra-riotai
Eli
Lilly
And.
ComN
9 214.264 1n' 9 212. o 33 - Cornirr Glosa Worka aany.
No 229.99 1 - Un i ted Merehants
. N9 a12.831 - Coinina Glosa Works, 1,1 9 214.255 - Union Gaabide Cor- aald Manuracturoi .s Inc. - Arqui.
212.335 o-- Caterpillar Tractol
acni-se OS pomoosoio
atien .
Co.
PTIW ps PetroJeurn
N 9 214.256
Bar': Cosporation.
SEC3':ErAR1A. DE INFORMAÇÕES
Compano.
,
212.837 - Coroing Glip.s Works.
E TRa..NSFERÉVCIA DE TEC-•
Union
Garbide
CorN
211.30!
a
OLO(..ai- A
Ni- 212.881 -- Société Aponyme D
ation.
)3. A•
N9 214.30-4 - Atlantic Richfield
Em 22 de abril de 1971
212.812 o- Urnon Carbide Corpo..
tomany.
imioao
Remington aams
No 214.370
Diversos
N u 212,982 - Union Carbide Cor- Zaropany Inc.
re:ai ton.
N9 214.272 - F Hoffmann La. RoThomas Paarco Pilho (titular da
aa' 713.035 - Standaat Pressed olie Y. Cia Société Anonyrne.
pai. PI n a 53.983). - Arquive-se o
• el Co.
'N o 214. 373 - F. Ifoffmann.La R.o- nedido
de anciançãó de contrato de exCie Soclété Anonyme.
la i 213.059 -- Mitsubichl jukogyo alie
ploração deftS. 38-39 por falta de
Roam:mai Kaisha. e Salemiasti Petroaum.
primento
de exigancia. •
N9 214.374 - P. Hoffmann La
chmincal Co. Ltd.
2.r. Cie Société Anonyrae.
Exigências
N9 214.375 - F. Hoffmann La Rola" 213,080 - David e 13each.
No 213.079 - Arthur G. Me Kee cibo & Cie Société Anorlyrne.
N9 214.379 - Beecham Group LiSuntory Llmited (junto ao regis(9,z Company.
tro n° 224.139): - Promova a re1,19 213.081 - R. J. Reymonds To- mited.
No 214.396 - Engeihard Minerais tificação do nome da sociedade para
barro Cornpan 3T•
Suntory Limitar/. na tradução de fôN9 213.119 - ACP Industries Incor- a cihamicals Corporation.
13 9 214.416 - Union Garbide Cor- lhas 21-22.
porated.
Suntory Limited (junte ao regisN9 213.120 -- Mimas Tool Worka noaation.
No 214.417 - F. Hoffmann La Ro- tro no 224.140). - Apresente proInc.
curação de acôrdo com o art. 162 do
N9 213.121 - Rohn and Haas Corri- ahe 8z Cie. Société Anonyme.
pany.
N o 214.418 - The National Gash CPI.
•
Na 213.122 -- El Paso Paoducts Com- Pagister Company.
Linhas
Corrente S. A. (junto ao
rks. ; egistro nO 243.74). - Declare o núpany.
Illinois Tool Wçi
N9 214.599
No 213.123 - United States }ateei Inc.
mero de inscrição no CGC e apresenCorporation.
W. R. Grace & Co. te nova procuração outorgada a
139114.600
NO 214.635 - Paul August.
N9 213.148 - Santiago Lorena°.
Mercúrio Marcas e Patentes LimiN9 213.162 Philips Petroaeurn N o 214.873 - Eli Lilly And. Com- tada.
gany.
Company,
Mecânica Continental S. A. (junN9 214.884 - Uss Engineers And.
N9 213.163
to ao registro no 243.897),. - Declare
ACF T.ndustries Incor- Consultants Inc.
porated.
N9 214.913 - British Arrierican o número de inscrição no CGC e
esclareça o motivo de inutilização da
No 213.164 - W. E. Grace & Tubacco Company Limited.
última falha do documento de fls.
Co.
•
1. '
1n19 213.339 General Motor% Cor- N9 214.920 - Tanake Seiyaku CO. 8-12.
Ltd.
Prelude Modas Ltda. (junte ao reporation.
N9
21.4.921
Miodras
Zdravkovica
gistro no 244.980). - Declare o núN9 213.375
Atlantic Richfield
No 214.923 - Perstorp AB.
mero de inscrição no CGC.
Company.
Air
214.924
Westinghouse
NO
N9 213.376 - Rohn and Haas comPalheta S. A. Produtos AlimentíBrake
CompanY
pany.
Eli Lilly And cios (junte ao registro no 311.39e) .
N9 214.934
No 213.487 Reraington Arm Company.
- 1) prove a alt, de nome dó tituCompa.ny Inc.
Eh Lilly And lar do registro - Palheta, Ind. e
No 214.935 Com. de Cafés Finos S. A. para PaNo 213.488 - The Goodyer Tire & Company.
lheta Cafés Pinos S. A. - 2) pague
Rubber Comp any.
Eli
Lilly
And
No 214.937 a retribuição relativa a essa alteraN9 213.512 - Soa:été A.nonyine D. Company.
çã o - 3) promova a autenticação da
B. A.
Eh
Lilly
Anel
No 214.938
fotocópia de fls. 16-17.
N 9 213.592 - The Iloover Com,nany. Company.
NO 213.594 - J. M. Rubel' Cor-. No ' 21.939 - Plani ex Ltd .
Carneiro da Cunha Meias Ltda.
poration.
1.19 214.944 - Eli Lilly And Com- (junto ao registro no • 313.384). 1) declare o número de Inscrição no
N9 213.595 - Rohn and Haas Com- pariY.
pany.
N 9 214.945 - Ely Lilly And Com- CGC. - -2) promova a ressalva da
ra gura no número do registro da guia
No 213.59.6 - Repkwell Manufactu Pany.
de fls. 23.
rhig Company
y
Lilly
And
Com214.945
Ei
No
N° 213.603 - Companhia Algode- pany.
Diversos
W. Paraguaya Sociedad Anonima.
No 215.096 - P. Hoffmann La Ro•
Áknonyme.
No 213.604 • - Roberto Moragues.
-he & Cie Société
Liroired (junte ao registro
N9 213.617 - Fujisawa Pharmaceu- No 215.097 - F. Hoffmann La Pao- u9Lentheric
245.997). - Indefiro o pedido de
lne & Cie Soeiété Anonyme.
tical Co. Ltd .
anotação de transf., formulado com
No 215.098 - F. Hoffmann La Ro- a petição no 79.157-69, eis que o reNo 213.632 - United Airchafa tala
cie & Cie Société Anonyme.
poration.
glatro não foi prorrogado, de acôrde
Ti 213.689 - The Bendix CorporaNo 215.099 - The Lubrizou Corpo- oom a informação da S.P. Re.
tino.
Sanaa/ Com. e Ind. Ltda. (junto
. ration.
N° 213:690 - Union Ce4ide Cor- NO 215.133 - Eh Lilly And Cqm- ao registro no 176.066). - Arquivepeva tilam
ae o pedido de anotação de trarisf.
ny

Abril de 1971
por Ultr a de cumprimento da exigêra.
cia publicada no D.O. de 8.2.71.
Fumo Ind. e Com. de Ferro Limitada (junto ao registro 176.272).
- Arquive-se o, pedido de anotação
de transa por falta de cumprimento
das exigências publicadas no D.O.
de 4.2.71.
Virican Aperitivos Nacionais Limitada (junto ao rregistro 194.068) Arquive-se o pedido de anotação de
transa por falta de cumprimento
das exigências publicadas no D.O.
de 4.2.71.
E.C. de Witt & Company I•imited
(junto ao registro . 202.194) - Arquive-se o pedido de retificação por
falta de cumprimento das exigências publicadas no D.O. de 4.2.71.
Merck CO. Inc. (junto ao registro
210.287). - Arquive-se o pedido de
anotação de ala de nome da licenciada por falta de cumprimento das
exigências pablicadas no D.O. de
4.2.71.
Carlo Erba S.p.A. (junto ao regiotro 210.373). - Arquive-se o -pedido de anotação de transf. e contrato, por falta de cumprimento das
exigência publicada no D.O. de 3:
2.71.
Merck Co. Inc. (junto ao regia- .
tro 211.199) - Arquive-se o pedido
de anotação de alt, de nome da licenciada por falta de cumprimento
da exigência publicada no D O. de
4.2.71.
AMP
do Brasil S.A. Maquinas
Automáticas (junto ao registro
216.050). - Arquive-se o pedido de
anotação de alt, de nome por falta
de cumprimento da exigência publicada no D-0. de 12.2.71,
Merck Co., Inc. (junto co registro
219.539). - Arquive-se o pedido de
anotação de ala de nome da licenciada por falta de cumprimento da
exigência publicada rio D.O. de 4.
2.71.
Fiação e Tecelagem Sant'Ana S.
A. Inda. Gerais (junto ao registro
220.064). Arquive-se o pedido de
anotação de alt. de nome por falta
de cumprimento de exigência publicada no D.O. de 12.2.71.
Moinho de Ouro S.A. Produtos
Alimentícios (junto ao registro ....
228.242). - Arquive-se o pedido de
anotação de alt. de nome e transf.
por falta de cumprimento das exigências publicadas no D.O. de 4.2.
71.
Merck Co. Inc. (junto ao registro 238.611). - Arquive-se o pedido
de anotação de alt. de nome da licenciada por falta de cumprimento
das exigências publicadas no D. O.
•
de 4.2.71.
Patek, Philippe S. A. (Junto ao
registro 240.112) - Arquive-se o pedido de anotação de alt. de nome
por falta de cumprimento das exigências publicadas no D.O. de 4.2.
71.
Unilabor Indu.strial Farmacêutica
Ltda. (junto ao registro 259.056)
Arquive-se o pedido de anotação de
transf. por falta de cumprimento das
exigências publicadas no 1. O. de
15.2.71.
Com. e Ind. de Bebidas Pereira
Lima Ltda. (junto ao registro
259.593) - Arquive-se o pedido de
anotação de transa por falta de
cumprimento das exigências publicadas no D.O. de 12.2.71.
•
José Domingues (junto ao registro
278.462) - Arquive-se o pedido de
anotação de trans!, por fel;a de
cumprimento das exigências publicadas no D.O. de 15.2.71.
Transmatic S.A. Inda. ElOtrica8
(junto ao registro 280.418) - Arquive-se o pedido de anotação de transferência por falta de cumprimento
da exigência publicada no D . O. do
4.2.71.
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Tecelegeni Lady S.A. (junto ao das exigências publicadas no D. O. de
N9 1.545 - Parbenfabriken Bayer
Retificação de pontos
registro 293.689) - Arquive-se o pe- 9 de fevereiro de 1971.
A vtiengesellschaft - Diga claramendido de anotação de contrato de exCiba Societe Anonyme (junto ao te a finalidade dos éteres enólicos
/V? 145.010 - Processo para a faploração por falta de cumprimento registro 401.987). - Arquive-se o pe- aqui mencionados de acorde com o bricação
de preparações corantes das exigências publicadas no D.O. dido de aneitação de contrato de ee- Art. 13 1 2 9, letra a, do CPI.
Ci'oa Société Anonyme. - Pontos pude 15.2.71.
ploração por falta de cumprimento
Captocap Limited (titular da pat. blicados em 19-4-71. - Total de 12
Laboratório Sanitas S.A. (junto das exigências publicadas no D. 0. PI n9 69.058). - Diga que fôr do pontos.
de
4-2-71.
No 155.946 - Processo de fabricaao registro 301.797). - Arquive-se o
seu interês.se, em face do pedido de ção
de artigo de metal - Arrowhaead
pedido de anotação de alt. de nome
Industrial Madeireira Cedreia S: A. caducidade.
Eneineering Corp. - Pontos publipor • falta de cumprimento das exi- (junto ao registro 403.266). - Arcedes em 19-4-71. - Depositado em
gências publciadas no D.O. de 3.2. quive-se o pedido de anotação de alDiversos
9-1-64 - Prioridade n 9 250.629.
71..
teração de nome por falta de cumJose Mário Raddi (junto ao regis- primento das exigências publicadas no
No 156.589 - Composições paia laN 9 188.032 - Sérgio Wladimir Bem
tro 306.514) - Arquive-se o pedido D. 0. de 9-2-71.
nardes - Desarquive-se de acôrdo vagem de roupas - Colgate Palmolide anotação de transf. por falta de
ve Cempany. - Pontos publicados
Industrial Medeireira Cedrela S. A. com a informação da S.E.F.P.
cumprimento das exigências publiem 19 de abril de 1971. - Depositado
(junto ao registro 403.846). - ArquiBorg-Warner Corp. (no pedido de em 31-1-51. Prioridade depositada em
cadas no D.O. de 8.2.71.
Moinho de Ouro S.A. Produtos ve-se o pedido de anotação de alte- reconstituição da pat. PI n 9 78.752) 28 de maio de 1963, sob o número
283.702.
Alimentícios (junto ao registro ração de nome por falta de cumpri- - Autorizo a reconstituição.
No 157.070 - Combinação de polia
316.543). - Arquive-se o pedido de mento das exigências publicadas no
Republicação do D.O. de 20.4.71. e de redutos. de velocidade - 'lhe Reanotação de alt. de nome e transf. D. O. de 4-2-71.
Bukh Sabroe Motores Diesel e Redance Electric And Engineering Compor falta de cumprimento das exi'.
Pontos publicados em 19 d8
Notificação
gências publicadas no D.O. de 4. frigeração Ltda. (junto ao termo
346.553). - Arquive-se o pedido de
abril de 1971.
2.71.
anotação de transf. por . falta de cumDecorrido o prazo de sessenta
NQ 159.296 - Aperfeicearnento no
António Miguel (junto ao registro primento das exigências publicadas no (60),
dias, a partir da data desta pu- preccEo para a produção deprodu320.767). - Arquive-se o pedido de D. 0. de 10-2-71.
blicação,
e
desde
que
não
haja
intos tei moplásticos de poli-condensa•
anotação de transf. por falta de
terposição de recurso, ficam notifi- ção - Farbenlabriken Bayer A.kticncumprimento das exigencias publi- Republicação do D. O. de 20-4-71 cados
os
'interessados
abaixo
relaciogesellschati;. - Pontos publicacles em
cadas no D.O. de 4.2.71.
Em 22 de abril de 1971
nados para efetuarem, dentro de 19-1-71.
Agostinho Lia (junto ao registro
sessenta (60) dias, o recolhimento,
N O II, .1 ..1C0 - Processo para prepa331.807). - Arquive-se o pedido de
Reconsid(ração de Despaeiir)
no Banco do Brasil S.A., r'i retri- rar 1.1i r. 91-mosto e-eu poYmero de
anotaçao de transf. por falta de
- Rolem &
final devida e da relativa ao adi;;ao
cumpilmento das exig3ncies publidei t e ?untos publicaGiovanni - Coletti-Moglia (no pe- buição
primeiro
decênio,
cujo
comprovande 3.2..71.
cadas no D.
dido de reconsideração do despacho
dos ein 10-t . 11. •-• Pi1ca1a depoInd. de Artefatos de Tecidos Itaracy que arquivou a pat. MI .n9 5.262) te deverá ser apresentado ao I.N. eitatia til 1 de julho cie 1C33 sob miLimitada (junto ao registro 346.914). - Patente já arquivada com pedido P.I., dentro do mesmo prazo, a fim
Arquive-se o pedido de anotação de de reconsideração indevido. Desco- de permitir a expedição do compeNeva iae - Silvio
trend'. por falta de cumprimento das nheço o pedido de reconsideração e tente 'certificado,
nuble:eito:- em 19-4-71.
exieeinc l ue publicadas no D. O. de 4 arquivamento em face da informa- D-.2pusia:lo em 3 ti; v.sto de 1954.
Marcas Deleridas
de fevetedeo de 1971.
ção da Procuradoria.
Núvo maor a erplosão
Ca r '.es aeu.ser re dee: Ennser
Moinho de Ouro S. A. - Produtos
N9
461.149
Dacon
Dacon
S.
cai 19-4-71.
Privilégio;
. de Invenção Inieferidos
.Alimenticios (junto ao registro númeA. Veículos Nacionais - cl. 21 No 102.636 -- Uma causul a plást;ca
ro 347.069). - Arquive-se o pedido
N9 149.364 - A,perfeiçoarnentos (com exclusão de alavancas de cem- lnvuvel peai gartafas
- de alt. de nome,- digo, o pedido de
'elo, carros-berços, carrinhos pera
- Ponto. , publicados
anotreão de alt, de nome e transf. introduzidos nos processos de pre- máquinas de escrever, mancsie de da S , ",a E. o ares
- Depositado em 16 de
por falta de cumptimento das exigên- paração de urânio por magnesio ter- rolamentos e velocípedes.
sat n mbio Co 1964.
mia ou nos processos análogos cias publicadas no D. 0e-de 4-2-71.
e p,erndor de v.Jpor
COM.
N9 585.221
Cemissariat a L'Energie Atomique.
Agro - Pan - queee.ior
1i 5 1 3
1
Ap,a
SuweaUsines BI:asneiras de Açúcar S. A.
Ni 150.151 - Forno de campânula cAlg. ro45.Pan Comercial e Imp. S.A. -- bvi
Inc. - Ponto
(junto ao registro 349.165). - Arforoo sino para a preparação de
quive-e? o 1.adido de anotação de al- ou
publicados em 1.9-4-71.
urânio- por magnesiotermia - ComN9
609.974
Euconta
163.(149
Pi
°cesso
apert;,leoadO
teraeeo de nome por falta de cumpri- missariat a L'Energie Atomique. para a fp brieução de material fibioso
Werke Nurnberg A.G.
cl. 17.
mento ries ex;eências publicadas no
tio vafito a partir de celu l ose natuW' 153.149 - Cartucho combueti.D. O. de 4-2-71.
N9 609.975 - Triumph Factura - :. •A ou reenerarla - 'Union Carbide
Darrow Laboratórios S. A. (junto vel tubular para reator nuclear - Triumph
Werne
Nurnberg
A.G.
Cor .). - Pontos nublicados em 19
reaisi co 353.057 - 353.059 - Comissariat a L'Energie Atomique. cl. 17.
de abril de 1911. - -Total de 5 pontos.
356.555e -- Arquive-se o pedido de -N". 161.290 - Ligas de urânio de
NO 163.31a
compw,irão de FaicoN9 663.028 - Thomas de L9. Rue
anotaeo de trensf. por feita de cum- pequeno teor de liga - Commissa- Thomas de La Rue S.A. Inds. lamento - Monsanto Company
primento das exigências publicadas no riat a L'Energie Atomique.
ia/bi
le:Lidos em 19-4-71. -- PrioNo 161.626 - Processo de revesti- Gráficas - cl. 38.
.0. 0. de 12-2-71.
ridade depositada em 28 de outubro
mento de barras de urânio e produ$erviços Ferreviários Serfer S. A. tos come os obtidos pela aplicação
14'53.
Marcas Indeferidas
(junto ao registro 359.305). - Arqui- do dito processo - Commissariat a
NP? 179.52f1 - Dispositivo pais refli.
geração de óleo em motores de coouve-se o eedido de anotação de alt. de L'Energte Atomique.
N9
649.292
Televolt
Televelt,
nome e transf. por falta de cumpritestar - Pandelis Ha.lalambo HaS.A. Inds. Elétricas - el. 8.
ralanbidis - Pontos publicados em
mento das exigências publicadas no
'Exigências
D. 0. de 12-2-71.
.
Exigências
301-3-711.
1-0.912
9 5
- Processo para a poNorremose & Cia. Ltda. (junto ao
N9 218.488 - Alain Michel AleIhnielizacão do etileno - Halcon Inregistio 365.901). Arquive-se o pe- xandre Zgorid - Tome conhecimendido de anotação de alt, de nome por to do parecer de 19.3.71 a fim de p 1n ' 633.282 - Equipotrat Equi- tetmational Inc. - Pontos publicaamentos
e
Tratores
Ltda.
Cumdos
em 5-4-71. - Total de 9 pontos.
falta da cumprimento das exigências poder eumprir a exigência formulapra o art. 73, bem como sua inscriNO 1a2. $55 - Dispositivo para aciopublicados no D. 0. dê 4-2-71.
da ptfra posterior publicação dos ção no CGC.
nar comutatiramente órgãos de iaEminte Empreendimentos M. G. pontos ca racterísticos.
"'articula rmente 1, ara. Motores alHidráulicas
e
Elétrica
Ltda.
Apre
N" 185.1105 - Helio Mota Alves sente procuração e cumpra o art. 73 iei fleti vee - Fabrica MaaLimitade (junto ao registro 373.706).
- Arquive-se o pedido de anotação Peixoto e Ovídio Pedeli 'Pague a bem como sua inscrição no CGC.
netti Ma rclli S. ti. A. - Pontos P0de trare d . jor falta de cumprimento taxa pela alt. do relatório.
blicales i•in 5-4-71 • Fic. , m retif:cacl,s
das exi ., éneias publicadas no D. 0.
• Na 254.000 - Linde Aktiengesells- OS pontos calacteristices flor terem
N" 184.655 -- E.I. Du -Pont de chaft
de 8 - 2 - 71.
- Prove que a marca ainda se
o inicio na n(vis. 1.3-12 e o fiNemours and Company em vigor no pais de ori- na' na
1.3-te
Usines Brasileiras de Açúcar S. A. os pontoe característicos 6. 7, 8, 9, encontra
No
171.777
- D i spositivo para proJunte procuração nes termo:
(Junto DO CCiStl'O 377.587). - Arqui- 10. 11 e 12, pois não estão de acôr- gem.
scnoi as em Guiç
rberacõe,
l
t.wh.
rei'
do
art.
162
do
CPI.
ve-se o ped i do de anotação de alt. de do com o Código.
tarras e ootros instromenço,s de corda
nome por falta de cumprimento das
W.
A.
Simões
Dias
&
Cia.
Ltda
- Ind. e Com. Phe l l'a Ltda. - PonN9 129.399 - William M. Seholl
exigênci as publicadas no D. O. de 4 - Tome
(junto ao registro 290.567). - De- tos nub'iceclos em 5-4-71 - Depoconhecimento ao parecer clare
le fevereiro de 1971.
o
n9
de
inscrição
no
CGC
e
si l-rao em 3 de n e asto de 1965.
emitido nas fólhas 47. 48, 4$.
Moinho ramema Ltda. (junto ao técnico
NO 195.590 Aperfeiçoamento no
50. a fim de que sejam denpridas prove o ramo de atividade.
:egistro 381.827). - Arquive-se o pe- e
processo para formar cobortin a soldido de anotação de trans. por falta as eeige)ncias em apenso.
Diversos
ta para objetos macios e artigos reie cumerimente das exieencias pu- NO 141.807 - Maraldei - Ind. de
sultantes - Storev 131-otli.s rs And
Máquinas Agrícolas Ltda. -- Tome
elicadas no D 0. de 8-2-71.
N" 630.066 - Laboratório Searle Company Limarei. - Pomos nublido parecer técnico Sintético Ltda. - Por um lapso foi Pa d Ps
0-3-71
Cano Erb.i S.p.A. (junto ao regis- conhecimento
nas fôlhas 20. 21 e, 22 para publicada a exigência em 30.12.'7C
170.U5 - Um mitodo paia fad.o 393 239 - 397.618), - Arquive-se emitido
que sejam cumpridas as -exigências com incorreção, mas na época os in- 1»,0 ,•ão de meios filtrantes 1:ar0 ma3 pedido de anotação de contrato de
teressados tinham vista dos proces- "d e le cembu stiveis e comoos i eões re,xploracão per- falta de cumprimento anexas.
- Regularize o documento de sidtante - Sir Ernest latarsden.
ias e y i-ências publicadas no D. O. de
N" 193.308 - Teresópolis Turismo sos.
eeel. s pubveados em 5 de abri l de
; de fe vereiro de 1971.Ind. e Com. Ltda. - Tome conhe- fls. 17 quanto ao nome do requeCiba Sociele Anonyme (junto ao cimento do parecei' técnica da pg. rente em face da alteração havida
N o 133.963 - Processo para preua'egistro 399 368). - Arquive-se o pe- 31, a fim de que possa tomar conheNo 860.434 - Editôra d; Autor Li- . a , n emnpf p ente oigano-meiálico
ndo d e o nolecão de contrato de ex- cimento também da exigência foi
fitada - Arquive-se tendo em vista
ca l- .5 1it ; "1 a ocra oo;1Oração por falta de cumprimento melada para podê-la cumprir.
o que dispõe o art. 99 1, 29 do CPI. limerizar as alfe-oletina. 00111 e em-
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N9 163.878 — Circuitos de contr.&
N9 179.515 — Processo para reação
prego do . dito componente — Montecatini, Societa, Generale per L'Indus- de um composto funcional Carboxi le para bancos de gélo — Ronco Inc.
trio Mineraria e Chimica — Pontos com um composto funcional de anel • — Pontos publicados em 19.4.71 —
publicados em 5-4-71.
oxirânico — Celanese Coatings Com- • ?riorida de n 9 320.369.
N9 149.817 — Aperfeiçoamentos em pany. — Pontos publicados em 5 de
164.274 — Processa e aparellio
e • relactorvados com elementos com- abril de 1971.
bustíveis paoa eator nuclear — The
N 9 181.114 — Processo para a fa- para o tratamento de fio filamaato
Nuclear Powor P i ant Company Li- bricação de tetos ou forros de tér- sintético continuo substancialmente
mited e A. E. I. John Thompson mico — Badiche Anilin & Soda reto — Monsanco Company — PonNuclear Energy Company Lirnited. Larik Aktiengeselischaft. — Pontos tos publicados em 19.4.71 — Depositado era 12.11.6 ,1. — Fica retifi,- Pontos publicados em 5-4-71.
publicados em 5-4-71.
cado o início cio 1 9 ponto: I. — ProN9 153.287 — Aperteiçoanntos ern
N9 165.932 — Aperfeiçoamentos em cesso para preparar um lio filamencaixas corrierciais — Kanarne Tomu- opérculo para vedação derecipientes to:10 sintético contínuo substancial-• Pontos publicados em 5-4-71. com o concuiso de capoula metá, ica mente reto, tendo um torcime.nto
- Depositado em 22-1-64.
- •Sebastirio Ciassi - Pontos publica- substancialmente de zero". -- Total
N 9 131.284 — Aperfeiçoamentos dos dos em 5-4-71.
de 13 pontos.
;processos de formação de metais sob
',.\1 9 175.227 — Peça-Cantoneira, e
. ativada preso hiirestática, — Com- peça, angular de junção para a mesN 9 170.188 — Estójo — Avon Pro.11 , ' ,•saliat a L'Energie Atornique. — ma Aart Gijsbertu.s Nijhuis. — ducts, Inc. — Pontos lia • cados em
p ontos publicados em 5-4-71.
a 4 de junho
Pontos publicados em 5-4-71.
19.4.71 — Depositado co
— Fieira ou fiandeira
N 9 174.909 — Processo de con . tru- de 1965 — Priolidade ttrarositada em
ifeicoa t'ao de construção Lamina- ção de polireis com e patot a -, apro- 4 de junho da lO 1, Sob n 9 372.485.
ri Monsanto Company. — Pon- priados — Planthe^ S. A. ranejaN 9 .171.793 — Aoerfeiçoarnentos
tia noblicados em 5-4-71.
n-ento Hospitalar F..oaeialo-da e Coem máquinas para triturar forramércio
—
Pontos
pol.).1cro'ca
em
5
de
N 9 133.793 — Proceso-so para fazer
gem — Larada S. A. Engenharia,
1971.
troai espuma de poliuretana — Time a l 'all de
Com. e Ind. — Pontos publicados
157:319
—
Peitos
indeformáveis
i;
9
Chemical Company. — Ponta=
:D
em 19.4.71 — Depositado em 4 do
:Pica
para
a
condução
de
objetos
i carlos em 5-4-71.
•
á?,eis ou . plásticos, particularmente ageto de 1965.
Tu 115.665 — Aperfeicearro,te
altas
temperaturas
—
Compagine
171.905
—
Aperfeiçoamentos
em
N
9
UI as ligas de aco para mancai'
de Saint-Gobain — Pontos publica- tecido revestido impermeável à água
do ro l amento — Aktiebolaget
dos em 5-4-71. — Eco retificado a — Dow Corning Corp, — Pontos pu'tc o l 'arrfabaiken — Pontes publica- reivindicação:
"A Requerente reivin- blicado.S em 19-4-71 — Prioridade núdos em. 5-4-71. — Depositado em 28
dica, de acrirdo com a Convenção In- mero 394.893 — 'ratai de 2 pontos.
'dr ca zem laro de 1964.
ternacional e o art. 21 do DecretoN9 175.254 — Processo para preN 9 113.142 — Vaporizador de pro- lei n 9 7.903, de 27 de ageisto de 1945,
dutos Químicos e perfumes por aque- a prioridade do correspondente pe- paração de uma composição - antioimento — Dainihon Jochugiku Com- dido depositado na Repartição de Pa- transpirants. — Unilever N. V. -pro-1 0 Tatmited. — Pontos publicados tentes da Franca, em 5-3-63, sob
Pontos publicados em 19.4.71 — Ton9926.937.
tal de 11 pontos.
N 9 Itt1.969 — Processo e aparelho
N9 1'79.829 — Componente para
para moldar artigos plásticos, celu- - N 9 163.866 — Aperfeiçoamentos circuitos
e processos para
lares -- Time dcav Chemical Com- em rnisturadores para massas ali- fabricar oelétricos
mesmo — Globe-Union
pany — Pontos publicados em 5 de mentícias Domingos Retondaro S.R. Inc. — Pontos
publicados em 19.4.
L. — Pontos publicados em 19.4.71.
vbril éà• 1971.

71 — Depositado em 24 de maio de
1966. — Prioridade depositada em 5
de agdsto de 1965, sob o n 9 477.530
— Total de 18 pontos.
N5 180.249 — Aperfeiçoamento em
mecanismo descompressor automatico — Wisconsin Motor Corp. —
Pontos publicados em 19.4.71.
N9 180.328 — Aperfeiçoamentos
em , ou relativos a lâmpadas de combustão instânea — N. V. Philirs'
Gloeilampenfabrieken — Pontos publicados em 19.4.71 — Lrepositado
em 13.6.66.
N Q 180.461 — Servomotores
pressão hidrostática —, The Bendiz
Corp. — Pontos publica`dos em 19.4.
71 — Total de 10 pontos — Prioridade de p ositada em 17 de junho
19C5, sob n 5 464.735.
N 9 81.368 — Termoconversci • t
combustível universal para c produção de ar puro — Inds. d 'M(.quinas Felmark Ltda. — Pontos publicados em 19.4.71 — Prioridade número 32.802 — Total de 9 pontos.
N9 182.115 — Processo de vedação
de baterias seco-carregadas e bateria seco-carregada vedada segundo o
mesmo — General 1ntotors Corp. —
Pontos publicados em 19.4.71 — Depositado em 16.8.66.
N9 182.116 — Um mecan i smo de
freia — The B.F. Goadricii Company — Pontos publicados 2.1:1 19.4.
4.71 — Depositado em 16.9.63 -Prioridade C 479.80.
)l1 9 102.159 — Mecanismo para
passar costuras a ferro — Man-Saio.
Corp. — Pontos publicados era 19.471 — Depositado em 1'L8.66 •— Prioridade n9 481.522.
1.*•••n•••nn-L-C.
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PONTOS CA .FI AC -rEIR11ST1COS DOS PEM11DOS

.DE 11=2PáVPLI=

URMO Rd 162,311'd3 /0 do setembre da 1964
3nquerento1 CATERPILLAR TRACTOR CO;
R"rivd1(5g:10 do inve2401 " DOM APERREIOADA.PARA PINO DE ESTEIRA ..
REIVIMDICAÇOES
..aa tacha para pino,do,omteira, Caracterizada pelo
gato de 010 ela compreendo uma parte do ndolco tindo uma microestrute
Wa oompletamente,marteneftica, O uma ParteNoxterna de envOluoro tende
ma microestrutura prioipalmente mertensítica com pequenez quantidaue
Uo auotentia 6 oarbonOtos MisturadOS na memaw
Topon .,do 8 pohtoe apresentados,
fp

17

14

uma aroia do silicO; co'un pigmento escolhido do grupo quo oonsioto dal
alumínio, níquel, aço' inoxid6vol metólic00 O scmi-motólicoe, o ligaso
do ferro dos mesmos, tendo pontos do fusão superioros e 64920.
Ponto n* 1 do total de 8 pDatos apreeentado00
TPRI40 Dic 155.759 do 30 de dezembrd.de'1963.
Requerente, E.I.DU PONT DE NENOuRS AND COMPANY
Privilógio de InvonOot "PROCESSO DE REVSITIMENTO POR MEIO DE DIFDSM
DE DE ARTiGO DE METAL FIWROsOc
.
1 - Um processo de revestimento, por meio de'difuao, de um artiQ
go de motel ferroso, caracterizado pelo tato de se nvirgulhar O dito c2
artigo num banhó iundido,.cont'endo, pelo menos, 10% por póeo, do clac
cio e tendo aí incorporado, pelo monos, um olemento difundento, oscoo
lhido do grupo que consisto do molibdóhio, zinco, titÉnio, ali:5bl°, v25
nádio, zircenio, (trio, .crio, o gálio, mantendo - se o dito banho a tia
ma temperatura situada entro 80000, e o ponto do rusZo do dito artiz0
e de se remover o dite ar,otgo, revestido por meio do difUsao„ dó ditW
banho.
A requerente reivindica a prioridade do corrospondonto pedido, dás

=Irá=

positado na Repartição de Patentos dos Estados tinidos de America, em
28 de março de 1963, sob ns268.540.
Ponto ns 1 do total de 8 pontos apresentado.
TERmo IT 2 162.284 do 31 de agdoto do 1964.
Requerente, O/BRÜDER '231711LER A. G.'
SUrg
Privilégio do invengol " INSTALAÇÃO DE WISACMIENTO
is
Ia

519MO Erf/ 163.007 de 29 de setembro de 1964.
JAPÃO
Wequerentet 'MITSUBISHI l'APER MILL LTD,
2Xlvilógio de invençào; fl UM PROCESSO PARA PREPARAR PAPEI DE COPIAR
pE COPIAR CONTENDO CARGA, SENSIVEL:A PRIS
SA0 "
REivIRDICAÇOES
Um papel de copiar contendo cures, sensivel pres
co, caracterizado porque h. carga consiste de argilas receptoras de.
atraio, que são capazes do desenvolver ár pela adsorçãb ' de composto

inceloros de um doador de ' eletron, e um mellIre :selecionado. ao grupo/
quo consiste de compostos de cobalto, Compostos de manguás, compostos do chumno e 'suas misturas.
Rnivindica-se prioridade do corresponderte podido, del.n
siado na Repartição de patentes Joponãso cm 31 de outubro de 1963
eob o ne 57653/63.
Ponto n2 1 de 8 pontos apresentados.
T253 N o 168.361 de 30 de março de 1965.
Requerentol,ESSO RESEARCR AND ENOINEERIED COMPANY-E.U.A.
Privilágio de Invenção: ‘001 ,T0SIÇÃO DE REVESTIMENTO"
12.ralar-4.Ea

1 - uma compoíáçao de revestimento, caracteriBedu par co,
ter um veiculo de silicato de litio-sedio aquoso, consistindo, essa
oialmente, de uma solução de siliceto de litio-aódio, empregando- se
o dito silicato de lítio-sódio em quantidades suficientes para prover
ama razão molar de Oxido de litio para Oxido de sadio do cãrce. do 20/1
tte orca de 2/1 e uma razão molar de W.óxido de sil{cit para óxido -

te lítio e de sódio, combinados, de córca de. 2,0/1 ate córca de 9,1/1

REIVINDICACORS

2 n Instalação da egoacamento; qq>ipada 602 untainlEujI

ça, diepoeta acima do um dispoeitivo do enchimento, o com corto .

nic

mero de células do silo, c a racterizada pelo fato do quo clamam edluo

lae ao acham conjugado° diapositivos do alimontapSo do Wang% C102F0
do que existem, ainda, 6rgãoe vlométicoo'do comando, dentaadOo
desligar um diapoditivo de alimentação do'halAnça apdo certo aidaorêP
de despejou com peso indentico, o ligar outro dispositivo da meana
natureza.

Reivindica-se prioridado ao eceveepondante p ..006 (%
positado na Repartição de patenres da Suíça, ao 3 do sotombrO
do
1963, soba" 10,883/63.
Ponto as 1 de 15 pontoe apresentados.
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Seção 1H)

A 1;) il de 1971

to para aplicação do 'uma peça cilíndrica, a qual d prov-ida de orifdàn

3U1h0 de) Me.

ae q uerentee 14I2ALICIES SIISCHAFTARTIENGEWOM2 e TM $11ra COMMY
@F cario.% Inana, ÂLZMANBA MUI. •

.rivilegio da Invenç go: "DISPOSITIVO PARA MIRAR LR 3118WURA3
CARGA DOS FORNOD UROIARES ROTATIVOS"'

DRa

usinagene di,:rerore, incluindo dois pinos encravados na parte rigo
deslizáveis do referido corpo; e ainda, o cilindro montado no corpo
principal (usando ac:;.onado por um. .fluido hidráulico, desliza-se no alo
jamento previsto no corpo principal, sendo O referido cilindro provi
do em uma de suas entremidades de uma saliencia igualmente cillndricrs

BETVINDICACCIEC

À . Utspos1ti.v0 para peneirar as misturaa de descarga dos Porfies .
,4ubu1ares rotativo0; em particular materiais'contendo grãos ou frag

a qual 6 timbi:m dotada de uM rzago tubular para a colocação de um anel
de trava, sendo que em sua parte interrá, o referido cilinero d dotado

oanto: do minerio de ferro, em atmosfera neutra ou redutora, caracte.
V.zado .por um tambor.peneira.tronco-cenico, como tal conhecido, dotat

de um furo anial com rosqueamento onde 6 u4icedo em pirafueo

do uma extremidade Menor fechada, e de uma extremidade maior aberta,.
rn qual vai disposto na extromidaáo de entrada de um tambor do arrete-

da colocada na. pauto Oca do cilindro, mola esta preea em uma de zuas/

Uil,,nto, colocado aquém

pino extremo, o qual 6 provido de guarnição e porca exto/ns,

ou abaixo do torno tubular rotativo; de modoque sua extremidade do entrada do dito tambor de arrefecimento.

el, denominado Pina-prisioneiro; e finalmente wmdo prevista uma ro-,
sxtremids6es ao*piro-pricioneiro, e a extremidade opos,a presa a ora
ro/A0 nO 1 de 3 pontos apresentados.

rin'lmente, a depositante reivindica a prioridade do corresponde
te pedido, depositado na Ropartiç g o de Patentes da Alemanha, em 8 do
julho de 1964, sob n a 3161.635 VI aA0a.
Ponto na 1 do ,total do 8 pontos apresentados,
./f79.1

P!',H

1410Mala

a

---9-

armo

rw

)/9

•51

11

10

4

ratdm N a 17.3.516 de 23 de setembro de 1965

gR0 NO 171.996 de 10 de agosto de 1965.

Requerente: •IlffliSOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

kequerento: N.V,PHILIPS I GIODIIAMPENFABRIEREN ROLâNse.
Privilegio de invençgot "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MAQUINAS .
LAVAR QUE sa( maus& DE LAVAGEM.CONSTITUIDO POR UM CICLO DE AÇUS
WESSIVAS"
AEIVINDICAOER

L2.UD,

Privilégio de inven;ão: " FITA ADESIVA
jWyINPICACOM

1 - Uma fita ou lamina adesiva normalm,nte pegajoso eu,
raiada sSbro si mesma em forme de ',Sia, tendo uma comada adesiva.P"Za.
jorra como borracha, cuja superfície de face fica em contato aderente/

o AperfeiçoastentOs em ou relaticos ; maquinas do lavar que tem.
èeOgrame de lavagem aonMituido por um ciclo de açõea sucessivas, cara&

ramovível co5 a superfície de face contígua oposta da lamina, sendo 1

çtw.izadoss polo fato de existir um acoplamento citico entre os estágios

tais superfícies qUimiCamente diferentes 'e sendo necesserio una fOroaf
para desenrolar a lémina e efetuar a separação das superfícies, sendo

04ocedontos esucecoivos. de comutaç go, sendo cada um dos' estégios res.,

cada camada da lemina adesiva eletricamente isolada entre as faces Io.

Onnn iNvel por uma aço procedente o uma oeRo sucessiva, respectivamente
Orovocando o dito acoplamento o tire de UOR fase precedente e o in£cio-

ficado, a remoção de um pedaço da lemina tende a produzir o carregamoa

t4 Ma fase saguintee

to e3t4ice, objetevel da mesma, caracteriz#da por ter em nova combina

&requerente rolei:dica a prioridade ao corroopondente pedido, de..
,paltado na Repartig ge de ?atentou da Holanda; em 13 de %esto de 1964-

iok t a 6¥09310,
ponto n là 3. de 4-.44;a 2. do 6 pontoe tpreoentadoco

Pel

1
'R3
I
,

1

1."

be

•

i

-

•

63

7

!

i

iir.
1:::

sistindo de um revestimento condutor permanente flexível e ligado tire.

aiMente a carga estática, mesmo querido o rOlo de resina adesiva expos.
te e uma atmosfera COM Uma unidade relativa tão baixa quanto 2:: ro-

7.2 1-

.

., 30.

• mulelwallueb
,:;

;go com a mesma um dispositivo de revestimento facial antiestátIco coa
memento e ao menos uma das faces laterais da lemina, e que pode ser ra,
tido quando a lámina adesiva é desenrolada do COlo e reduzir dubstancl,

inallaillitir

2

•0

:.

I1t.704 de SO de usGoto de 1965
Requerentes SIMEM 0/À. INDUSTRIA E COM/ROIO

CZO 3'AU1D

lnyenget et CILINDRO M2 PRWAOpm

pmvininctint
Cilindro de Treinem, Uttie 1:avticuYam-nte
101 a 2Jeoieã de disoo, caracterizado por cstzpreendor

ximadamente.
Reivindica-se prioridade do oorrespordente pedido, depg
sitado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Nor.
Is. m 28 de setembro de 1964, sob na 399.431.
0
Ponto no 1 de-9 pontos apresentados.

I

FIGA

elvAl4giO

tereis e de tal modo que sem o dispositivo antiestetico depois esPeci.

,•te um

0:931i; XIUsAne.l. '20 ge.WC2 te Warep UM uno Iro y áo de um Esào¡jamtá,
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

URRO Na 181339 de 15 do julho Ao 1966
Requerente. SHELL' INTERNATIONALE RESEARCH MAMEM/3' R:fr.-MUNIU

1717.

AbrII do.

-^

b(D)A-Gdz.ffiferd

frivilegio de Znvenção , "UM SEPARADOR CENTRfIrEGOv

t'31,

pE/vINOICAGERA

1 - Dm separador centrifugo tubular para Operar gds de particulaeali antranhadae, que, compreende um tubo de-vertice externo tendo um fo
chamento em uma. de sua extremidades, Um tubo de d
* escarga de gEls que
situado polo menos Parcialmente dentro do tubo de 76rtice O espaçado deo
dito fechamento, definindo o tubo de descarga entre el o taba de vertia..
Una passagem de aliMentaçãO anular, meio de entrada para admitir gila cor,
regado com partículas na. Passagem de alimentaçãO para O fluxo na direçãO
to fechamento e para movimento de ' vertice aossfs',
i
e Meio de salda para e
partículas e gá's 'compreendendo um tubo Rnular aberto formado no lado inw
terno do fechamento de extremidade em comunicação aberta eom a passageMo
de alimentação, e uma pluralidade de p assagens de saída restritas, caraa
ternado . pelo fato de que dito tubo tem um di;Metro externo substancial.: monte igual ao di;metro interno- do tubo de vártice, e as passagens de m
aaida se estendam atreves do fechamento do funde 00 tubo para 0 . 10do de.
tora

'ande R representa UM átomo de hidrog6nio ou um rqdical de htdroearboROW
0 9M 1 a 4 ;tomos de carbono, Z 4 um radical InorgÉnic0 011 orgaitco, caaj
paz de ser eliminadó por melo de toai, ri e/ou n 8 o :alacre 1 Ou O ej
'
p4 o ndtWrO 1 OU 6, e seus ocevostoa complexos Diet6lico8=9 411154019Di24‘4
do pop.
a) SO disotiio um corante amin047
.6100 $ 0 P 'Êrmuau 90rah

D-N. N

HO

NE

2 .

(30 R)
3m

110
3

onde D G m possued os valoresscima citados e eopular com vou eempollente

azOica da s4rie • benzenica ou nartale'nieei ou
b) eo n noulae uM Corante azálco da fármula twral:
OH

(S)

do•separador.
Ponto n o 1 0 , total de'7 pontoe apresentados.
--Ia
20
19

(so 11)

110,5'`

3

a

onde X e m poosts:412 os. valokes ee'llut citados, com uma com p
onente diaz6le
c.a do serie benzO'nica Ou naftale' nica, que possui, eventualmente, eis PO,0
sigZo orto ao grupo azeico, um grupo capaz do formação de complexo 2nOt4,
lico ou transfordeve) em tal grupo s 'ob as condijes db m e talizagão; as..
ey ao,trariafármar:m co ranteminoazOico da fOrmula acima (4),
• ondg Z1(
representa Um radical de uMa componente diazdiCa da serie'beneeniev (ft%
claftalenica, que apresenta eriposição orto ao grupo azOico, um grupo At

14

droxila dia carboxila, por Meio do ação de um agente que fornece metalw
no composto complexo do .metal c orrespondente,se dia z.. otizar o
corante de
complexo c:et4lico, assim abtié.b, dm meio field() e nó copular coM uma coal
ponente azdica . da serie benzenica ou nartalÉnies, escoplendo-oe 00 0012p,
ponentes de partida de tal modo que, ela todos Os 'easo, pele Menea i Ur&
dos p articipantes de reação usados contenha um grupamento da fOrmuia e
18

(2) ou (3),.ligao a D e/ou 1C e tranformar, eventualmente, ' os
corantes
diazOlcos, isentos de metei, obtidos gegundo as forma° de oxecu96o
(1)
b), em substáncia de per si, ou sabre um substrato7 por moio do ação de

20

14

TWHO 10 152. 391 de 26 de a gesto . de 1964 Requerente: PARMU10S HOECHST AKTIENGESELLádIAPT vem. MISTER LUCIUS
d: HRUNING AumAmill
de ' Iny enção"PROCESSO PARA A ODTETNZO DE CORAMTS DISAE(lICOO
0 SEUS COMPOSTOS COMPLEXOS METXLICOS"
War..-1=4=.5
'1.
:Processo pare e obtenção de corantes disazeices da fOrmule Se,
rol,

agentes que fornecem metal, nos.compostos complexos metelicos coriespaG
dentes, respectivamente, desmetalizar, eventualmente, os 0 00:int:1a died
ices que contem metais obtidos segundo , a forma do execução 0)a
Pinalmente a depositante reivindica R prioridade do correspondem
pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha; em 28 do agen.
te de 1965, e 18 do fevereiro de 1966, sob os n as. F 47 031i Ivc/22a
F 48 473 I7C/22a, respectivamente.
Ponto n o 1 do total de

1.1

pontos apresentedos.

TIMMO 512 181.344 de 15 de julho de 1266
Requerente: ROBERT PuEL . E.U.A.
.OH

lo-pr=r7

HO

3 n

(I)

n.(lo H)

")"'

3

REIVINDICACOES
a

onde D reiresenta um radical de uma componente diaa6lOa da s4rie';b0o2én2.
04 ou naftalinica, que a presenta, eventualmente, em
p osição coto ao ara
RO azOico, um grupo'capqz.de fo
rmOio de com'plexo metelico ou transfor.,'
háVel em t al,crupo sob as c ondiçães . de me
tall;ação. X 4 . 0 radical deu..
comp onerite azeica da serieliChzenica m, nn
ftelÁnlOn s. À 4 um grupamen
ie li g ado* a'S e/o(11C da armulat
R
PO) -so
, eLen.ox
.
•

,

Privileáio de Invenção "APARELHO PARA 15XECUTAR REAOES EM uMA melm D2
PARTICULAB nUIDIFICADAV
1 - Apareiho para executar reaçães em uma massa da partículas Islulw
dificadas, caracterizado por compreender um receptecgo tendo uma galdso
de gás no tapo e um reventimeno retratálo, uma ellMara de ar sob ,o rem§
ptáculo, una grade de Lâterial !refratário para sustentar Ulaa massa do
partieUlas saldas e separar o rece ptáculo da 'O gskaraj tendO a
Pede Uma'
pluralidade da passagens atravOs dela ligando a .o gmara e o WeeeptelcuIo*
afuni/ando-se ditas passagens em diemetro ara cima, uma pluralidade
6€111
sa(de de descarga de DI Juto abr'lves da parede lateral do recopticuloo
-,aelos . para
suprIr ar sob pressão á cÉmara para escapar' para O reeeptá0U1S
atrnv j s das passazens de arado, meios p arR,Intredualr
hombustívoio

B9j4

1,;

DIARO OFECRAL
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Platãealo a tr av 4 de Rred e / O maiôs para intOdidiD a otsteV249, C15,a.,
o receptàculd atraves de uma parte Cend' r al da g rade oapaÇada n Ume 'dl>,
4
3ancia substancial de parede lateral do receptÁcul00
O requeroate VGA.vindica a prioridade do corrondente pedido dopo.
Mado na Repartição de Patentes dos Estados Uhidoe da Amfglea eM , 1§ do1965, sob n a 472082.
Ponto n a 1 do total de 10 pontds apresentado,
o

nlo de

•le 1971

Raa0 ei; OOLUã'2,ViMI UnZda de doscarêa do líquido de dito 2ecifile.,p)

te D para aSsis1 Oscilar para baixo num plano vertical, por gravidade, dC
=nível inicia/ de acima do liquido no recipiente para por 1 .timo par.
Ws nível do fundo 10 liquido no mesmo; meios para permitir o oscilar In".
ra baixe do dito Meie do Contrele com restrição medida de tempo; moios
alimentaddrea do liquido acessíveis para a alinentagão de animais o o ma
los distribuidores de liquido ligados entre a extremidade de salda d e ,ftt
to meio de contrOle e os meios alimentadores.
A. requerente reivindica a prioridade de Identico pedido depOsitade
na Repartig.Zo de Patentes norte Americana, em d de abrU de 1§66. sob e'
a a 540.555e
Ponto na

20 X 18e.131 de 16 de agasto de 1966
âaegnerentet d'OSZ MORRONI SãO PAULO
dd XnveagEo "APERFEIÇOAMENTOS EM CO: MOUROS PARA AVE'S EM Gg,..

Abr{

Seç.ão NU) .

R dO total

de 8 pontoe upresentadoaê

It0

•

0,
REIVIPUICAÇOES

ARERPOIÇOAHRTOs Em COMEDOUROS lAnA AWS Aí GgRAL", caracteri‘03 pelo fato do recipientes regulável tubular usual, ser dotado, pr.
0 â oua abertura superior, de uma haste transversal roliça, providarl=bloco contraia ambos atravessados pela haste vertical nanai do .
;
conjuntea Mulo dito bloco provido, em extremidades opostas, de salien,
Ou Yosqueadao Internam en te, nas quais 4 arrachado, em uma ou na outra
ikr efuso de cabega grande serrilhada, cuja ponta a ge sObre a superPt
.% 4

te

da citada haste.
Rent° n a 1 do_total de 2 pontos apresentados.

1 82. 394 d e 26 de agclsto de 1966
Requerente:KARL STRINHOp APARATEFABRIK ALF1Lua,
Privilegio de Invengão "CURSOR RSpECIALWNTE PARA RÁÇVIWAS D g TEICO 11.A.
TERMO 1TQ,

unta"
1 cursor para mequina manual'de tricii, no qual entre dois dispo-4
sitivos para erguer as agulhas hA uma estrela destinada a deslocar as Es
gulhas i caracterizado pela presença de .um ms'eanismo de funcionathento DR
temático fragas ao qual a p c's cada movimento do cursor por sare ao agu.
lhas

e antes do inicio do movimento seguinte do cursors a esirala

6 Vie,

a posig5o inicial uma vez ajustada.
,A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depÃ
1965,
sitaCo na Repartição de Patentes da A lemarCia, em 27 de arOsto de

rada para

sob o n e St 211.319 VIia/25a.
Ponto n a 1 do total de 23 pontos apresentados.

TERMO Na

182.539 do 1 do setembro de 196
Requercde: PARKS-COAMER COMPANY . E.U.A.
Privilegio de Invenção "PROCESSO E APARELHO VAII REMOVER RESXMOS FIBR.Q
ZOS, DE ruoTdNos4
REIVIWICCCES

o vo 1ea.293 de 23 de agasto de 1966
Severente g nao SgRVIcE CoRPORATION

=ligo de Invengle "APARELHO PAylA DISTRIBUIR ~Or.
REIVIMDICACtga

,,a rg
1[1,We

Dia aparelho parh distribuir llquidos earacti,izado pelo tato compreende um recipiente para manter um suprimento de liquido;
effitergál tuiálax distribuidor de liqul.do articuiadaponte 11

1 -.. Processo para remover. fiapos e similares da á'resa inferS:ores
de eub,baStidor dos filaterios testeis, abaixd da área de estirágom,
Para manter limpas as dites Áreas durapte o funcionamento dos filateri.
os, caracterizado por compreender os esteglos processuais do'r, produzira
um suprimento' do ar sob press gos em deslocamento acima da fileira de rj,
latexiosi diricir o ar sob pre'sslio para baixo, por via de um tubo em e.
da lado da fileira de filaterlos; emitir o ar , dos ditos tubos atraves
Se uma p luralidade de bicos nos mesmos, na forma de a .tos de ar de alta
velocidade, dirigidos 'para dentro, de cada lado das ercas inferiores e.
do sub-bastidor do è filaterios, abaixo da área de estiragem, de modo .
que os jatos de ax passem atrav j a das ároas dor sri4ls e dop fusos,

DIÁRIO OFICIA'
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de removerem co fiapos Jos de bastidor e sub-bastidor dos filaterios, sendo de

no

que esses jat$, do ar deixam os bicos; mover automaticamente

essó

jato,

funcionamento dose ultimes; a repetir aUte .mã.ticamente esse movimentaa
Intnrvalos bastante freque.ntes, dura:ne o Zunclonamentos dos filaterioa
para manter substancialmen:a tsentas de riapos, as suas áreas Infecto .
scs o do sub-bastidor.
Finalmente adepoJitante re5vi . J.1ca a prioridade e orrespondefttO.
pedido depositado na Repartição do Potebtes dos 2stados Unidos Ia Amerl
Ca do Norte, cm 1 Q de setembro de 1965, sob o n g 484.301.,
Ponto n o

1971 1719 lk
4."
_44"

REIVINDICAOOES

mínimo ,285 metros por minuto, a velocidade coai:.

110 ar de alta velocidade do 18080 dos ladon doa filaterios . durante o ..

Abril de

(Seção III)

Um.procetto . parn produzir um earbamatd de po1l.-1,2-:algAi1t
ai-exaglicol estável, caracterizado por compreender a reação de uma
alquirlano-imina em' uma sclugs.O aquoca Jontendo um oliminado...
de ácida com Um Poli-halo7 carbonato ao polialquileno7 gliCol die8Õ
vido em um solvente orgânico subotencialmente imiscível com Ulla I
quimicamente inerte para com ambos oc -.a:agentes e com o produto ao
reação, e que seja um solvente para o dito produto, e se doeajadOIM
recuperação do dito produto e que

a iuJe,../ao-e

n uma temfiaratnra 015

veda para formar um polímero de moem° ou reagindo-o com pelo menos
um composto orgânico contendo pelo Ecoes doia AtomoO do hidrorâni0-

do total de 11 ponto:. apr,.;ontades.

paa formar um eopolimero do mesmo.

so

• Tento mg 1 do tote,1 Sa 3 pontoe aprsmente.1/45
TERMO N g . 134 . 598 de 30 de novembro o 1961
Requerente: /. , AIR LIQUIDE, sOCIETIS L . CHYre J'GUR MEI= ET L,RXA.017.?....
DN DES PROCEDEs dECRGES CLAIJS Privilegio de Invenção "APER .,VÃOUSSO CÍCU.WO
UNA MISTURA GASOSA DE ITIDROC12:3-0
1

REI7I-0,WfS
- . Aperfeiçoamento num processo ' enlice para separar uma m.tetura e

gasosa de hidrogenio e nitrogãnio de k..a composição suWancialmonte B.
quela de gás de sintehe de auLia, moic je '..ws adsorvente capaz de ià
dsorcer, a uma data temperatura, quantidades ccncoravelmanto diferont045
de hidrogenio e nitrogenio . a uma velocidade rcsulumento alta com res
peito velocidade de difusão extrazranular dg mistura na massa *adsor
TERMO NO 18248 de 29 do agente de 1966

Vente e capaz de ter os games removid,-;ile

Requerentes 'AMERICAN CYANAMID COMPANY - E.U.A.
Yrivilegio dc Invenção "PROCESSO PARA Á VULCA11IZAÇA0 DE RLAST0METS08 E CO)
POSIÇOES ELASTOMÉRICAS VULCAUIZÁVEIS"

Vento, .das quais a terceira está ise . ',^ do 7,á's atru'vás de uMa primeiraol

REIVINDIOACCE3

1 - Una composição vulcanisavel, caracterizada por compreender um
elastOmero que contém halognie ativo con entre 0,05 o 2,5 partes de
7 partes de pelo menos um sal de, metal alcalino de Um

Xofre do 0,5 a

do carboxilico orgá'nico, por 100 partes de elastOmeros
requerente. reivindica a prioridade do correspondente pedido dopo.
Ditado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da Andrica cm 14.de.
Setembro de 1965, sob o n g 484.1./57

Zona da primeira câmara, uma dada e w.,ntidade da dita mistura gasosa
sób uma pressão efetiva de 4 até lok7feri- o á dita dada tom)sraturat
b) descontinuar a introdução Já to mistura gasosa nas ditas ottmac
rac o descarregar das ditas tres câ:rara, através da terceiro, misturae
gasosa não adsorvida, enriquecido cm hidrogenia ontem que a composiçg0
do gás isão adsorvIda nas ditas cr.os fechadan, possa s-..r 1-ualnda po]
difusão extragranularm abaixando, a2sim, prean5o das
es:"/10 06*
pressão substancialmente e.mosferica;

Ponto n a 1 do tOtal de 10 pontos'apresentadosç
2REMO

dito .ad a, tomp eratUrRál 915
oaracterizado Pelo fato de compreender os estE":10S Ge:
14.) Introduzir em tres câmaras fe&ciss em sário, çontedo O acidar.%

-c) desligar a dita Primeira. c-2:2a , dn dita scgrida 'g 1t'2'n 4 oxt1530
a fração gasosa residual, enriquecila em sJ.trogsniom dl adnorvente'ná e

N2 101.553 de 9 de abril de 1958.

Requerentes CIBA-SOCIÉTÉ ANON/ME ..SUIÇA°

dita primeira cÉmara, sob a única ação de 17C11. 0 an usa Itemp wrature vgos

Yrivilágio'de Invenção; "APERFEIÇOAMENTO EM P ROCESSO TARA Porammir

bstancialmente identica à dita drdá tomperatura4

PAR NAIDAs TÁSIOAS"
REIVINDICACOES

1 - Aperfeiçoamento em processo para pOlimerizar aluídas

bboi:.

oae de 6cidoe carboxiliás alta* betaatur adoelimerizdveie ó
es quais cOntâm na porção amidica da moléoula, pelo Menos, ' um gru,,
po omino terciária com o use de um catalisador de per6xide, coral
terizado pelo fato de se soturas a miatura roacional com alço earba
mico o de se executar a polimerização . das ditas amidos A tempere
roo moderamente elevadas; com insuflação.de csá .e carbOn100 na miata
xn

e

.d) no ideio dO.per£0do seguinte, introduzir e -alta m12tura gutn*

reacional dUrante a polimerização.
Tinalmente, o depositante reivindica, a prioridade 60 corres.

pendente pedido, depositado na Repartição de Patentes de Sulça,eal10 do abril de 1957, sob n 2 44.870.
Ponto n g ido total de 8 pontoo epreeenteaee:

ME° y 127•167 de 27 de fevereiro—de 196l.
Pequerentes MINNESOTA LUNING AN'D MANUFACTURING COMPOT . - E.U.A.
yri:vil‘gio ás Invenção; "PRDnSO PARA PRODUZIR um CARHAMATD DE 11
,II-1,2-ALduIláNLÚAOLI001;FSVSEt4

nas ditas trãs ctmaras através da dtl:s zegumda e dita ,rrecira
sem remoção previa de gh das 2Stt?.
Á

mi:miamo

requerente reivindica a Priorij i,jd acs Drxr2srodcj,-to eti,I,E0 apuo
6 de desenbro de 200,0

catado na PepartiçãO de Patent.: et
sob O ni2 846.037e,

Ponto )1Q 1 do total de 8 per7to;, arreceritadese

(

MWEW ,w;!
...••••nn
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ORNO Ra 1112.355 de 31de agSste de 162.
querente: PPG INDummigp INC .., MUNA.
Wrivilegio de Invengo á Pnocasso PARA PREPARAR TSIOXIDO /C TITMIO tn •
2Yrj: AR PELA OZDA9X0 DE' TETRACLORETO DE TITANIC! EM ná rm.VAPONI
UIVJ.Eg_
:)1C
',
t:Iâ
E
r.,1 processo para preparar . TiCz pigment .ar pelamadago de Tie1/4
!
tm tase-4a vapor, caracterizado por . esbelecer uma correntegasosa

i
Nueate dó oxigSnió, localizada dentro de uma zona dejlitroduçãcte proa

1tar TIC14 ,

eu estado de Vapor, muna direção lateral eóntra

a corrente ...

' tOd genio , a partir,'aproximadamente, da citada zona de Introdução, que.

!Circunda a citada corrente de oxigÊni4, definindo a citada projeção de..
1
SIC14 os limites da 4rea de secção transversal da citada, zona de intro.
!dução, determinada Perpendicularmente ao curso Ao oxijnio; projetar a
I tilatp ra gasosa de ozigenio a riCi ij. dentro de uma zona de reação a.7005
I A 1500C p tendo uma áaea de secçãe transversal, medida perpendicular .
V
pente ?s. linha de curso, pelo menos, cárca de 50% maior que a citada.zo.
1
:na de 5ntrodução; e remover da 'citada zona de eaqo. o ai-Oxide de.tim

Abril de 1971

2220 AR 147.263 de 22 fivireire de 1963''
Uquerente: C0RPAGNIE 9DE SAINT-GOBAIN FRANWk
411.
Privilegio . de Invengo "PROCESSO DISPOSITIVO PARA: ZAERICWO
VIDRO
UÁNO4
REIVINDICACOES

.Mkprocesso,do fabricago de-vidro plane eft forma continua ca.
2acterizadopor,consistir etireceber o vidro eventualmente em estado -me
pltático e suportá-lo no curso do seu deslocamento sabre uma camada lfo
quida continua repousando por sua vez sabre um suporte .sOlido, o vidrs
Sendo supottado prIticamente pelo un!.co efeito das fOrgas de tensão ¡TIÚ
perficial§
A, requerente ieivindica a prioridade do Oorrespondente pedido depeo aitado.na Repartigo de Patehtea da França, ela 1 2 de cargo de 19e1sdb
o 31 0 889.640.
l'onto n" 1 do total de 6 pontos spresentedose

ItÂnio pigmentar produzi:do.
(1,,,t() na 1 do botei de $ pontos apresentados.
Fia t

4-

z5 4

148.053 de 29 de março de 1963.
Requerentes "CELArESE CORPORATION OF AMER/CA 2,1T.Ap"
Priviléio de Inveçãot "PROCESSO APERPRIÇOADO 'PARA PRODUZIR ACUO!
NDOELADGC VITECIAWENTE FILAMENTOS, DE POLIMEROV
PEIVTUDICAOES
4.
3.

'Procello /a perfeiçoado para produzir ortigoa Modelados, ¡Jona

eialmenta . filementos de polímeros, caracterizado pelo feto de que rs,t

ma soluças, em ácido mulfárico concentrado, de um polimer0 de conte
caço, formador de fibra, tendo grupos amida repetidos como marte
tegral às cadeia do polímero, particularmcnt'e uma pcliamida
melte Tusive1, tendo um ponto de fusão de pelo menos 275s0 e um adj,r

tivo tendo afinidade para prataria pelo menos i(ual doa íons IsisauA,
•OR MO Ni 143.493 às 2 de outubro de 19Êk.
ileqUerentei PHILIPS . PETROL= COMPAYY E.V.A.
PlyiSegio de Invengo "APERFEIÇOAMENTO En PROCESSO PARA F44-R C0:T0211"
1
.
PO DE FEORO DE FUMO E POUMERO DE TIPC nonEAcW
MEIVIUDICAGOES

a.

Aperfeigoamento =processo paro fazer coffiposiçOes de regro oeO
polfmero
de tipo borracha que 'compreende- 45 estágios de dispersar
tino
oltade
regro
de
rumo numa soluço do citado polfmero eà em sesulea,se
▪
Varar Q olvente da dispersEN caracteriado por disPersar negro de fu.
itto eu 4;aa 5 misturar a -dispersão Se negro da fumo resultante tom umo
Ligo ' fie polfmoro d'e tipo borracha 2urs /1c/Mido que UM solvente para.
á oUad't;Ilsorracha Mas ato O á para o citado negro de fumo,'e eveporag
O 101 vv.te d a. mistura e aodo formar uma composição de polimsro-ne

Weade fumes
Reivindica-se a prinq dade So correspondente pedido Seaositadó na
rearti;ão Se Patentes dos Estados 1.1n1os da Wricaà em 1:3 de novssAro

fato é e
' xtr=da através de uma abertura de predeterminada Geg54
transveràal tendo P olo menos uma dimonag o fino, paro dentre de um 1/
quido eeaguiente para o dite polímero.

A requerente reivindica a prioridade

ao

correependente pende go

depositado no Repartiçâo de Patentes dos Este-dos Unides de AmórIca
em 29 de março de 1962, sob ns 183,362.
Ponto n' 1 lo total de-6 pontos apresentados.
rERM0 ra 108.800 de 30 de abril de 1965
:Requerente: 'q:ESTIhGEOUSE ELETRIC CORPORATIC . E.U.A.
Privilégio de Invençâo "PROCRSO PARA PRISPARAÇXO Dm uaA MVA eussZ DS
COMPOSTOS '01.1.n1C0S DE 6noo IIE DIFENIL METILEI:04
REIvINDICACCES

/ Prosetso pa r a preparação de uma nova classe de compostos poli4
ricos de óxido de difenila-metileno, :tendo unidades recorrentes ,P1
doa de defenila lig;.das por metileno, caracterizado pelo fato de se ao4
dersar um eompesto tendo a fórMula:

▪ 1961 4 :35b nn 151,830%
p ° 1 do total Je 6 pontos aprosertadoe/
em que Y 4 um abbutituinte ' alquila irferior, te-do tomos de carbos
velar nédio ae e;rca de 0,8 até cerca de 3,a tó o estígj

ao, e X te

o reaeic, .al

4ud j rca de 805 até certa de ,905 dos grupos reativos
russirum para formar ditas pontes de metileno em presença

de um eat4-Lixider da reaçâo de cOi.densac.M.
A reverente reivindica a priorir:ade . do corres,midente pedido dopo,
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2,9ffiffiZEW

attOomejleportigh #p Pategos deiZetekee Migo§ hkddee eia%
algo 'do 1942 sob mg:193.943 •
roto al ia 1 #NO
aM ¡tutu modeatadpe.
ao

Abril de 171 1721

80 C2 . 01fmta Ist1et615 UM Men6ge2e.9 pe/e Rigleawlolgoegh
dito montmero Canis moio aquoso contendolnicialmente um sabão ins03.64 .
em sigua como ánieeemu1sionamter caracterizado, porque 6 .eubseqtientemsntee
adicionado,Dd ama coroamppl, ,do p alo meDos demenameronm partfcMj
%ás apolS.moros tUeemulaionante ao gvel em água, em uta'a quantidade,gliews:
6 ou sOme-nto o oufialente pegt.i . e.etabilUár oe. p ar i o gno dg Pafm?" °".
21stonteà quando u.pol3itterizaqtí0 progrid'é ' áeá..nUeleagão ou inicie* dEl
:imas particAaeo . ealPIIM e*opsozontridado atM.al:quantidalU,
.09a nuclear ou. ink010 -Ilisi •ketSii de .tóvas partfoulas .de .polfraer09.
assim:obter, eta . cuelquer easo 9 mnc3
t.
Quandd a polimeilzd4wprosrideipara
tG
uma
femilie
de part£culas de pogmer9
dita d1ipersaty po1o'lienes
C.F)

RERMO N42 149.096 do 13 de Maie,de 1963
loquexontei ALVARO yln1BA DA ROCRA SX0 PAULO
Orri1712.6é.10 dO 72Yeaga0,"NOVO OIEWAUTOMXTI0D PARA canmrisgág DO PjAS

, son

0

MmaxoxcAdOts
.01F0 CUkt 0201dmico PAÚA ORIEHT4A0 DO' T RÁNDIWO, CeraCteriSM0.

ed po2 formar-DO do cá ar de discos motorizados, UM do material•iso1a12,
te 0:tendo mala valentes 9 odterminals ' eletricos do disco condutor de
eletricidade, olongsides e de polaridade e ájustade, os quais fecham e CA
: trem, durante IMA certo tampe prá.détormimado, Os olnain luulnosos cOD n
toneionais deu somPorose .
Ponto DR 1,49 total de,2' pontal eprenentadeSo
1S, •

Junho de particul.a , s4stanCiálmen.to hnikormeo
A requerente reivindica oirIorlagdo do oorreopondOnto podido aopoogj
iado na. Repartição de P a. tentea dos notados Unidos da Americá,en là do
3Unho , de1.96. 2. sob n ng 2,071 954 a. na. n0 955,

- Ponto elluvo ala' do total de 11 pontos aprocentodoce
TEMO N g 150.762 de 12 de julho de 1965
Requerentes COMP4ITEIA geautacICADARBARk . ESTADO IX RIO DR :APPIRO
Privilegie de Invenção "NOVO EDD2L0 DE JUnTAS PLEX/VnIS PARI TUBO»
REIVIReT,opeOpig

•

1 . m uOvo WoDOLO D UNTAS FLEXLVSIS PARA.TUDOS", comproodordo
',lentos tubulares subritan.clalYnonto ciMndriCos i cada 1.24 dista tendo 02
uma eatremielad0 ume bdisa, caracte?izado por ser a bOlsa provida de USCI
ascevagáo o sede de Uma junta fle2dvel, de boxraCha Ratona OU eintágis
Ou, ou plásticos o1ást0C#
POntQ

ng 1 do total

do 14

pontos evecoontodos.

WERMO Re 150.845 de 1d de julho ' de 1963
Requerentes MONTECATINI,SODIEWL GENERALE PER L'IpOusIRIA minuta& R e
CHIEIRA.. ITÁLIA
Privildgio de Invenego "PROOR9S0 PARA PREPABÁR "arma TÉITEIS ESTAM/.
latiS, COMA A Age DO CALOR, DA LUZ E DO ENVELBECI .MENTO" .REIvIND7CAÇOES

Dis PRoeog a0 para preparar fibras . tesstels estabilizadae Contra 'a
agao do calor, da luz e do envelhecimento, por egtrdsao dpalassa fundida
seguida por estiramento, bem com pelfculas, fitas, artigos moldadas e
,similares, essencialmente a base de peliolefinas cristalinas, oaradteW:
aedo pelo fato de misturas de uma Bdliolefina cristalina serca.esstrIpa.
das com 0,0 a 5% em p'osso de mistura estabilizadora constitutda por. (a)
um tio4átor elifático; (b) mmfenol.po/ivalente que contenha ou não aam,
ocorres (c) um fenato de niquel de Monosugureto dealquilienoll (d). am
oxibensotriazolj e (e) um sabão metelice.
A 'requerente reivindica a prioridado • do correst;ondente cedido depo,i
sitade ria Ropartign'o de, Patentes . da Iteila,.em 18 de julho de 1962¥00.
O ng 14.445.
Ponto ng 1 do tnta/ de 11 pontos apresuntsdcs.
TERMO Rg . 149.915 ,, de 17. de junho de 1963
Requerentes TI E B.F, SOODBICH COMPANY - E.U:A.
Privilegio de Invenção "PáOCESSO A.P2RPEIÇOÁDO PA PRocuzIs umA sispNg.
AquOsk EsTrxm DE POLfUERO 'COUSTIlúIDO DE, PELO ;.2;:io3, DM MóNCOM
TIPtileb OU VINILIDUICO"
trIVXMDTCA023,

1 - PI, ocesso . apoi. fetpaixo pma pr.odozil.,\25,1

?amo to 1511470 :'rd 24 da 2ioVe41/0 do 190
Requerentes, W. RraBACE e. co,
. Pri vi l4 sio ao 'Imvenqãç "APERFEIÇOADA COMO** ORmgon 3figreffil?

aganagggard
1 . Apelfsigeade eeMpesigao de tedagaO'da .DISethae 9~10a609
flor compreender uma resina de vinila'fiMemente diel4i480 trigactifien,
te para a mcsma nama-quantidade de ao Momos A partes em TOltle gespeTW
em volume , aa dita auminn ) A* 'ma torta aumente d& &4e,
a Feexti
do de- ao,none0 00 parte QM 2,1•Ce pii ¡arte CA NUM digh
cante',
A requerente r91.1,5adioe apki gkidaft

ee effeweahalià

depositado na Repartigao de Paimultem doo ihtgeop
9 de JI,nr. do 1W3. sob 'ao ap3.7580
"

,litp n o 1 do•totql de 8_pcntou spredentledfa

"WIT

ai

~sue

kiegge
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ES )'Abri;

da

197`;;

Rh . 5.94.391 49 . 6 do

IsOveiabro de,1963
pI21S2 rnTansua COHPARY UNITED I/nLAINMRA
0 GR XPnenge "PROCESSO PARA QINUSAAR EMU1SOES 14) OLZO E itGUA

Wsn-ae,v303%

Pz. 1U:3

(ço

3 e, .pxoccaso Ara EI,xecupercgao dc eleo e az,:a de . imulstes de 6.
g.àO o 4111s OZ7acterlzadq por compreender W , o .contato de uma emulsão.
CNNER tepegatyr5 De ga#a de 6,0 QC a 75c9 com uma corrente asceadente de
i.-.4t, Sts05,g.Xtej sm uni:a J.Ona,alOngada inclinada em "relação a horizontal.
ECo'COAd1000 ;tala que a graigial Lua da saperficie da emulsão á expoa
tia° gá'e3 ecol;rieador (bY..a . ratirada de água substancialmente isen.
€5 ceava gla 2We da zona, .a comprsender alada, ou coupreender.alteí
31weysterãe D 'Zo) weilgaia de Una,mistura de eleo e egua pelo tapo •da
r?plre em uma camada oleosa substan
CAIU'', Cd) 60.5(41,q se m%stura
dejisCo. e MO, .caMada aquosa, e - O) a retirada, separa.
Walbrent3
CWAtD9 d cUledasá,
ront0 ân do tot4 da 7 pactoaproaçatadoso
t

-0 160.752 de 9 de Juno de o1964.
Requerente: N.V.PHILIMS , ,91.0=1-2.EN2B2l= o IIOWM
Trivilágio de Invençaot "IWYMPEIÇOAMENTOS ZE OU. RELATIVOS A PROOpao
100 DE EURICAÇXO DE SUBSTANCIAS LUMINESCENTES"
.R2I7IUDICAÇOES,

a - Anerfoiçonmento em ou relativo a proccase do . 2abr1ed ao
eubstncias luminescentes; particularmente de ortofoefat9.de.o6lció,
o beirio alfa, ativado com estariso bivalente, por aquoCimento do
mistura de comp ostos de c6lcio, tilrlo, .36ofora o 'estanho, da qual O
,ortofosfato pode ser obtido, em uma atmosfera . não oxidante, a umà
temperatura acima do ponto de , traasiçto entre_atase'b6ta e a fase
alfa do ortofosfato de cálcio -6 bário, caracterizado porque a quan.
tidade de comioston de bário na m1 ura, da roaorio..Neer aquecida p
e
'ftea entro N or
tal que a relação attmica
Ci
a t. Sn
0,06;
A requerente. reivinUan a prioridade do corroapondent.0 Po4180..,.
depositado nadlepartição de Patentes da Holanda, em 12 do . :7u3.ho ds.
.1963, soe na 295.256.
Ponto no l'. do total de

5

pontoo apresentador,.

TERMO NA l6 .31 de 6 de agoeto de 1964.
ROT DIa....44-1 Al=rou
Requere.
"PROCESSO E, INSTA1IQX0 PAU enulã
Trivilégie
DE GASES PELO paucipm DA COIMA ISOZPICAn

WISWEA

HEIVINDICAeM

. 1 57 .2 9 2 de 4m Zar,go
aequerentetWa j RDUSZRIM TWe
?NiviÊgio do amvengão "TRATAMENTp TÈRmIc0 DE MI ,P814115. OU NPA "DE V10Ro
APARELTIO .PARA ()TRATAMENTO vtamIco DE FOLHAS OU CHAPAS DE VIDRO ¡TEU

1 - Processo s instalação para separar mioturas ao gdaeo polo
principio da coluna loot6p1ca, caracterizadom . pelo fato de quo a.
mistura , M ,eace a sarem ceparados é aduzida para uma cãmara anu..
ias' situada " em tOrne do eixo 'd(23 cilindrem do oiotoma rotativo,s.ez
do que a decomposição ou separação doa jasee á eáecuiads modianto7,
dois sistemas separadores essencialmente condir:eidos e peles roapn
tivàa turbinae', em direc'eo radiol tanto pare dentro como pana 32,

ra•
Ponto .6nice apresentaeo.

Tül+AS navaDasn'
.!ÈIVINDICACEE

5"rattnenttl t graliod de urna folha Ou Chapa de Vidro, o qual com .
pedmds.ekexposíq'ao da dita (5111a ou chapa' a energia irradiante de modo

aquecer falla:oil nava agia de seu penti: de tensão, a dita energia
&radiante ancluindC uma.faixa . 4:olda na.'qual o vidro 6 partialmente
usai)Pat; óráe, ,de modo que o vidro absorve 'a energia irradlaute incidente
sua=espessivos, oarac.torizado pelo fato de se aplicar'
Estude do
nuido'ã (.11.áenficie. da chapa de vidro a uma razão e a uma temperatura .
orne sejaWsüticient e s.p ara acelerar icicialmente o aquecimente'da-supez,
a:rcis dá dita afidpa e 3 subsequentemente; 'a 'uma raro e"/iu. a "uma temperft.
Wina digo:arte° que sejam suficientes para dOceierar subsecMntemente á
raÃO de Aquecimento di buperflcie da dita chapa: enquanto se enSe
44119. OmPa Werida energip4rradiante:.
IWIUMWM p fie à prioridaão , do correspondente pedido deditado ma
Renego de kàtenteá doa títiídos bnidos da kilerica, ei1.6 de junho de219. 28602Qe . 2.86.09- e 286.073.
itiabOina% do totál .de 20 pontos apresentados°

496gle ESOb OB

rn•••nnn••
~. neer

%mau V 2 . 161.881 de 19 de . aganto do 1964
Requerente: OPTAS. ?FIZER O. CO., INC. - L.U.A.
Privilegio de Invenção UPERFEIgCAMETTO E!: PROCLJSO DF DnOcÇãO PARA pRo
DMA 14Õ610' DE CERVEJA"
W.ÁVINSICAÇNA

.+perfeiçoamento eu procdszo de decoacjao para produzir mesto de.,
cerveja, cerectoriUde polo fa t o de compreender as operaçOos do adlelonar , enziva protealltica n uma sacra de malte, em quavtidadcs 'de cerca, .
de 0,10% a m:rca do 1% em paro, com bne no peso do malte, .de mates e.
apara de . malte que conta a onMima a uma temperatura de cerca de 35 g O a
cerca 'de 40cC, por um período de carca de 45 minutos . a cerca de'90minu.:.
tos, de acrescentar,. cd eoguida,.302 de cereais liquefeitos .;.dita
masea de malte que contám eunima, em uma proporção de c "erca de L5 a.
carca , de 60% em paso coo base no .peco total d . o . malte e dos grãos de cereais4 de elevar q. topert'ur,e da parsa . toál a cerca ,do 65 QC-a u cc e

omizro o g tem.

eu:: da-feira

(Se00

III)

Abril

de 1971 1723

-9°—

vi
ge mantos a Ultima temperatura duratto UM perrodO de cérea de 30 MlnU
tos a c;rca de ysO minutos.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na .
Repartição de patentes dos Estados Unidos da. Adrice, em 89 de agasto de
1963,.sob no 3O5.54
Ponto na 1 do total de 3 pontos oprosentadoet
2ERMO Ma • 161.827 de 17 de ogOsto de '1964

Requerentes BERIBERT JOSEEMELL SX0 PAIU
Privilégio de Invenção "UMA NOVA MÁQUINA AUTbMATICATARA ENCAIXOTAR r/00
DEUNCAIxouri 04}41
- AVAs"
,REIVIND1CAOOES,

Ay. Nova mgquina automática para encaixotar , eloll desendaixotar gar..
Raras, caracterizada por possuir, em plano levetonte inclinado,'uma mesa
de distribuião de 'garraras; um berço mável: transportador e.um coletor.
de garfaras, O coletor deve ser construidd de material préprio, borra .

mmo 119 .165.470

de 'S de dezembro de 19671:

Doquexente: LAKESIDE PLASTICS CORPORATION « E.U.A.
de inyénção- o èomroáçxo DE MOLDAGEM SUTA E.PROCESSO DR,Dà
VRIFAÇA0 DE UM PRODUTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO ExPkinetion

.PriVilegio

REIVINDICAGUES,

'1 ot1n composiçNo do Moldagem s.álta caracterizada por conter gra04
150 Pili-estirano mipansiv.el, 0,3-5 a, parto, em .peso, 'por ;erte . dp . o
'grãoas . de uma resina termoplástica no Autpansível em pó,. o 3 . a /mi ,ea
PhO $ oejli bise hoSiso.dos grãos, :do ágila r4 .eida eM forma de um hidrafe
contendoj pol.?) menos, 2R . , em;p4o, de.:404,'qg1micamentacemP4adag
Aelvindice-se a lst,ioridade . do . córespondente_pedide depositadona,e
RéPartição.de Patontes ,, dosÉstades:uctdop , da America_sm 194e dezemlirço
(113 19 63, sob n a 331.862 . a em . 6 da nove.b bred19A 1 er:o
109;51ão
Ponto ug 1,.do totl dé 10 peroo apresentados.

sintdtica co. equivalente, capés de pr'oteger ' as garraras, o berço má'y

tem os seus movimentos sincronizados com as abetturas do coletor o
q"Ue recebe as garraras e as coloca nos efigradados ou caixas P or mev3m0A
4c, de deslizamento.

Vol

Ponto no 1 do total

de

7 pontos aprese4aJoe.
iN211.ülti

o
TERMO no 168.8o3 de 8 de atrgde 1965

Requerente: ULEME coRPoRATIoN L.U.A°
.Privilegie'deinvençU "BATERA EL2TRICA . DE It$7.1nVAH
REITirmIcAG5E5

g . Bateria eletrica Primário . do :tipo pana reserve., eompredndend42,
ma pilha de chuus ou olemCnted tcndo cada tina/ oleticdos sepaidos.:ES"
TE,RMO N o 164.31.4 de 13 do novembro do 1864
Requerente: OWENS-ILLINOIS OtASS comPANY
Privilegio de In'venção "PROCESSO E APARELHO PARA APLICAR UM REVESTuscv,
Wo DE PAR'TfouLAs DE PO , PARA IMPEEssno,,
REIVINDICACCES

1 . processe para aplicar um reseetimeoto.de partfcplag de Apara'

impresso, capazes de serem carrocadas.cletricamente para uma supérdcle
de artigo,'Carapterizado pelo rato_de pom preender as etapasde lofelizat
umasuperficie de artigo a ser impressa em Uma relega() espaçads,aAma,e0
allsdntaçao das referidas partfculas de g6 para ImpressRos:estabelecer.
um campo elétrico eati'è, s referida alimentaçãO e a superr.igie dg roto%
do artigo para carregar elàtricamente e t ransfer&r . p Ast£01~.03Á Part
Ampressão da refexida alimentagão nii,s ent/dP,da.refesift sVPW‘cla ere
artigos e empastar um esté'ncil dotado de aterturá dafInIdorta,da âmagWâ
atravtie d;le entre a referida alimentagão e A %Rrexida poPer£51e de a
tigo em relação espaçada com a referida superdcle AR arigQ.a 4o x04.
rido caiu° elétrico., polo que DG referidas pArtfogap,carrogádae pg uno
vem a:trev‘e.as referidas aberturas de IMageM do eati>nollt agódopositt
das na referida auperroleffl
Finalmente, a depositante reivindica 9 priegdadq do sPfreqUendente
pedido depositado na .Repartição de.Ratpntes.dos :Aatados Vo5.4 0P.dia ,Al24o
rica do norte em 13 . de.novembro de 196X ae '51 _de egOstO de 1964, sob Os
3 0 3 , 525,09 e 593.Si7, respectivamente..
Ponto n o 1 do total de ?6 pontos apresentada/

estando as ceiulas encerradas ddntro de 'uma caixa Com , uma aberturtl:m0
,Permite comunicação liíd.tada . e.ntre c *interior e o exterior da Caiu/4We
.ractezizada Pelo:feto de.que.p,interier. dea ' Ar1as çeluíis,da~onlAnc
está' ligado 'com A abertura d a.cilixa_sOmente_por meio do longos mpasil.k,
6ota4S de paredes isol4das eletricamente. de mago que qmea4o..: A baterias
fOr imersa num isletrolitó liquido para cor etiVado,.es trajeteq da'fRé.k)
:de.corrents Ontto es células, ocasionada peie eletrólitos ne.jaMgolatlij
beato longsep

requerente'releindica a prioridade.go.Pocrespondente.podige'deFfía
sttado.natuiart4.0e de.Fatentea dos Beatad4 . Unidoo 1 o .am‘rie0.1 GM; CI
do abril dq 1964 9 43 na 358.30.
Ponto ale % do totg/ de . Pontos aProsentadose

hARMO Ne 170.389 de 14 de junho de 1965. •
Requerente: 11AICON. INfiRNATIONAL,
Trivil6gio delnv'encIlos YAPERV2INME1TO -W WROCE2S0 P.PJ. .A.WiTd1114
nàgX0 DE ãD3STRATOT ITUIDADos o .

an"Neei~20%

REIVINDIOACht
g o Ap er£eiçoaMentO em proceseo para a prepara4o . do J.0 (AIPI

7007. 4 " 7717i

trato epoxidados que compreende o tratamento de Um alAstwate , mg 8
meteria oleflaica,. contenda de 3 a 30 átomos de'darbono f COm =MO'
oombinagao da • um catalisador. m'ateillso da . grupe que* .solDIRAO g9
13ká'

7i0,4

T."="/
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talisadores formadores de per goidag 4 de hldreeciaaçTla t

g ao um

droperexido de um araleano tende pelo menos um átomo de

kl.

111droen10

cObre um átomo de carbono adjaceitte ao anel aromático,. como agente
dc oxida o. g o . essencial, em qae a rela ç
' ão do dito substrato para O
dito hidroperóxido está na escala de 1:1 até 10:1, canacterizado
pelo fato de se efetuar a convovs g o de hidreperOxido a uma razgo
Is ralo manca 955, em prooença de sna quantidade catillea de meta/
r, com uma quantidade de agente oxidante na escala de 0,01

a

50 m2,

:Les por moi de grupo olefinico,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Reroirtiogo de Patentes dos Estados Unidos da America
em 15 de Junho de 1964, sob no 375.310
Ponto ng 1 do total de 16 pontos apresentados.
URMO ,

ris 170.882 de 30 da junho de 1962;
equerente: E. W. BLISS COMPAUY - E.U.A.

n

ale•Poteg ol Pta 9 de aba de s 9.bUlle, clgantld g4ft 44 ord ge de..3.4.214.4q2
peso do isidrio,dm rgrto; tornar um 12r3;quetg,porqsm, ,assimíterice, sediaei

te .compres sZO da citada mistura sob 'Ilma. prassitmompreendida ont-rs
e 1406 kg/ema (3,a 10 ,tonslark. in) . ;,aonecer ditos briquata's, ej •eux fone
urna toMP oraturalentra 103 2 e2.000 5T). e .1315,51?C“ (40W),,4uranto m

20 a 33.minut9s., .para . efe;tuar:s, redagN9. iziP,4r in.O.e. gftrr.St Rar a. r.er.PP.rt
1atico remoyer ,dito a Dr ignoto g o„f,orpm g, r e sfr,i „og..b. i.clue s,,r.cdni,k
eidos, em uma atmosfera redutora, para pma •,:temperatura ,agaix4,dsque,1a.
Sia qual o fero reduzido 6 oxidado; e separar:o ferro meglio0 /LIMO dOg
ditos bricpetqso
requerente reivindiba a, priorid'ado. do corrasponclents , pedi4o, dem/
tado na Repartigo,de Pa :tentes. dos Sstados tratdoSda álok.;.08 2, eia 30 d.
dezembro de 1963, sob,.me,334.1110
Ponto n la 7. do total de 13 pontos npresontadose
d5Ur;40.??,.5-/. mem. Ma
0.40~M

Yrivil€gio de Invena g o "I1ECA111SN0 DE AP:511TO PARA UM APARELHO DE 'ESTIRA.
REIVINDICAÇOES

recanismo de aperto para um aparelho

Abril de 1971

egW Atr.S...
T.0% At

estiramento, destinado.
noertor un entrcnidade da una obra alonooda, compreendendo o referi.
(IS

Do Mecanismo um par de mordentes movi:veia lonaitudinalmente a referida.
Obra alon7ada, mios de cano para forçarem os ditos mordentes no senti..
do an do outro e 2m contacto ia-aporto cor, a . referi da obra .a nedida que
ao movidos no sentieo da referidi obra e para libertarem os referido
pordetns da rofe r ida ciora quando eles são aovidos nora fora da referi:.

Fie

1-

da oLra,.e raios para a q louaroon os reforidoromoventer ro sentido da re
..01• ,do. obra, coractc-izado o j .to Mocsrismo pelo feto de gra c;:. referj.
dos raios ,i ic; noionsrldto tta trinslt. o cledonto enreontsto do sei,
Olt'tt'Grtc twicciitos p)rdontts, nn an oundó cleento d eslisvel st; una.
direo g o oeralnonte porpeadicul...r a direoL:o de movimento dos ditos ror »
Oon.t , d o em ,.;ocani.'sr,) 60 caco antro os d!tos o 1emantos para folO.

arem o

W.fer^ 1Oo nrinoiro ole-,cnto no contido dos dtos mordentao grat!.. 1

dao
doternirad dirc¡ao.
Vinalmente a depositan : e reivin-q oa a prioridade. do eorresfoodenteualdo depositado na , Repartiço de 'atentes dos Ratados i1nidos a

ni-00 1:= 173.109 de 14 de setembro de 19650
nerluercotc runign) PItDUStm T1IAL AU20 TEMIC

U2Â, go:JpiY.
MOS SAL 300 WTINs PAU YERG13ELl0 ;:AnTVZI'Z ALEXCIDES UneW
MO

S.PAULO

Privil4r,iø 3 a Xnveação: "

AWlnk11

OU i11(14!'

'ler-um-ido erf P.,:l r.to 6 forçado

racterizado pelo fato de que o fluxo do dito jato oo áaou ã 'sole

:a do Norte, em 1 0 'do . julho de 19( mmo a h Q 582.9g,
Ponto n" 1 do total de 1,?_ pontos apresentados.

c

ó

7..> Aparelho para ntomiznr metais ou ligou S,s cuiioLU, 02,
menos paroitamente obstruido ap6s o introduoão do dito metal
Cuca°. para dissipar a força A., dito jato.'

o'

"..'onto ri r 1 do total de 11 pontos apresentados,
•

FIO?

,f_e2g0 Va 3.65.751 de
9 de dewril,ro de 1964
3eQuerente EM; FALI RI VEREXPLORATIOr AND Kinn CO, - E.U.A.
rivilegio de invençà 0 "PáCESSO PARA 3aDEOX0 DE MINERIO DE FERRO E COM
NI STÇXO LIGAEZ11 APLICOU NA AGLOXIIRAÇãO DE MINtRIO DE FERRO E DE ui TS
Wr1Vis l'AP4 141:DUÇ0 ' DIF1TA DO
AEIvIimICACOU
- Ura yl'odess0 de redução direta, para redução de minério le ferro
e Vim do produzir ferro metálico fivr6, caracterizado colo fato de com-

„r000lior

as.

et,apas dei misturar uniformemento Minerios de fe , e,, tone, Lm tarnnr de particula gelo menos t g o pequeno quanto a malha-8 n co
&)ndo p elo menos 605 de Urrem cooue oe potrOloo tendo um tamanho de
ofevdt.. de malha-100 e malha -150 , c ontendo pelo n,nrç Ç95 de carbono Rbi UMA quantidade da ordem de 15 a,L0',” do peso do min:i. rio de ferro, pixe
%onde
togr de v oláteis de, pelo monos, 60 . , cm . una goorrsidade de 3
a
eg de O' so dr, mInA• lo de ferro, e , 11 (. :!lutinarte contendo cerca de 200
pertos ar ; ivl so ia50.u, 20 'a 100
partes em peso de,c1(weto de sciSid 0 10

TERMO Na 171.740 de 30 de julho de 1965,
Requerente; URANO ROSSI - S.RAULO
Rrlyi14gio da Inven; g o, °GRAi..P0 PAU 710LÇ7.O 110 COd1 g0 ulnihiciao
riEivnnicl,Q02>
1 - Grampo para vedação do co:d'r'o fl.brieado AM na,
tardei p lástico, oarsctori"Judo peio ermo ia. comoreendeado uma (Int
os peça, ser dotado na parte intmr,‘ de eida haste de uma a4ria ia
denee encaixÉvele une nos outros.
Ponto n . 1 do total. de 3 uontoa woreaent,des..

o
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92RED No 174.911 dei? do nOVoMbrO ;2019650
Poquerento: HALCON INTERNATIONAL, INC.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARACK0 D.CALONITRILA DE
ALTA. PUBEZA"
AgÁVINDXCACOE.V

#

3. . ProcosSo ira preparaçãzde ftalonitrila no a4ua purazu com
0O'r TEG inforior'a 250, caracterizado por compreender em conjunto, a'
õmoxidação de um aliene, produzindo ., assim uma ftalonitrila bruta; a
ct dostilação da dita ftalonitrila bruta, a uma temperatura na faixa .
ao 235 a 320 0C, de modo a serem recuperados da ftalonitrlia bruto nO
alto destilado, pelo menos 85% do ftalonitrila de alta pureza.
requerento roivindica a prioridade do correspondente pedido de..,
@ositado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da Aágrica,
ae do ' novembro do 1964y:sob nc 412.227
Ponto n o 1 do total de? 10 pontos apresontadou.e

Abril de 1971 1725

plante fechado que ca mu interior remato a'forma do uma câmara
na (MV
ostá alojado um pistão livromontOdeolocável ou todo o cumprimento
da aon
Ma o dito recipiente achar-se giratOriamonto montado abro uma ostruturar
portadora segundo um eixo do. rotação perpendicular na diroção do desloca.,
mento do pistão, ó Sido uma das extromid/Âos da caiara aChar-so provida
/1
do tím.orificie ao qual co adapta um par do condutos relacionados cada um.

,

com Válvulas de passagem, uma das quais está conotada à usa tuberia do
secoio ap licávol.mcdianto niplos, ao gbero do animal a ordenhar, e a ou../
tra válvula estar ligada a umt,canalisação d .o condução rolacionávol coa G
mm oontinente do líquido ordenhado.
Ponto Q 1 do total do 11 pontos aproaentadod,

,

-

ir

2

P'

e.tó

212RMO No 177.512 de 3 de março de 1966.
2Roauerente; OLINMATHIESON CHEMICAL CORPORATION
.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARACIO DE UMA LIGA À BASE
DE COBRE E LIGA OBTIDA PELA APLICAÇXO mo MESMO"

)

RE/VRDICACUSS

e io

3. -Cm processo para a preparação de uma liga •à base de cobro, caaz de substáncial resist gnOia à oxidagjo, caracterizado pelaá:fases.

.

get A) proporcionar do 2,0 a 25% C2 piso do dois elementos, a rolação •
Catre o primeiro e o segundo dg sses elementoo sendo de 6,0311 a 1011,
o primeiro dos' elementos sendo alumínio, g glio, índio ou berílio, o o
Cogundo dos elementos sendo silício, gormÊnio, ostanho ou beríliO,con,
tanto que, quando o segundo olomonto g o borilio, 6 primeiro elemento
O o alumínio; B) ligar cases elementos com o cobre; C) aquecer a liga
Resultanto numa atmosfera oxidante, duranto pelo menos um minutos *a
%Ima temperatura de 400 0C atg a temperatura de solidus ,iia liga, pa.
formar uma primeira camada exterior com 25 a 5000 Angstroms de pve
gUndidade, de'Oxidoo de cobro o Oxidoddos ditos olomentoe de adição-,
do liga, ° suma segunda camadaresistento aoxidação, imediatamente- .
or baixo da primeira camada, contendo uma dispersão distinta de UIdo complexo incluindo pelo monos uma das ditao adiç geo de liga, A me.
g rida. segunda camada tendo uma espessura de pelo menos 50 Angstroms.
A roqueronto reivindica h prioridade do correspondente pedido,
ositado na repartição do gatówtes nos Estados Unidos daiAm grica, an
,do março de 1965, sob no 436.7460
Ponto. no 1 do total do 29 pontos apresentados.

.

TERMO Ne 177.6E1 do 8 do marom 'do 1966
- Requerente: UNITED sTATES STERL coRPORATioN
2.11U0 '
›rivilegio de Invenção: "APARNLE0 PARA CONTROLAR A ãSIÇXO DR ROLOS
ReIvINDIc4Cime

1 . Apar'elho para controlar a posiOto dos rolos do trabalhe
num,p

laminador,_caracterlzado por apresentar um dispositivo tradutor, do doslom
comento relativo aos ditos rolos em rolação a um pr g.ostabolocido ospagam
mento entre os rolos, para um Sinal do contraio indicador doa 'aumentos
O
diminuiçaos do dito ospaçumanta p rt-ostabnisciaa; um sistema do acionas:64
to por fluido incluindo dispositivos ativávoio para ajustar Os ospaçamonm

tos entre os rolos; dispositivo° de ' contrálo rogulados polo dito sinal df3
contrále o que, por aua'vom, controlam o fluxo do fluido ou sentido
favo
rxel e-contrário aos dito dispositivos ativávois.
Roivindica-so a prioridade do correspondonto pedido dOP0vitadC
nos Estados Unidos da América cm 9 de março do 1965 sob no 438.274,
, Ponto n O 1 do total de 6 pontos apresentadoSe

/0

52

7A- 1):-.,C-_,?:'zà ,---
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;,. 4 .4...:

202 14 zo gir"'1—, i . --r r.j.
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4 , r.zeeevf. 1
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444 402 40 4

36'

zik.462

26
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1.66

,445

46¡O
if"-- 411-i
" .. •
ÉÈ,32$

47É — 47 i J hTL
.4 ILAS
.26

i

40?
544.

r-1 77 . 577 de 7 de março de1966.
Requerentot GUILLERMO PRDERICO JONES = = ARGENTINA
Privilégio do Invenção: "UMA MAQUINA ORDENRADORA"
2RAM0

sar

NA

REIVINDICACOES

1 . Uma máquina ordenhadosa, caracterizada por compreender um rad

Dã

• 2RABALROn

6P.
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TERMO No 177.895 do 16 de março do 19660
Ilaquerente: ETABLISSIN4ENTSKUIELEANN-FRANU
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PAáA OBTENÇÃO DF, NOVOS CORANTES ANe

TRAQUIN6NICOS PARA FIBRAS, SINTáTICAS"
REIVINDICAÇOES,

1 - Processo para a obtenção de novos corantea antraquin;nicoe pa
ra fibras sintóticas, de fórmula geralv

-

parto dá aso aquosa Ca scistura.20sultabtO o . Q;on£ornnglio dacor:~
a n;
geio do polpa-pldoticn,,Reivindica-go prioridado do O orroePoadonto P odidos à
poeitado na Repartição de patentoo dee Ebtadoo Unidos da Andrice, CP
„Norte° em 14 de maio do 1965, sob no 455.945.,.
Ponto ne 1 de 17 pontos apresentados.ORM No 180.608 de 21 Y de junho'do 1966.
-Requerentes. tr.V.PHILPS , GLOBILAMPEEPABRINEN -.HOLANDA.
Privi]Agio d:e Invonvio: , ^APERFEIgeAmENTos EM OU RELATIVOS A DISPOSITZ
VOS SEMI-CONDUTORES OOMP6SITOS"
.

em que um dos radicai X representa um grupo OH e o outro um grupo .
ITE2 , ou de misturas dásses corantes, caracterizado por compreender a
reação de condensação da dinit. r0-4,5-crisazina, ou 4a dinitro j+,8-antrarufina, ou uma mistura dOsses isOmeros, com uma trifluorometilanj.
lina e redução do produto reacional de condesação.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na RepartigãO de Patentes da França. em 20 de março de 1965,
Bob no 10.061.
Ponto único
apresentado.

REIVINDICAOUES-

- - AperfoiçOamentos em ou relativos a dispoSitivos somi-condutore9
eompósitos, compreendendo um corpo semi-Condutor que provido, peloo
menos em um dos lados, de uma camada isolante ondo se encontra proson.,
te uma camada condutora confim:roda, caracterizado pela existÊncia de
regiães localizadas de alta contamína-ção ou dopagom na material semi .
condutor, por debaixo da camada configurada, visando a reduzir a indo.
Dejável ação do efeito-campo parasitária.
.
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes podidosp
depositados na Repartição do Patentes da Inglatorrap cm 22 do junho de
1965', sob no 24.340/65 o na Holanda ca 5 do maio do 1966, sob n56606083,
Ponto no 1 do total do 10 pontos .apresentados.
A

lo

6Ezus.1) No 178.678 do 13 do abril de 1966.
Requerento: IMPERIAL CBEMICAL INDUSTRIES LIMITED - INGLATERRA
Privilágio de Invenção: "PROCESSD PANA COLORAÇKO DE DufttEao SINTÁTICO"

II

I '

2.- Processo. para a - coloração em massa de poliésteres lineares sia
tóticos, caracteriáado por compreender a misturação de um ou mais co rantos da fórmulas

r1

r-

1

c_.,!!

1.1111111

1

111,1111

12 `..--t."7:---""
1-31

1

1

_ ri
ri
111
11

11

1

I

1

1

1

' prosoota um inteiro positivo que não excede de
ro
k; o o anel bonzánico . A pode ainda ser substituidb com átomos de cloro
ou bromo,. com o dito poliáster, e subsequentemente fusão da mistura do
. . objetou aálidos.
moldagem dela para d 1;2
ante no 1 do total do 8 pontos apresentado!).
*ERMO se 179.474 de 12 de maio .de 1966
Requerente: MEUS -ILIINOIS, INC., - EB.UU.
Yrivilógio de invenção: o WROCESs0 PARA FAZER UMA USPOSIÇIO DD POD
"PA PLASTICA 0

iç-

II

1
S'

do 3:

7

1

•

IN±->ccoolt).
em que D representa um radical de corante'policielico que contem pelo menos trás agis condensados o que é livre de grupos doido sulfenico;
Y representa -RH= ou -S-;
R representa um radical hidroxi-:alquili ou hidrosi-alcoxi-alquila;
a representa um inteiro positivo que não excede -.

Abri! de ':971

—

11
15

FQG.4

Th0f0 No 181.046 de 6 do julho de 1966.
Requerento: CISA SOCIÉTÉ AMIME - SUIÇA
Privilégio do Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇKO DE NOVOS CO5ANTE8
DE ANTRAQUINONA E PROCESSO DE TINGIXENIO OU ESTAMPAGEM APIICANDO 08
mESMO"
REIVINDICACUE4

1 - Processo para a' fabricação do novos corantes do antraquidono9
caracterizado polo fato de se acuar um corante de antraquinona da
trirmulao

11/00\
-11....4-ZO

3

n
""-'

Eo3Y
fI
.3

C..

NE2

im

REIVINDICAÇO8S

2 - Processe para formar uma compooição de poipa-plaã
raxmoteriaado
por onmpreendor a adição a uma suspensão aquosa,
tie e r
uma
quantidade principal de polpa eeluiósica, de um
que consiste a.'
somposto organo-metólionhidrolisável e um polfmoro orgánicoitermopla
a agtação.da mistura resultante para dispersar, uniformente o
•
produto de hidràlise de referido compostonrganommetlico e o referi
do polímero termoplde4ioo G. seis *a m ...Satum a Arr !opositor o rafo
U'Ido produto de hidrólise e fazer aderir o referido polímero em forffim nuamente dividida sabre az fibras de . polpal a remoção de: maior.

6035CH
3
na qual A 4 1 ou 2, oom halegàneto ou anidrido de ácido propi;nieo

Une:Lado ou com um hologeneto de ácido alfa-bromacrilico
rinaixente, a depositante reivindica, a prioridade 4o correspon o
Sente pedido, depositado na Repartição de Patentes da guiça,,em 7 de
lulho de 1965, sob o n o ,. 9.557/65.
Ponte mil 1 do total do 7 ponto epresentadoc.
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TPRE0.10 181087 de 7 de.julho de 1966.,
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY -

dam Ne
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3.81.4,9 de.21. de Mito de /961\

Requereatet PARBWEE DDESCIOr *AKTISNOrarzsusePT

Privilegio de Invençãot . "APENPSIÇOAMENTO EM ' SISTEMA D g SUPORT g D g R*4
ROIAKENTO PARA MÁQUINA DINAMOELÉTRIolo

Invenç got ."PROCESSO PAU k
weragg macro MOA.
,zbzcos modula ac laxo

.MIV/NDICACCEg
.

Aperfeiçoamento em sistema'de suporte de enrolamento para tauk 'beguina dinamoeletricai caracterizado Por.00mpreender
.
um estator

AnrialeitOgt

• 1 . Prooeiso para a obten.40 de
.
corantellUdOaSSICON titcoliivozs
4auall ' de. &mula g eral (I)

findo ursa abertura substanciaLsente cilindrica atraves do mesmo e coa
preendendo uma pluralidade de barras de armadura espaçadas Circunfe

It$
<ID-rN

encialmente dispostas longitudinalmente no dito estator e se estendi

a X -.-.C3.>•n
`. até

do alem dias extremidades do ne.cleo.do dito , estator,.uma pluralidade
de membros de suporte axiais externos montados radialmente para fora.*
das ditas barras de armadura em rel a ção ' ciXcunferenOial em cada extra
Midade do dito estator, e um anel consistindo de material de tecido
ampregnado de resina montado circunfrencialmente em relação da conta
te es ditas barras de armadura,.dito anel , conformando s configuraçãe$

dás ditas barras de armadura de contato e ' curando a resina para um ei
tado rígido.
Finalmente a requerente reivindica a presente invenç go depositada
na Repartiçgo Oficial de Patentes dos Estados . Unidos da Affieric do .
Norte Oh 28 de julho de 1965, sob no 475.373.
ponto hO 1 do total de 9 pontos apresentadoge

0

,a3

(2)

Dado Ri representa um átomo de hidrogenia ou UM grupo alcoha
81
canil% que podem estar substituídos, R 2' ; um á,tomo de hidrogenio og
um grupo alcolla de balai, peso moleouler e Z á'um sub
stituinte nega
ao hidr ossólubilizante e os ntic
leoslenzenicos A eB podem coam
ter outros mubstituintes no iildrossolubilizantes,
car acterizado P09
se copular o composto de diazOnio de uma amima da serie
benz;nicatqUe
poss ui'meposiçió !tua s
ubstituinte negativo, ,no hidrossolubilizante
• que podo p ossuir no ídolo° benzehico outroe
eubs tituintea mJo hidra/
sol ubilimantess coa ume . anitia.da tór
nula . goral (2)

Ir

•

.
11

(à)

11

• Cite
R1-01.

onde ri.
• /c2 p ossuem os vaiares acima
eitadOS e o Atlas. te:penico 21
pode ainda conter outros sabs tituintes
aio bidrossOlubiliziatesk
posiçgo 4,,Perando -se . em melo.stioldo.
Finalmente a depoaltaáte reivindica a prioridade'do correapondeftte
pedido, depOoitado na Re p artlç go de P
atentes da ,Alemanha¡ ai 23 do Mo
.Xho de 1 961, sob n o P -46.701 ne/E2a0
Ponto linico.apre 'sentadOs TARMO No 181.646t 28 de julho de 1966.
BeRuarentes Maura IN008 TRIAI, 00.2ND. 7016)
•'o:11,11410 de Invengins nom DIFERENCIAL"
REIFIND/CÁ0623,

22E10 X 12 161.178 de 11 de julho de 1966.

.

Bequerenta: STAUPPER CREKICAL COMPANY .
Privilegio de Invenção; "AMUEI) PARA FABRICAR ZUNAS DE PLÁSTICO CON
NiiI6R40 DE FIOS DISPOSTOS- EM SENTIDO OBLIQUO"
REIFINDIcACOES

Apar;lho para fabricar falhas ou tecidos reforçadbe coa fieu.
alepostos mn sentido obliquo, incluindo dois transportadores.substaa.
oialmente paralelos, meios para fazer avançar os transportadorea, int>1
OS para passar-os fios em voltas helicoidais em tOrno dos transporta.
dores e formar uma espiral achatada cóm fios, caracterizado por és
ter' provido de meios para achatar oa fios, situados próximo. dos trank
portadores, para formar um trançado helicoidal chato ceia os nos cena •
titulado um tecido plano entre os dois dispositivos de achatar, com.
04 rios prOzimos as bordas do tecido ainda passados .em volta dos traz!) •
portadores, meios pára ligar os fios d o. tecido entre si, meios para .
remover o tecido pronto dos transportadores e meios para . enrolar o ta
cada en !Olha terminada.
Dento act 1 do total de 8 pontos apresentados:

Bomba diferencia/, caracterizada peio fato de

i4

.9 a

Styp

1
1115

•
,

!".

orientar Odl

conduzir a c;Mara de bomba lateral de descarga, levando-O a sair.
pela abertura de descarga por interfereacia de válvula de descarga
pelo pistgo ou. pelo cilindro o líquido aspirado do interior da
o
-tuara de bomba lateral de admissgo.
Ponto nA 2, do total de 2 pontos apresente(OSO
o
) •

7-9

•

TAR)D No 181.650 de 28 de !talhe de 1966
Requerente: RATEI/TA /NDLRTR/AL CO. LTD. . Apko
PrivilÁgio de Invençgoi.BASTS REGULADORA 08 Plid4A9 03 YgIYULA
TR6LE DE PRESSA)"
'• -

ot

•
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co.

qUe

REIMDICACPS'

1 - gaste reguladora de pressçao de válvula de co*It »ole de pressa
Cn ractorizada pelo fato de o eixo ou haste ce contr,le de válvula regi,.
ladora de pressão ser dotada de um. haste ou eixo de face angular cor.

rolador de pressão (1) instalado em degraus ou gradualmente instalad,

Abril de 1971.

Pc, R-I Ti", &
e

aa agamemomitinemielik,

represente um 4tomo de nlakr0 @ g grep OlgeOxig.SX11921
. On~g
substituido ou não substituid04
Ponto no 1 dn total de 5 pontos appegentaA010
X?'

pele face de contato (11) ajustado à rosca fi?ime .a (10) do corpo de cai-

Zthro lu 152.'013 de 10 de AROsto de 19664

Xa (9) e pela coroa macho (8) da eircunfarãncia externa •e fixador "do

Re4Jereot 1 SEEMANO IADISLAU MA SILVA-MI-MO

Zole (7).

Priv:114 ,0o de lenvencao: " ITUO KODELO

Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentádos.

F 1.°9 u

:PIU F42i cow,v, M2SA 2 ONTn0.5 0 .

WOZDOOM TO

-

ra j(
REIVINDICAOES

*ff
1(3

i

1- Invo Modelo de négrao nem ennve

stxa

parM

co'fre. c,rn e outros, formado de mu ellindrO (1)'00m disse a.
st6a8do (2), comuns, porem caracterizado por ter uma chave perMee
ncnte (6) com trem4ln (7), que oci pode aer Movimentada quando li.
bortadn ' ,ias pinos. (5 .de trevemento,aCionados por diodos (3) ece
chaveta (4), :ternos no referido cilindro e que'oe en g renam, tOn.
venlontemeate, pelo giro á direita e á esquerda, do disce dO
segrêdo,(2),
•

Poeto nS 1 no total de . a pontoe odromerrsId00.

.45
tall0N 181.706 de 29 de julho de 19664

Pos q uerente: IMPPIAZ 0. K MICAL INVERTAM /TMITED . INGLATERRA
rrivilegim de Imieug g0 0PR0CES3O PNRA.TWBRIUÇÃO 1 OMANTIS DR ITA,
INZANINIP

anvinic4340
3.. Processe part a fabriesgo de torentee de italOciabina repte.
gentadOs pela fOraUlat

(
..0 SO 321, a
115 .---'

"o?

ck"

" (sor y .. A f,i If ig O
kt
.......
7...‘
I
tt . x, e
it
ii*
Z

lb Int•
Pc recesente o radical ftelopianina dó cobre,
a2 cada tia independettmente, representa 4tomos de hidroginic
'radicais alquila "Ou hidroxi-a1qui1a 3•
à represente. um1odical alquileno,
• representa tua grupo de ácido sulfaice, alcoxi, orneai ou agl.
go, aubetituido ou a ge substituide,
di representa na valor de O a 2,
/L repreamtavalor de 1 a li., de =de qUe t soma de a, k não .
mede de 4,/ caracterizado por compreender o tratamento, camisa - sal de
icido sUlftroso de um composto de, f teAcciaming que ., na tooNaAp. ácidoLiVree representado pela tármulas
949.

(603pUi,

/Cz

Opa . y
•
1

1

.1 .

y ede-5'R
'"N c->"1
Isa

•
2amo N P 182.o de 14 de setembro do ,9tio.
:Requereete t Y.R. GRACE & CO, . E.U.A.

Privilegio d.e Áni,;rão: "APARELHAGEM E PROBJSO PARA APLICAR ,,IgIaLIZAa
US"
ItEyViNDfC,W0E3.

A.1.1hager; e processo poro aplicar /ertilizantes, ' d apare/hg
dem, constituída por u'M aplíeadbr ,Initário universal de borrí7n cio sua
-

Pensão pare sor eo:Itade sCSre un

sendo caractoriza ,,, a x)r come

preender; .um disoositivo de suporto; um tanque para depositar a suspo4
são, montado sObre o dispositivo de suporte; um reservatOrio do tanque
uma linha de aspo' rgimento dentro do tanque, pára agitar

a auspensio

le contida, R linha de espergimento to estendendo substancialmente em
. tÊdo o comprimento do tanque e tendo um conjunto te orifícios de aslieR
.simento dispostos linearmente;

UMA bomba tendo uma entrada O uma sa£4
da; um conduto snastecedor . conectado o reservatOrio do tanque cole e
entrada da bomba; um conduto de distribuição que se estzude da saída .

da dita bomba; um dispoeitivo com válvula que serve para regular a tae
ia de sPensão, bombeada pela bomba, que

4 distribuiu parwa eztremg

DIÁRIO OFICIAL (Seção (II)
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-

acme externa no conduto de distribuiçáo o que,é distribuida pare a 11..
álha de horriErnontoquando o aplicado r universal de borrifo de'suspal
OU esti; em uso; O pelo menos um bico de borrifamento conectado ao oog,
&to de distribuiçZoi,
A roquerente reiVindieft a prioridade de identioo , pedido depositado na Repartiçao do fatento g torta-amercians g r 27 de ecte.mbro de 1965
•
gob na 490.191.'
Ponto na l do total do 19 pontoà apresentados,/

Abril de 1971 1729

ral circular, tais como contra-placas de freios; estampadas de.modIos
circulares, caracterizado por compreender as etapas de passar uma tira
metálica continua, que tem uma largura menor que os die:motros combinados de usas pluralidade dos citados modelos ?irculares, medidas numa 1j
nha rota passando por todos os sous centros, entre um par de peças cor,
tantas correspondentes, para cortar 4 citadn ' tira numa pluralidade do
tiras mais estreitas com periferias sinuosas entendendo-se longitudingl
mente, as quais defluem parcialmente seçOes circularas tangenciais galo
t;ra um ;alo de cUrvatura.substaacialmenta igual ao raio das citadas peças circulares estampadas dos citados mode'lc;s circulares, passando cada uma das citadas tiras estreitas atraves de um dispositivo de ma trizes para cortar e modelar, da citada tira wai a est.ralta, ri parto restante de cada uma das citadas seçaes ci-culares tknganclais para definir uma pega circular correspondento.
Reivindica-se de ac'èdo com a aonvencao Racional a prioridade do cã
rrospondente pedido depositado na RepartieSo d. Petentes doe liotadon
nidos da America, em 27 do setembro da 1965, sob na 490.190.
Ponto no 1 do total de 12 pontos &prenotados.

2E1?MO Na 182.058 de 12 de Adisto de 1966s
Requerentes VNIONHOARBIDE CANADA IlffITED-CMADI
Wrivildsio de Invençaos"UMA covosnito gONOGRUZA.VAO/LMENTh
PROCESSÁVEL, RESISTERE &APERRO"

stuvrtmentrs,
SoDba compoeiç50 Ramegómeas faallmanta Pra.
Desedvol, resistente a quebre% nawkoterisada por emproando"

(a) rai-ottiono, e
(b) de cerca de 14$ a ecoa de 400, oa pose,
ta citada compastoto, de uma borraoha da ter*polimera de
etileno-propiless compativels
Yalvindiad.. ge a prioridade de oorreelsOnaohtk
sendo de
do Sn Canadá am 21 da >sombra de 1965s Sob O 3.0
848.246e
Nrwene. i da total tie goto a/maleitosak..ÊP121!
182.859 de 2.4'cle setembro de 2966e
Requerentes FILUOVÉ =DIA TCHEC08LOV4016
Privilégio do InvenOos aáPERFEIÇOADA comPo$420 walskno WAA Oguão,
DNFRII08 lasIveig Dá dIDER/DY

WÈAMO N O

Arani13)XCAM

-1 4. Aperfeiçoada composi0o cosmética, 00pecialMen8o para OCUlm
on disfarçar defeitos visiveie da,epiderme, Rt glin como para maquI,
legam comum, caracterizada 'pelo fato de comproonaer uma mistura de
loos minerais e atras de absortividade limitada, coto mesa cora mie?
cristalina e parafina de origem mineral, contendo 'em adig8o hm deter.
sente nlio-itatico, especialmente ao monos, um Unica éster de aguar.
ou glicorideo de açucas o, se deseibc1 8 pigmentos e, outros ingredi.
entoo oosmétic03.
requerente reivinded a prioridade do correspondente pedi
depositado na Repartigtio ae Patenteia da Tchecoslovéquia eia 10 do Jur,
mo ao 1.966, sob Ne. PV 3934m66's
Ponto na 1 do total do 4 pontoe apresentadn.
VIRMO Na 183.168 de 26 de setembro de 1968..
Requerentes THE RENDI% OORPoRATIODUPrivilegio de, Invençaos"PROCWSO 4 APARELHO PARA FAZER PrusAsa nronnme.,.
DE F67aA. ME2ALICka
BEIVINDIMOCEI,

párocos° de fosse um mimero méximo de peças de uma forma só

daMO Na 183.3o8 de 30 do setembro de 1966.
Requerentes TRÉOPHILE IOItORE, OOPHIE vazaram,. - BtLGICA
Privilegio de Invençãot "DISPOSITIVO PAPA O RATAMENTO DE UM Lninixi g
' IMO DESTINADO AOSESMO DiSpO3ITIv00
..E.tumanOzia
-

3. .

Dispooitiro para 0.tratamooto.de nkliquido • iman . d.atátoado ao

aosmo dispositivo, por meio das_11/iss as ferçafie ,ue. campomegn4tico,
,apresentando, pelo menoc,rma passagem para_o_liquido a pratar_essetos *
prOga4440s...a4re.oale parta:sia,referida Dassageg,.n,l ,nono magOtiço,,,
IttJap . 34411.115
Bg9-9~:Ygmegt9.1,91M241-Pgag.0.P.4 gr.e945
situdinal dapanagen caraeterizadolpelo fato do_oc maipmAneproduzda •
tb• cano magnetipo..seren.çqnpti,tnidqc por,.5191g„iipaNi.wtmLontoMaut
?gelasse/st° no sentido lonsitudioal,da.passasem, apresentaw~on
meia palato/as dirigidgiuma para, a .outre,.constitUindo pelos de isomeg
opostos, .e nas nas duas extremidades Polos .4ue, paia 'um /nem° (man 4
47 g0 do 2.02g4 oposto ao da salancia de'ssejaallm
Ponto mo 7. do total do 3 »tintos apresontadoe.

fig./
•

4

3

.N% 7
_4_4

5

N. X

4
.5

^ \\XX •

TaRMO , ffo 183.303 dO 30 de setembro de 1966.
Req uerentes SOOIETÉ ANORYME ANDRÉ CITROEN - FRANÇA.
Privilegio de InvençUt "AP£FtPEItgviiMENTO0 ZM CONVERSORIO .D8 Bpdalo Agi
..aoczeroa AARIA LXBREAGEM MECÂNICA. PaRk ACI010.1~ DEIXA CAIU Dm taT.
DANÇO
•
1 - Dispositivo seletivo de,er t,gbalocir~0;da presde de 61e0 pg
Valores predeterminados, aproprima, nos aia-cultos de comando duma m@

In'0980mA9g9'91P4 9589'9.1949 9 194. g9o7r9rso.g .04 MaiSSIRA Va.aeaMara..(t

•
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Wooko Ne 152.634 31 de Setombio de 1963.
**tomamento duma caixa do mudamoak aplioatutoÂssoa.eiroultqas idetir4
paate4 sp60 m , maoobra dum diatribuidori.mmo.prmpado.do .41so mmma on

Zontoorontea ARMAÇÕES MB 40 YR0DE1
1Nofte
WrovivIolo do Invenoío 04538n1g0~1322Maia3ZolerNarn1

gioutra face dum disco de embreagem metinicao .cáracterizado isso diOPP•

YINS'ORIEIElaCOSam

•Uivo pelo tato .d o.circuito de.41eo, que serfik.para ap/iear.uma-Preg

ila ;Nabo nkface. 4 , ,lisco no sent-tdo.da.debreagem 0. 0or *Twipado
ç. uma vÁlvuin de,deacarga tarada,:.enquagtoune tkeironito,we serve*
sara 813400r gMa •N'PaaER 40 41 0o. na bntrà face_do.disco,40 sentido .1
de embreagem, dotado 4e,3t,tra válvula de descarga taradaíde Trair o
diferente da tara da primeira válvula.
Jaivindica-se s prioridade .do.pedido correspondente demiti:dó AW
Zepartigio de Patentes da Franga, em 26 'cie outubro de 1965', sob mfi 368

Zobtameogoos
24Torfelvootiontot to toiono aeaolo a. para Um 02m
sapddievai p onatitado do mo14jos camadas de eatofamonto eooloámreo.
earooteriaodoa pelo gato domoiajo a do oototamento yr000roloamaari
uma deflexUo globalo
2onto un .2.. no'Gota da 3 pontoe FADT4bantatiow.

895.
/Ponto n 1 do total do 5 pontos apresentados.
3
• /

a

a

4
44

......

6
-742,ánzt

.....

F' 4- --

max@xes
mws-mo-kkn
:411-woo-corwe.,(4
*wexecom
not.:Kim

9-9

.....

S501043101114'áMi
KNIKKOW"
trvi,
rílManiíanirOWS

221110 Nd 173.390 de 22 de setembro de 196,
Raoterentes NINNESOTA MIRINS AND NANDFACTURIWO Offid lài a NAM4
PrIV116g10 do Invongaoa n CAPA ra ILUSIAMO 47FSES" ROWSI8N7g a Mi
MUNEM 12

IRWO 30, 183:494. de ? de'outnbro 416,1966.
lEequ9;rentet lauli MIRO= • AusTi1A.
TIVO PARA. COECTAR CABOO itioll‘gio ao `Ta4enç'a os "DISPOSITIVO

8d1v1111)1CACSO

• iiIiIVINOICACOES

COSIo polo

yrdsPositivo para conectar gabos eletricos,,eouipado
elemento em . formajle pino e,. pelo Menos i .um elemento «g íon*.
;Moa "
ama, oalemonto ajustável ' 00.Pre ssio , sabre .0 dito pilo '. Comuto.
gade.pelo fato denne_o_pino.ae aaba_ ahanfrado anuelo s asnos.ms uma e:

1.

Pnar..x.ta5 inIPP

m• P .ekttff iatel m!,
Wag t 1/4 4).4'.0, .4.

1 0 8 ..‘~ k.911!,18.1 ...;

Y`10.9.sP.Otg.t. .7.341..?-949. vgit41.4 0 .Pari .0 >434".

Opa oroita Iftvo i çoofkietO„ommatoriel_el;tdoemamto,e0Mducento..
112s9lmentg. ..6tbpositants. TO:414401 a_prioriditge . 01 cor
: adidoa t depositados na Departição de .Pateatea.da 13410mi, em 8.91..opr
.1tabio de 19654 ,a0b AO 18.852 • na:Xustrria, em 29 de novembro de 1965..

FIG.1

do total de
e 2

20 pontos

apresentados •

~ore, viekn

mamomeemaynn~

, ,

7

da dita camada-suporte, quando a dita capa 6 submetida a um esforço /
normal à'eua superficie contendo .a dita camada-suporte, pelo menos 120
dita•camada -suporte quando formada, experimenta uma COMprossão da Ordem
0,025-0,125 mm. soba primeira pressa-o de 7kg/cm2. aplicada e pelo/

2
if.Y:07Alror

hrixdosi

/1 ff il/117 fiffzussn.

,

r

11,11rWa k

nLwaramen~

3
5
4
CISMO ia 218.090 de 8 de abril do 1970
4e:quarenta: OUDROSsFamis - RIO PAULO,
Privii4elo da Invanção . "NOVO Is ORIGINEI PROCESSO ?AM JPABRICAÇÚ DE
IgIrce

vias unitormamente distribuidod, que permitem a deformação de borracha

5 X 10-3 CM 3 de vãos por centimetro quadrado de capa, sendo que *

411.n a A ;0.712.

ponto ne.. 1

Mda capa do iMpressIO %tfiehe 28Sistonte a esmagamento
delgada O tlexivel, intercalada' entre, firmemente ligada a uma camada/
continua 15 9 para transferinOia'de tinta, • base dá borracha resistem. .
to a dloo, e ;:ki:camada -suporta, compress/vel, aeliente 17, oaractepl.
madá polo rato de ser tornada a dita camada:.suporte,.de borracha com
duremo hore A-2( de sirva de 60, pelo menos, contendo mala de 407, de

Alemos uma compresegm'sdirional de 0,075 mm. sob pressão adicional de /
6, kgt
" • Reivindica-se prioridade dó correspondenta pedido, dem
p itado na Repartição de_patentes,dos Estados Unidos da América do bo)—
tó, em 22 de setembro de 1964, nob n a 398215.
Ponto n a lsde 16 pontos spresentldos,

o

REIVINDICAÇOAS

.40,0 45~

TECIDO", ,que se
o
desenho
do
tecido
do tipo corfitaractorisa eesancialmants por -ser .
°NOVO E ORIGINAL PROCESSO PARA YABBI0A010 DA

a 3:1 com pente no tear nUmero 6 a b, , fios por pua, 2420 fies no ra
lo, lágodto ou sim4larí 6:1, trama com. algodão 6:1 com 16 batidas; ri.

liça. • passamento seguido obtendo-ai abt pise de'teci.
go 520 gramas por metro quadrado.
"Santo ag J. do total 4, 5 pontos spreaenta408(
betição com 8

*).4,

// ft .

-,g 4va
-

"file:440

41e0°.

4,"cx.9jg

-4nft

nt.

Abril de

UI 1

Glu2,.rta-feira

1971 1731

-

*.
TERMO N5 190.794 de 26 de junho de 1967 ..: . •
¡ADIO . • .
S/Ak.tSX0
:CONFEOS
Requerente : PAPEIS GOMADOS DltOlUe.
de
1nVetçãoWERgEIÇOAMBBTOS,1742,RELATIOS
A r.591.11DA9.
Privilégi o
DE PRODUÇXO CONTINUA DE FITA DE PAPEL RE-

TERI10 N 5 182.930 de 16 de setembro de 1966
Requerente: CASA RIO PRATA S.A. COMERCIO It IMPORTAÇÃO DB MÁQU INAS

Privilégio de Invenção: "UM NUMERADOR CONSECUTIVO PARA MÁQUINAS RBOISTR44

FORÇADA COM FIOS TEETEIS

DOBAS,'

REIVINDICACOES
1

9 APASt

LHOS DE CONTROLE = = GUANABARA

RRIVIRDICAME6

Aperfeiçoamentoo em e relativos a mdquinas de pra,

1 - Um numerador consecutivo para máquinas registradoras, caractg

dUçgo Contínua de'fita de'Pap61 refOrçadà Com'fios teteie-cens".:itui
pcsitives da /
' dos por uma blindagem adeqUada ao encorramentodos-dis
suporte contas
.tim
mdquina, caractbrimadb'Po r sere ~tina dotada de

ri:ado polo fato da conpréender um conjunto adaptável ao chassis das

mit-/

quinas regIstiadoras usuais, permitindo a simultânea . nnmoração tanto da .0
fita de auditoria como do coupon compro-dente fornecido ag camprador i em g
paráção sincronizada cem a movimentação normal da . máquina.
Ponto n 5 1 do total de 9 pcotos apresentados.

do bobinas de fios texteis, de dois rolos alimantadores de fita de
papel, de um rilotrator ,-cblOtor do fita reforçada pronta e de Um go
mador,de goma.líquida.
Ponto n5 1 de 2 pontoe apresentado°.

234 /
fa

(C-4 . ,'(..4 -C)
\''

26

f*2/áNS:1-7' '
• -•

e

2'1'\
2.3
20 12

./7

NQ 167.660 de 8 de março.de 1965
• Requect AL:.2ED TIMS G. M. B. H.

- ALEMANHA

Priiilégio de invenção: " FREIO DE TAMBOR OU DE DISCOS DE REVESTIMENTO PARCIAL
REIVINDICAÇOES

. •

1 -,Frelo de tambor ou de discos de revootimento.parci
ai, esneciane rera veículos auto-motores, com cada vez um cilia .
dro de ncionc.mento para ambas as sapatas de freio, caracterizado pele:
fato de que:

L'SC.ESRUEldifITC:,-

1) as caixas dos dois cilindros de freio fimm anopladas entre

TtAm0 9 158.292 de 9 de abril de 1964
requerente: 2AS RELIANCE ELECTRIC AND , ENGINEERIN G UASY - EB.DU.
APIREEIÇOADO
io d4 invencão: C DISPOSITIVO IMPRESSOR

si;
2) o moviMento (16 volta

Yrivildg

cam deslizáveis axialmente para com os cilindros acopladoe,ou

omi-

os cilindros acoplados axialnente para com ou suportes das KW
perfíciee de freio;

tidas
de sorte que a depreseão de qualquer das teclas tem por fim o 'efeito/

positado na Repartição,deatentes dos Estados Unidos da América do
...o...te, PM 23 de adieto de 1963, eob n q 304.080.

t) cada cilindro de freio fica lido de uma Nanclae em si cenho,
sida com um doo espaços de trabalhe de um doador do doia çlz
Juitoe.
•

Reivindica-se prioridade do correspondente WidO, da.
positado na Repartição de patentes de Alemanha em 23 de abril de 1964
S o,
1'26 062 XII/47 o,

Ponto n5 1 de

Tonto n5 1 de 15 pontoe anr....otadoel.
ig.1

20

no

3) ou co suportes das superfícies de freio (tambor ou diodo) /I+

dito membro em posiç g a para imprimir, podendo as ditas teolaa ser
entre poeiçies . inoperantee e posiçies, calcadas ou deprimidas,

de soltar ou liberar qualquer tecla . prèviamerite calcada, enquanto a
meio
tecla por dltimo calcada fica retida na posição deprimida; e um
sentido de
apds_a
impressão,
no
recondicionador, podendo ser Operado,
calcada por dltimo.•
soltar automàticame nt e a dita tecla que r5ra•
Reivindica -se prioridade do Correoponde nte pedido, de-

piatão dos cilindros de freio de roda

fica limitado de una maneira em si conhecida por uma trava
valor da folga de levantamento do freio:

REIVINDICAÇOES

1 - Um dispositi vo impressor, caracterizadO POr compr,
'ia combinação ; um membro impressor svável; meias que incluem/
de techas, seletivamen te operdveis no sentido de colocarem o

um banco

.3.15

7

pontos apresentados

1732
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D

TP»NO Na 160.000 de 15 de junho de 196k
1

ASHTON PRESS P&G, C0.(1968 ' ) LWD, i91ADS

rri'ill;sdo de lnvencão "DOPRADOR"
Ri.1.1027."
-tn aparelho pal .t o dnbramento em sig-nag do uma folla iti.
vante de papel em um qualqucr de uma série de intervalos de esgaça •

.te er2,j eterminsCIOS, caracterizados por sOmpreender: . Uma armaçãO; um

1.

acionar ditos tambores a uma velocidade periférica ide' ntíca à da

tamhorea opostos montados na referida armação , t um dispositivo .

de 1971

te em espiral, ume das quais é uma fita do amiantina, ao passo que a ...
outra é uma fita de metal, destinada a aumentar a inosistncia radial de
junta ou gazeta, constituindo a largura-dessas.S14s a espessura da a
- junta.
O requerente reivindica a- prioridadedos podidos de patente deposU
tados na Repartição de Patentes da Itália, sob n a 20.766 de 27: 48 átg,
lbo de 1966 e ne 9.560 (21.703/65) da 29 do setembro de 1965 9
POnt0 . 11 Q 1 do total do 16 p ontos apresentados.
2

itin,rante de material a ser dobrado; uma série circular de lâmi
3

11

fq)

:k,radoras montadas radialarute em ceda um dos referidos tambores-

p • A., se deslocarem entre Uma posição inoperante retraída no interior .
dc ke2arido . tambor o uma posição operante disparando da p eriferia doti a, , ficando dites lâminas dobradords igualmente espaçadas de uma .
dt ;incia periférica que pode ser multiplicada por némeros inteiros pA
ra proporcionar ditos intervalos predeterminados; e um dispositivo de.
controle para controlar o movimento das referidas lâminas dobradoras
en .:re ditas posiçUs; Inc/uindo dito dispositivo de controle uma roda
.d£::tada montada em cada um dos referidos tambores, a fim de gir a r um.
o mesmo; uma corrente cooperando com cada roda dentada; tendo cada .
corrente uma série .de elos cmuns o p olo menos um elo de controle projÊ
tado para efetuar o dispare de uma das referidas lâminas dobradoras no

W 2 152.310 de 28 de .a.goato de 196à. •

.
Requerente: FUILER .COMTANY - LU.A.
Privilégio de Invençãot "1tI10120 DE CONTROLE PARA UM PIMTRO MB GlIKOm
DADE DE UNIDADES MULTIPIASI

transcurso da sua passagem pela roda dentada; uma roda dentada interme
diria para cada corrente montada na referida 'armação; e ur:a dispositl
Vo permitindo a substituieão de cada- uma das • referidas correntes por .
uma corrente de comprimento diferente; sendo as correntes de comprimen
to adequado e os elos de controle nas mesmas locallaados conveniente .
Mente para corres p onderem aos citados intervalos nredeterminados; sendo os elos de controle das duas correntes _em uso desencontrados, para.
4ue os tambores dobrem o papel alternativamente para lados opostos. .
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
na Repartição de patentes ers Estados Unidos da AmericA em 17 d. .junho
de' 1963.sob na 288.190;
Ponto n) 1 do total de 6 pontos apresentados.

REIVIND/CAOES1.

1 - Um n4cleo de contr31e para um filtro de „gravidadi de g
nidades mOltiplas compreendendo uma parede tubular diaposta verticaÃ,
mente encerrando e definindo uma • câmara de lavagem de reversão Gen
trlaçrx4,~el:nado'din wue a referida parede tem um par de pondutegc.
-formado na mesma para cada unidade de filtro formando um sifão de 1125
vagem de reversão tendo uma extremidade próvida de uma abertura de
canal para fora' através da referida parede para comunicação com arpo
ferida,unidade de filtro, e sua outra extremidade , provida de uma abe2

tura de canal para- dentro na referida amara central pira tranaportaâ
quando preparado, fluido da referida unidade de'filtto 1 referida es,
mera central, tendo diapositivos seletivamente controldveis yare
.individualmente preparar e ventilar cada sifão de lavagelit ae Zerife25
eio para iniciar e interro gar

sua

aperao50.

A requerente reivindica a prioridade do correopondento 3190
didojimpoeitado na Repartição de Patentes doe Estados.UnidaS da-ÂMI0
rica em 18 de fevereiro de 1963, sob 222 259.452.
Ponto me 1 49 teta1 . 4e . 11 . pontos apresentadOae
•

a

ci

-37

-36

ãÊRIP VP 183.250 de 28 de ri.,tembro aA 1966,
Dleenerentet DR. 01138EPPE SADDAM - ITÁLIá

&rivilégio de /avenç1o: "JUNTA AMAR DE MAÇNO, Pv1I11A1)A DE PEIO ME)."PS DUAS FITAS ENROLADAS, SENDO UMA . DELA8 METÁLIOAn
..E£IMIAQ1210.Wo._
- Junta anuir de Vociàçe, formi.da de pelo menos duas fitas saro.
aadas,

.

titnida dlts, augta de pelo

• 17'31') e, que C esoR

MOAM

4ao tltaa enroladas Conc'entricemon-

TtRMO Ng 155.153 de 4 de dezembro de 19634
Reuerente, MINNESOTA MINING AND I AiTUFACTURINd OOMPANY raiá;

Privilégio de Invenção! "FITA ADESIVA' RESISTENTEA dDECe,
•

te,

tcr

DEIVINDICAOES

1 - Uma fita adesiva,, aderente por contato, AO oaataMblea
resistente a éleo, enrolada em forma de rólo, oçamoterizada ps
de fundo mente ligeiramente aderente

2%

ntap

fàoilmente seI4-.r6.ve1 dela p or àípido dep owelamea/0. At SMAan§§04

SeOn 1161)
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*.•

dita 2ita compreendendo . = suporte tendo atbre.%10 um adeaivt
tsrmofixo que tem uma reeistência ao cilalhamento de pele menos 2
atoe o. um indica de adesão de pelo menos 622,gramae por 2,54 em, o
dito adeaivo cdmpreendendo (1) 100 partes em peso de um polímero betem normalmente termoplástico, escolhido de grupo que consiste de co.
polímero,' de acrilato. de alquila com um outro e com ácido acrílico,
!.
de
o polímeros de acetato de vinila modificados' com acrilato, (2)
2 h 50 partes de um agente de . cruzamento de ligaeão.orgânico, e (3)de 0 ,5 a 10 partes 'dm um catalisador de cruzamento de ligacão ativado tl;rmicamente.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe
eido depooitado na RePartiçãr, de Patentes dos Estados Unidos da A-.
taérica¡ em 4 de dezembro de 1962, eob n 2 242.i58.
Ponto n5t 1 do total de 8 pontos apresentados(

.acterizado pelas seguintec fases; (a) apíIcar então na gra& á ase mareadU ê
uma escala de graduaOes feita com um material de marcação ',Érmico com ao.
graduações mUtuamente espaçadas de modo a se ajustarem saracte .ristica do bi
elevação temperaturc da co5,,ba,de ~cério da nitris, 0 sem levar .01900
ta uma coincidância exata entre o verdadeiro nível àa coluna de mercdrie
ra qualquer temperatura e a graduação da. escala corrospondenta àquela temi)
"atura; (b) então, aquecer o resfriar a matriz de modo a marcar a haste da
vidro com uma escala de g raduações indelével correspondontes à referida ea.m
cala; (c) transferir e ntãe.mercdrio'suficiente . para dentro da cUara do .ca%
braço, para fazer coineldir precisamente o v' erdadeiro nível dg coluna do
mereário ' para 'Lidas as temperaturas dentro da faixa do Marcações com aa grarc.
duações da escala para aquelas temperaturas; o (d) remover enth a silmara dn'
ealibre9ão com o mercário contido nela:
.
Reivindica-se a Prioridade do correspondente pedido dePealtadP
nos Estados Unidos da América em 18 de dezembro de 1964 1:101) 110 419.5AJ£,
Ponto n e 1 do total do 19 pontos apre.sentadoCe
F:/G. 1.
/6

20

io)

14-

TERMO N 2' 173.399 de 23 de setembro da 1965..
Re .que .rente; I,RUBHAUP MO BRASIL S/A - INDUSTRIA: DE VIATURAS -S.PAUDO

TERMO N 2 .1.66.192 de 14 de janeiro de 1965. .
M'equerentes THE NATIONAL CASH ' REGISTER COMPANY - È.U(A(
1"ri.vi1égio de Invenção: "PROCESSO-PARA FAZER MUGENS e

Privilégio de Invenção; "CONJUNTO FIXADOR
EMEUTIDO"
MEIVINDIOACUS

.REIVINDICACOES'

2 - Conjunto fixador com . elemento'de ancoragem embutidoe
par'a . uso na junção. de uma pluralidade ' de elementoa de carga o penal
tindo uma união rígida entre os meemoo, earacterizado par compreen
der um elemento ancorador embútide . numa das partes de uma estrutura o

1 Um processo para fazer imagens no qual se expee uma ca.
Inda não cristalina de moléculae ' de corante foto-ortnico a um tipo
de luz 'ultra-violeta, para formar'umalmagem, caracterizado por eub
fseter a camada com a parto que teia a imagem a vapores de halogenáci
do, aplicar uma solução aquosa de um sal de prata 1 . camada pára .for
tar .um composto halogeneto 'de preta e aplicar um revelador redutor
para converter o halogeneto de prata em prata. Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido.deposi.
todo :na Reparti 4o
- de p atentes dos Estados Unidos da América, em
de fevereiro de 1964; sob n2 342.492.
Ponto ne 1 do total de 5 pontoe apresentados.

COM . EIEMENT.eDE ANC0RA02.2:

6e Suporte e afastada da ouperficie da mesma, e uma haste prendado.
,Da adaptada para: ser introduzida através das outras partes da estrIa?'
"cura, , e em ajustamento de retenqao. com .a dita porca, paia.impadir
que na fOrçae vlbratOrias . afrouxem a dita haste do prender, e minio
n 4-marido a condutividade térmica entre as auperfíoide exterioroo ço;
dos elementoe.de.carga.
Ponto n2 1 de total de 8 pontoo apresentadoCo

o-

(4
FIG.I

WÈRMO Ne 168.459 de 51 de Março de 190
•
Roquerente: SErMOUR ' NORMAN DIACKMAN = LILA.
2tivi1egio de Invenção: "PROCESSO PARA MARCAR TERfi8NETRO8 =VIDRO, Dk =Ca
¡Lett
EIVINDICAChES

1 UM processe para marcar com,tintaMM termãmetro .de vidro, dei
eaciirio, que compreende a determinação, dentro da faixa das marcas a ser ..
Placadas, da caracteri .stica de elevação de temperatura da coluna de merctirio
de uma matriz de termOmetro em que mão há uma escala mareada, matriz essa /
que é composta de um bulbo reservatário e de urna Éaste tendo um furo que se/
Comunica,.emuma.das suas extremidades,, com o bulbo, e na outra extremidade,
,0e3: 122a camara de.calibraOcs . ajmatrls &cantando not. escesso de =redil% us-/

TERMO N a 175.877 de 21 de dezombro do 196%
Requerente: UãOROMA, IRO,
Privilégio de Invengaes "SISTEgA DE 0ON2RODE
su/L,RxEougON

REMOWO

E APARRIRO

REIVINDICAC8ES

3.. State= do wni Ole remotO /Iara comandar o 'controlav
deterdinadas funpOes, de uma máquina ou diapositivo situada a .. dia
tância, através de sinais de.contrble do freadneias diferentee.a
transmitidos numa determinada ordem, para controlar movimentos pro42
du- , los na máquina ou dispositi sJe situado . 1 diatância,.oaraoterizael.
do pelo fato de que é gerada uma sequOncia fixa de grupos de tom,es
' vencia esta que possui ama primeira e ume: segunde' parte de grupos.,

`"=. 7:"-' ,

2/3

•

OFi.Z!!-1 .

ae tom, cada grupo de 1.om conaietindo de dois tons, sendo um deles.
Jelecionado dentre uma primeira série de tens e o outro tom selecio

preende tm tabUielao fleodVel para 8ie àn'eC:terimàici pelo rato de

n,m .: o dentre uma segunda série de tons, denotando um tom em cada gra

que o'tel'euleiro inclui Sie parte dianteira 'coM um reage tranevorealp

00 do tona 'a poaição que ocupa o grupo de tons dentro da sequância-

sebo dc suporte oustentando'o'dito tabulàire'para rotação de limo posi

o c função a ser dasempenhada pelo dispositivo ou mSquina situ

o nornnl poro una posição dó descarga:parcialmentEi invertida em tãr

à distAncia, e o outro tom de cada grupo de tons indicando a o
.2.1eração a ser levada e cabo pela função selecionada, e que a se .

no de seu eixo lonadtudinal, tendo Os ditos meies de' Suporte um raogo.
arqueado em ragLetre com o dito rasgo tranoversal, ' Seioe de operação

vitncia fixa de grupos de tom é transmitida e repetida enquanto du-

articulados para efetuar a rotação manual do dito' tabuleiro para a

Irar a ação de comando,

poeição do de7.carga que compreendem nma ' alavanca articulada, incluindo

â requerente rei ,, I.ndica a prioridade do corres p ondente pe

SUA

una parte mével estendida através de ambos os rasgos, pelo que o movi.

lido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amé

sento de dita parte mirrei no longo do dito rasgo arqueado efetua h ro-

ãPica em 25 de janeiro de 1965, sob n 2 427.778.
Ponto n 2 1 do tetal de 6 . pontos apresentados.

tação do tabuleiro.
Finalmente, g requerente reivindica a presente invenção,depe
sitada na Repartio Oficial de Patentes dos Estadoc Unidos da América
do Norte em 4 de marco de 1965, ;ob n2 437.236.
Ponto n2 1 do total de 4 pontos apresentadoe.

9ERY0 11 2 176.869 de 1 2 de fevereire de 1966.
çiequerentet ROGER PAUL SONNEVILIE FRANÇA
rIv1,1ágio do InvençIo:"PARAFUSO APERFEIÇOADO

cor

CArnA DE MARTEIOn

REIVINDICAOES

2. — .Parafuso apSrfeiçoadp-cp, cabeça de martelo tendo um .

TERNO N2. 177.492 de 3 de março de 1966.

cárpo Wesccdo de seção circular destinado a cooperar cem uma aborta-

Requerente: STANDARD PRESSED SEREI CO. — E.U.A.

&& de formc substanatalmente retangular ou oblonga provida de uma

Privilégio de:Invenç -ào: "APERPEIÇOAIIWTO rá DISPOSITIVO P=EDEECR TU
MtI2C0 E PROCESSO PARA PRODUZI-LO"

alnco pnrfil ou semelhante, carnaterizade por comportar entro a Ca
%eça o o corpo uma ante—cabeça que tem pelo menos . = bocas com duOJJ suaerfíciea batente Contra ao faces .lonsitudinaio opostas .da a —

REIVINDICAÇOES

1 — Aperfeiçoamento em diopositivo prendendor metálico ton

Tg ertara, cujas superficiea são aubatancialmente planas e paralelas —

do um elemento plástico colado a uma superfície—auporte tiO . 722=D di2:

GO eixo do parafuso, e formam entre as mesmas um diedro com um angs

positivo, ou a uma superfície em contacto com 1..m diopositiv:o pronde

2.0 do 90 aproximadamente, o restante da cabeça tendo auierfiCies eu00C todos OQ seus pontos se acham a uma distância do eixo longitudiwal do parafuso pelo menu, igual à metade da largura da cabeça do -

dor ou com uma . peça submetida a trabalho, e caracterizado pelo cita
. c
do elemento plcistico ner uma película adesiva estrutural que coneie.

',12,artolo.
O requerente reivindica a prioridade do correspondente Po'
úido depositado na Repartição de Patentes da França en 30 de novembro
e-,de 1965, sob n2 40.225,
p onto n2 2 do total do . 4 pontos apresentados.

lx

te de uma mistura curada de uma resina termo—endurecivel, e nmayesA.,
na termo—plAstica que pode fornnr /igaeSes cruzadas cem à resina . .
termo—endurecivel, durante a cura.

eivindioa-o ofrioridade dos correspendentem.pedidostda
pontadas na Re p artição de:Patentes doe Estados Unidos da Am6rioseem
4 de março de 1965 sob n 2 437.283 e em 23 -do fevereiro de 1966, sob
n e 524.631.
Ponto n2 1 do total Ha 18 pontoo aprecentados.
10

,a

2

B-

I

WER20 11 2 177.472 de 2 de março de 1966.
2equerontot MIMAI ELECTRIC COIDIDANY E.U.A.
Privilenic ee Invenoãoe unanicopnnwos EM DISPOSITIn) PARA PA= GE
:17,00

REI7/NDICAC5ES

1 — .4 rerfeJçcamentos em diapoativo para fazer g8le que com .

IEREO Sr2 177.686 *de 9 ' de março de 1966.
Requeffitates SUPER VAIVE 002~ - E.U.A.

- Privalégio de(Inveniãov "APARELHO A MOTOR OPERADO POR .

Imulaw

.EEIINDICAÇMES

Aparelho enOtor operado-por huldo, caracterinad0 VEC

pimwi OFICIAL (Seçao

Quarta-Nra

CS combate de tombaimanual e:08.i1er de . pdatago duplo Usa& wetteciel
ter para atuagio positiva por impule0 da fluido alernadamente
de ue
:listão para o motor e de ,volta para o outro pietãot e vélvulal
Condutos o p erativamente ooneotadoe em dito conjunto de bomba ManUtale
sara controlar coletivamente a direção de atuação de a/tome/meg
Reivindioa-se a prioridade do correspondente pedido, dem.
afitado mil ne p artieRo de Patentes doe Estados Unidee da
Amériette •SM
23 de outubro de 1965, sob n2 503.392.
Ponto 11 2 1 do total de 12 pontos apreeentadOIN
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.2etorno de 8100 C , de ar para dito , earter, caracterizado polo fato
que o retOrno do óleo e do ar desta primeira câmara do tubo de ree-'
.piraoão ao oarter . eo dó por meio de divereoe dutoe eetreitoe (17a )
que ligam o fundo desta p yimcdra cismara (7) do tubo de respikapio
com a tampa do cabeçote ' (12) para drenar o óleo destas tampais de on
beçote e para esfriar as parte. quentes do cabeçote, mediante a oir.
oulaçeio de uma neblina de óleo e de outros dutoe (13) que ligam •
parte inferior das tampawde cabaçote (12) po oarter do virebrequiM

(1)t

.FIG. t

A requerente reitindioa, oe ..ermoe do art. 21, do C.P.I.,
á prioridade do pedido de patentes depositado na França sob n*
12.259,de 7 . de abril de 1955.
Ponto n 2 1 do total de 4 pontoe apresentado..

ioz a
23

1ff.
•

CRMO 112 177.908 de 17 de março de 1966.
Requerentes STANDARD ELECTRIC S/A. E.U.A.
Yrivil g gio de Invençãot "MALA= CHATA DE CIRCUITOS INTEGRADOS‘
'REIVINDICACUS

3. ...Uma

embalagem de oircuitè integrado, caracterizado nem,
tS V?so compreender um oircuito.integrado,:condutores.se.prolongando.
dos pontos de 1igaç'slo 1 2 e 22 membros no . dirO oirouiko integraddtmot
Os dispondo . o - dito circuito integrado entre os . ditcs - lie 22 membros
oóm Os ditos Oondtitorep se pro/ongan do . pera ' fare. de,entre . os ditos.
3.2 e 22 membros o material isolante disposto entra os ditos la e 2a
CeMbroe impregando completamente o dito circuito integrado.
Finalmente, reivindica a prioridade de igual pedido dePaei
tad0 nayepartição de Patentes doe Estados Unidos da America (10-NOrs
te sob mA 44 0 .523 em 17 de março de 1965.
Ponto n 5

TEMO It2 178.236 de 25 de março de 1966.
Requerentet'INDSSTRIA DE MÁQUINAS ACRICOLAS ?CCM S/A - R.C.SOM
Privilégio de Invenção: "ARADO TERRACEADOR REVERSIVEL•
REIVINDICACOES

1 - Arado terraoeador reversível, para uso nos tratores coa

/
.
sistema hidráulico 3 pontos, caracterizado por ser conetituido de do.

is discos de arado de tamanhos diferentes, que impulsionam o lavram..
a terra lateralmente, dum'. Zerninas de extensão e duas rodse - guia.
Ponto n 2 1 do total de 4 pontos apresentados.

1 do total da 12 pontos apraeentadoe,

TERMO 52 178.336. de 31 de março de 1966.
Requerente: AKTIESÉLSKABET EURMEISTER !MIN I S MASEIN-OG SICINVEGGERT.;
DINAMARCA.

TERMO lif2 178.006 de 21 de marçe de 1966.

• rivilógio de Invencâot "PROCESSO PARA DESMONTAR. BUCHAS DE MANCAL BX

Requerente; SOCIEWANONYME. ANDRÉ OlTROEN PRANÇA
Privilégio de Intenção; "DISPOSITIVO DRENADOR E RESFRIADOR
BK MOTOR DE COMBU8TX0 INTERNA"

PARTIDO E DISPOSITIVO PARA REALIZAR ESSE PROCESSO"
REIVINDICAWES.

OLEd.

RETVINDICACDES.

Die p oeitivo . drenador e resfriadaz: , de . 81so os ~toren.
44 cembuetão interna, ditoe . motoree, comportandouml ,t,ubo dé,resplf.;
tona. ° que . liga. o oarter da virabrequim co. a atmoefe r. a ou.aentrada
44 ouburadoie provido de uma primeira Omar& de alte..preeeio com,

1 - Prooeaso pare desmontar buobes -. manca bi-partido, tal
como buchas pareyixoo de manivela em motoree Diens)" mediante e levaa
temente do eixo e rotação subsequente da bucha de fundo . = ra, )ção af
seuveuporte, caracterizado pe . fto de que 7.ao preeewleado é injeta
do a fim deproporoionar uma película de óleo entre . supernal(' exter.
na da bucha de mancai e uma supericie opoeta num suporte eutaoionário.,
àt. e •
.
- n44

ra'
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e*e—reeee'.

le uacbe antes de se promover o giro 1ft buoba.

cada! .9fg,? *19. @ Nêt0g è

Finalmente a depositante reivindica, a orioridade do 0Orree..

,noente pedido depositado na Repartição de Pateir.ee da Dinameree,
de abril dc 1965 , sob o n . 1712/65.
Ponto os 1 do total de 8 %,ontoe apresentados.

070

ampaste gE .14'en iMais. çieDasidagsaGi9
pag Mu* elegmas eZs Pr8-gcbrieadaciericadagem do mirterial
piktio0 ;gel:Olor ae. pe çao. acparadneinamindo e2 s 2240 eysiblham de
rotos*, 0 ou'eg etxmloleo do . rotor. 9 urr2. calgo_parao cubo extnúclep pa
ra adap ar-:ecis ipt el pro . motori na: peças Cem% eeguradas umas As ce
trac por =4 !G3iPit oompativel de'llgação. 4 .
*m go fohar ioctr£
twm, unitária.
vulie

Pento ne 1 60 total .60214 ponto0.apresentS.
16 17

sattMO Nn 178.350 de 31 de março de 1966
.
2.ilquerente, SPERRY BAND CORPORATIoN
BARBEADOR
ELÁTRICO
de invenção% " APERFEIÇOAMENTOS £M
sÊco
1 - Awfeiçoementos em barbeador olárico a saco, tendo
nXxe carcaça, Orgãos cortadores montado na dite carcaça incluindo

pel

7
;6.3
, 2Artmo 5 178.743 ae 15 de abril de 1966.
sliequerente WBE DATION/Ui CASE REGISUR 0011P= Wivilááeo do Invenção ': 4BLEMENTOS DO Pik4ÇX0 POR INSERÇãO RUOADOU 2
WRINIDOS, JOE CAMRÇA"

RRIVINDIOAQOES

Elemento de fixação posauindo, pelo menoo, UMA euperfiee,

danos um cortador amovível adaptado para mover-se reolprocamente oom
relação a um cortador associado fixo, um motor dispOsto . dentro da dita carcaça e tendo um eixo rotativo de acionaMento cujo eixo de rotaião estende-se uormalmente aos ditos cortadores, disposições do opera
ião dos cortadores providas em. uma extremidade do dito oiio do aciona

de de contato, caracterizado por apreeentar uma camada em fOrma do 0,
pUtUlao na dita . euperficie de coetato, a dita camada compreendendo .
um adesivo de material pelicular ma dita superfície de odnteto, uma
Peapada . de'capoulao contendo liquido, situadas livremente e apreeente4;
do tamanho minásoula, diepoetne muito . pr6ximae e incrustadas no dito

Moto rotativo, um elemento de acionamento dos cortadores em relação/
àa acionamsno com as ditas disposições de operação dos cortadores de/
Siado a ser operado pelas mesmas, o dito elemento de acionamento doe /
UOrtedores tendo uma primeira superfície amovível provida com Un bra.

Adesivo, sem se agruparem de maneiro muito compacto, e ume película e,

go de atuação de cortadores em contato çom o dito cortador mOvel e Se'
40Vívol em face de operação das ditas disposições de operação descore
45doros para fazer recipoocar o dito cortada amovível, caracterizado
pelo fato do elemento de acionamento dos cortadores ter pelo menos It.
31a surerricie cegunda mOvel conectada em relação de acionamento com as
Altas disposições de operação dos cortadores e que movtvel pelas "g.
age em uma direção oposta da dita primeira superfície.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, deposk
Cedo ct Repartição de patentes dos Botados Unidoo de Am;rioa 40 Nexta
20 de dbril de 1965, sob AR 449.478.
.p onto nP 1 de 9 pontos apreoentadoe.

fina de material prótetox cobrindo a configuraceSo externa da onmeda
oápoulao para protegeras ditas cdpsWee durante o manuseie; ede,
ditas cápsulao sendo.adaptadao para. verterem o dite liquide oleando (.1
dito clemente de fixaçõe, 6-foroado para o iuterioi de uma anperfíciee
* dito .liquida poeouindo propriedade rotetoras e sendo adequado pg,
ra espalhar-se e formar uma películaintermediárie entre en Ésepergioi,
*4 de contato . do elemento de fixação. e a Pãça fiXada.
Reivindica-se a prioridade do pedido correeponaente depoote,
Ude mo; Eepartig go de Datehtes das Botado& Unidos da Amdrieffip em RM; agente dó 1965, sob 10 476.381.
Pon :te mel do total de 5 pontos sPresedtadeek
t

-1

' ............
-‘kk‘
\AX ,\,

•
'dMilD Nd 178.394 de 12 de abril da 1966.
9111equerente8 OEOPIRET WOODS E WILLIAM ' ESITSETE PEY20 - INGLATERW
gbúNilêgie de Invencão: "APERFEIÇ0AMEN2OS NOS nTORES DE VENT/LAEORESu
REIVINJIUOUS

N n-• 8pirS0,904Menteffi nos reteres de•ventiladoresâ earaoterã,

0=0.9 178.7$4 de 15 is Oen de-1966e
IteesimOieti zum RARL RUWTER: IN172 .3DWARD.Rin/
Trfállêgio do ,lavong;sn wA2ERIPSIÇOANEXT0S '1101 OU RELATIVOS . AO OOMATOI
ZIRTBE ?MUDO
. R,"
pErnameActsk
Aperfolgoamentoe em tu relativos co oomteeto entre t'lbá;
g eei, eampreindenaotw aparAlho para provocar o contacto entr gases P
liquidoe, caracterizado por incluir em combinaçõos , um prato, tendo
nts PlIaglAdaffig AO Gõige190 9U-#88t 0 txonoN gseg4tu pgxg saeoutio e
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xerm.ce..~e...-ssee

t 1/1 0.08 8r6 diir um Ilquide a occoar-ee em uma,.-dereção a
.âxavía do »ratai Meleis para introduzir na face inferior do práto um.
Ma destinado a misturar-ao ao liquido e meioo de válvula, associa
aos a Cada vaa doe detoo . orificioo, os uaia respondem ao ;Merendai
dia pregas) que prevalece em 00114 lados opostos, no sentido de deixarem
g880s

(onde alan representam constanteah Incluindo ainda Uaedeir
cuito os chamados corrobores gama, cuja finalidade e promover as coa
reçãoa gama, caracterizados pelei fato dos sinais .gerados serem suprl
dos a uai dispositivo matrlz por maio d_ eueleão constituídos os ai .
p

(4.gáe pasear atravée doo ditos' orificios, ' dirigindo-o ao contacto com
0 1íqUid0 em use aentido normal à referida direção de eacoamonto do li
quidas
Ponto n g 1 do total de 18 pOntoe apresentados.

ais coloridos:
(21 - Ig*Y4

sendo Wty aproximadamente igual a
412g1 eekle

Ir

)

)0-

()
)1-

.

=-57

(
1
i1 ri:=D
() (f:39.,-.37 •

) 1-

C)

C)
C)
) 1 - C)

)1* (

x)

positado na Repartição-de patentes da golanda em 22 de abril de 1965,
e 17 de setembro do 1965, sob aos. 6505086 e 65121011, reapectivameal.

()

Peeeceee 1 de g pontos avrosentados.

TERMO N g 178.785 de 18 de abril-de 1966,
'Requerentes 1120A1TIOA PESADA 5/Á - 5.PAULO
Wivilégio de Invenção "JUNÇXO ENTRE

TWO

CONDUTOS FORÇADOS

B comrorms.

REIVINDICAQDES

1.. junção. entre condutos forçados e comportas, caracteriza
das por apresentar um diapoeitivo constituido por um tronco de cena
Coaxial ao duto forçado e tendo uma das bases fixada atibre este duto
havendo paredes internas dispostas no tronco de cena para guiar o fln

Ça0, desde o duto forçado com secção circular, até a comportar;:retange
lar, e havendo orinicios nas-paredes internas para p ermitir o equili
brio das preasães.
A requerente reivindica a prioridade do pedido de patente. de
P9oitado na França aos 16 de abril de 1965, sob n 2 1.3.659.
Ponto ne 1 do total de 5 'p ontos apresentados.
FIG.1

£2RR0 N g 178.843 de 19 de abril de 1966
Requerente: N. V. PHILIPS I GLOEILAMPENPABRIEKEN
Privilegio de invenção

g

HOLANDa

APERFEIÇOAMENTOS RR OU RELATIVOS A. CIRCUITO

osupoaps DleSINAS DE TET.EVISIO COLORIDA
REIVINDICAÇUS

1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos
radores de sinais de televisão a cOroo, incluindo Unerou mais véllsfu.s
las-câmara destinadas a goraz' os sinais de cOr
n ra1ai:bina:1w
com as componentes da cOr Kin de uma cena qualquer e uma vglvula
de luminosidade, destinada a gerar um sinal de luminosidade Ey'rela
sionado com a luminbeidade C da dona, luminosidade esta para a qual
re aplica a expressão
" aelre +

siso + aja

anSsa

o sendo beta uma conatanta que, peio menos para as altas trequenciass
de vídeo, 4 igual ou maior que 1, peloeeto doa sinaiS de ellir ga
rados serem convertidos com auxílio dqs referidos corretores gama em
. sinaia(11 , x) 2/gama já corrigidos e polo fato do sinal de telovisãO,
colorido ser comPoato pelos ninais assim obteeloa.
.Reivindica-se prioridad. do correspondente pedido, dâ

t

=

4

Na

178.858 do 20 de abril de 1966.

Requerentes - OIRO MASSA - ao muno
Privilégio ao Invenção, ARZÉPEIÇOAMEMOS 'EM ESTEIRAS TRANSPORTADORAS
•

GARRAPA30
REIYINDICAG(5E3

Aperfeiçoamentos em esteiras transportadoras de gar
•
radas para a mesa acumuladora de uma máquina de eneaixotá -las nos reei
pectivoa engradados ou caixa°, Compreerendo um esteira prinoipal e
una eateira alimentadora, consiMuidas e iuncionando da maneira convea
cional e acionadas mecanicamente por um motor, doolocando -se ao ai.
—rno, estendend2
tas esteiras em trilhos de guia aBbre roectee de rc -ve
-

.se na extremidade da esteira principal a mesa receptora das garfafaa
cabra a qua'l 'é dispoeta a m&quina de enc.aixoeamento, p endo o conjunto
assentado sabre pés do suporteee provido do guine laterais para ás .
garrafas em seu trecho principal, eendo os ditos aperfeiçoamentos os
racterizadoa essenàalmente por coulatirem de unia eoeueda esteira .
'auxiliar, de curso invertido, disposta lcteralmente e paralelamente.1 primeira esteira transportadora principal c com ela nivelada, estendendo-se até à entrada dg dita toesa receptora, em cujas extremida,
dee são dispostas barras de guia recurvadas, Sendo as extremidades-.
de ambas as esteiras, nos seus lados acejtcentea, denproVidaa das ree
pectivas guias laterais, para a Moira imune= das garrafas de uma
para e outra, sendo á dita esteira auxiliar iam :bém provida de guias
laterais em seu trecho.principale deslizando a mesma sebre trilhos dyguia e roleteb dm retentor oendo ainda - keite- oatoira acionada por ma,
is de um conjumta dó engrenagem ue redução G ao Invoraão de movimento
rotativo, fixadao reePactivamente ao eixo de acionamonto da esteira .
alimentadora e na eixo de acionamento da roda dentada que jultimenta
a °ateira auxiliar, por melo de uma corrente Girando , essea obras 012
seus reamectivos maneais fixos: nu aparata,.
anto n 2 1 do total de 3 pontos apresenta:50Se
4
4 m
1[1414''
!IE !Lr

:41

'.°".";-.1:1.'11!11101:.°
f1 0.1

1

f
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ERMO Na 178,857 ae 20 àe abril de 1966.
SX0 PAULO
1Requerantes OIRO MASele
Sri;ilégio .Sa Invencãos "NOVO CONJUNTO PORWOR 2 A3USTAMOR DE GAR
3101,S41
REIVINDICAerel
. Edvo . conjunto portador e'ajustador de garrafas, e, mais

Xlsartreuiarmente, um novo c9njunto apanhador: e portador de garrafas pa
jecuseu encaixotamento. em caixas providat de nenhos ou separadores, ca
kMoterizado por compreender essencialmente um priMeiro dispositivo m6
Vel apanhador das garrafas, prbviamente tranepOrtadas em esteiras e..

acumuladas na mesa de uma máquina encaixotadora, formado de duas bar.
Was tranoversais e opostas, interligadas retangularmente por duas tra
eressas longitudinais providas de canaletae, eebre ao quais deelizam
apoiadas tek rolamentos, placas transversalmente dispostas e portado .
Was inferiormente das pinças providas dos respectivos tubos flexíveie
de suprimento de nr comprimo, sendo essas placas méveie mantidas se

46 accp/amento com tambor, caracterizado paro tato de lar fornecido .
Motor incluindo um alojamento fixo com respeito ao eixo do tambor, O/
motor incluindo uM primaird membro mecanicamente acionado apoiado para
movimento alternative junto ao membro operador de forma a deslocar G
Mesmo, orrimeiro membro acionado mec4ticamente sendo acoplado com o !
membro operador,

dispositivos atuadores de terça auxiliares dispostos/

junto ao primeiro mecanismo mecanicamente, acionado e suportado para
movimento alternativo, os dispositivos de atuação moa:laica auxiliaras
t
ii o primeiro membro mecanicamette.atuado sendo acopláveis entre

111 de
de forma que a aplicação de energia aos dispositivos mecanicamente Plata
'idos auXiliares e eficaz para , deslocar o membro mecanicamente atuado.

Reivindica-se prioridade do córrepondente pedido, dem
sitado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da Am4rica5 em
de abril de 1965, sob .na 449739;
Ponto ali ct 1 de 11 pontos anresentados,

varadas entre ai por meio da molas helicoidais, cujas tensães variam:.

e
4r

.numa razão decreecente a partir ano molas centrais pira as molas das

.31

465
n

ft
34 !..5:q7 .
s

INIWOU0 o4,

extremidades , pendo essas placas ainda providas de rebordos de ences
to, limitadores do seu deslocamento longitudinal, cales placas exter
mas são ainda dotadas de chapas que se prolongam além das barras trama
versaie em sua parte média, chapas essas providas em suas extremidadea'
ealientes de roldanas, suportadas em pinos elispoetoa entre os traços.
eerminais da dita chapa, sendo Usas chapas fixadas nas placas ex.

(

tremas acima menciOudae, sendo deslocéveie através de fendas prati.
nadas nas ditas barras transversais, sendo ainda dispostos pares de

nastee Utilizáveis atraves de buchas ou mangas providas nas chapas .

TERMO 32 179,156 de 29 de abril de 1966:

transversais acima descritas e entendendo-se para baixo, bastes

Requerentes OIEVITE CORPORATION . E.U.A.

£32.8 cujas extrewidades de cada par sustentam, também desloavelmentepor meio de iiinos, barrae separadoras, do tipo telescépico, barras eg,

Xrivilágio de Invençãot"PROCESSO PARA 'A PAPRICAeX0 DE NATI:Ria DE MAR.
.CAL LIMETÁ1.IC00
REIVINDICAOES

eette que se estendem por todo o comprimento do dispositivo em quentão.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apreaentadoea
[

H

,

n
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i

1
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FIG.7
---

/7

1 - Troasses para a fabricação de material de mancal bimatji
lico, caracterizado pelo fato de se escolher uma camada de liga de er
lumíniO, consistindo essencialmente de 2$ a 8 de eilicioe 0,5% a
de cádmio e o , restante sendo eusbstancialmente alumiai(); escolher uma
camada de refOrço de aço, limpar e tornar /japaras as interfaces de
gação das ditas duas camadas e, substancialmente ' , loto depois puser'.
as ditas-camadas conjuntamente por rolos de pressão, tendo uma temperatura na escala de 121-315 2 0, para llgar diretamente as ditas cama
das entre si face a face,sendo a pressão dos ditos rolos nas ditas aa

mudas, de modo a reduzir a espessura da camada de alumínio entre 40
e 70°7,, efetuar uma ligaçSo metallirgica forte entre as mesmas, forma.
TfeeeeD Ne 178.869 de 20 de abril de 1966
Requerente: EaToN, YALE ec, TOWNE INCe,

BE.UUe

Privilegio de invenção: " MECANISMO E INSTALAÇA0 DE PREIO
ReIVINDICACUS
1 - Um conjunto de freio acionado por cunna, uma VariA
dada de membros de aecaço abre tambor me-eis dispostos em relação /

uma camada bimetálica e manter a temperatura dos ditos; rolos na esto
ia de 321-3152b.
Pinalmente a depositaáte reivindica, a prioridade do corres,
pendente pedido, depositado' na Repartição de Patentes dos Estados ale
doo da América do Norte, em 30 de abril de 1965, tiob

52.059.

Ponto n2 1 do total de 3 pontos apreeentadee.

periferica espaçada extremidade com extremidade no ' interior do tambor/
para deslocamento no sentido de avanço e recuo da posição de acoplameA
to com o tambor, um par de membros atuantes dispostos entre extremidA
des adjacentes dos membros de acoplamento com o tambor, cada membro atuante tendo uma extremidade acoplada para deslocamento com um membro/
atuador de tambor, e U membros atuadotes tendo as outras extremidadee
opostas, e um membro operador alternativamente deslochvel e tendo una
parte operaclonalmence aesposta para coage° e acunhamen.to com as extre
midades opostas dos membros atuadores para converter o deslocamento
do membro operador CM movimento de acoplamento 0051 o tambor dos membrca

Cgr\70":1=1,

dMU ±t 178.925 de 22 de abrel de 1966;

9.

ReqUerente: THE SINGER COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenços "APERFEIÇOAMENTO EM MAQUINAS DE COSTURA"
REIVINDICAOES.

1 - Aperfeiçoamentos em máquinas de costura, tendo uma ar,
Mação. uma agulha condutora de linha e um portador de 111162 cac se

a

23
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move circularmente le:Seado : na.irmaçãO e fun0.0.ialmex:;te llgadod para-:

Finalmente, a requerente reivindica a preeente 5.nVença0 teV

movimentos inter-relicionados,conforme neessaário para ztformação *

sido depositada na Repartição Oficial de P atentes dos Estados Unid0Se

de pontos, um-carretel. condutor-de linha ajustado em dito portador..

da América do Norte em 12 de maio de 1965, sob 112 455.2280

de ilhéts e um membro de . enrolamento.de carretel ajustado para movi*

•

' Ponto n 2 1 do total de 4 pontoe apresentados.

mento circular com dito portador de 11h6e . e oscilável com relação a
dito portador de ilhás para uma posição efetiva e fora deli para en
rolar linha de dita agulha condutora de linha para dito Carretel,ca_
racterizado pelo fato de que dita ' armação de méquinitle costura é
formada com uma abertura acessor adjacente a dito portador de ilh6s'
a combinação de.umá placa de cobertura retraível para fechar dita a
bertura de aceseo; e Mecanismo para' controlar o enrolamento de li —
raia de dito carretel Compreendendo mecaniemO de oscilação funCional
mente encaixado em dito membro ' de enrolamento de carretel, meio in
fluenciado pelo ' operador funcionalmente ligado - a dito Mecanismo de
oscilação e meio para sustentar dito mecanismo de controle em dita.:
armação de maquine de'castura'aom, dito meio de influência do opera
•ERKOS2 179.u..' de 5 de maio de 1966.

dor acessível a Um operador de máquina através de dita abertura do
acesso quando dita placa de aobertUra é retraida.

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.U.A.

A requerente reivindica a prioridade de correspondente pe

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM GABINETE . REFRIGERADOR

OOMEINADOUOM UMA ESTRUTURA ' DE EVAPORADORk

dido depositado na Repartição de Parentes dos Estados Unidos da Amé
rica, em 26 de abril de 1965, sob n 2 450.834,

REIVINDICACOES

1 - AperteiócaMentoe eis gabinete refrigerador combinado

Ponto n2 1 do total de 3 pontos apresentados.

m

coa uma estrutura de evaporedor,. qUe compreende um compartimento de
congelador superior separado por uma diviedria de um oompartimento*
inferior para alimentos frescos definindo a dita divisória uma ogm
mera de evaporador 41-,de é previsto um eveiciedukr, mcion de

°ironia*

ção de ar para remover o ar de ambos os oompertimentos atravde
ferida cirnam de . evaporador e descarregar ar refrigerado dentro dos
referidos compartimentos, caracterizados pelo feto de que um.membre
de tunel

6 formado

no compartimento de ,connliffior • suportado na

vis6rie,.tendo o' dito membro de tunel paredes de
a

ttpo's lateraie

que definem uma cara para: o ármazenamento de um tabuleire

4. 004

gelamentc,.-tendo o referido membro de tunel uma pluralidade de abole
.turas eapaçadas ' ao longo de seus lados e mmiaus. parto frontal,. (de
modo que o,ar refregerado proviniente do compartimento de..evspera.rm
dor passa etravés o referido membro de tuna
.
.

TERMO No 179.13ó
de 29 de abril de 1966.
se
referidas
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY- E.U.A.
Privilégio de Invencão: "APERFEIÇOAMENTOS EM EVAPORAIOR DE REFRIGERAN
2E PARA REFRIGERADORES DOMESTICOS"

aberturas no compartimento-de congcledor.

1965, sob

nla

Unidos da Amirlea

455.229.

Ponto ng 1 do total de 3 pontos apresentados.

1 -Aperfeiçoamentos em evaPorador de refrigerante para re
frigeradores domésticos, caracterizado pelo fato de que o aquecedor
de degêlo compreende um tubo transparente, resistente a calor aberta-

FIG.1
em ambas as extremidades, Coberturas de extremidades elásticamente montadas em cada extremidade de ditos tubo, e uma eapira de aquecedor.e.
radiante em dito tubo, compreendendo cada uma dae ditae coberturas
corpo de material isaante sustentado em arranjo de aquecimento com
dito evaporador e para manter dito tubo em relação espaçada com dito
evaporador, incluindo cada uma de ditas coberturas uma passagem -verti
cal a uma passagem horizontal ligadas ' . a dita passagem vertical e elás,
ticamente montadas em uma extremidade de dito tubo, formando a exremidade inferior de dita passagem vertical e dita passagem horizontal_nma passagem de ar ligada ao interior de dito tubo, com um terodnál
em dita passagem horizontal incluindo uma porco que se estender Tiara
dito tubo e ajuntada a uma extremjdade de dita c7pira de avcedo
ume

c-1 dite :

IRMO Ne 179.360 de 9 de maio de 1966./

Requerente: IMPORTADOLA GOLDZWEIG LTDA./ESTAMO MA GUANUARLJ

e meios para li

Privil é gio de
fAr U4 fio a dita se6unda porção de dito terminal.

. 1

Finalmente a requerente reivindica a . precente Leveavloo?

Xepositada na \Tisper4cio de Patenteei dos Emtados
• io Norte em 12 de maio de

REIVINDICACOES

6 descarregado
atrevia'
. ,

EL=NTOS ARTICULADOS AU FORNAÇICO

;EIRAS E OUTROS OBJETOS DE Ja0100.1nsssoAs./

1740 Ouarte.-feira 28

iSec,',:o 1111

Heivindicooges,/

m %lamentos

2gcs Motos de

adOrno peaeoal caracterizados polo fato do

: variou

Ciag arpoo:too ./
apreaeutade./

Trivilegle

acessível' da
ei
mento em resposta ; tração por um usu‘rio sabre parte

dita volta, para Ússe modo proporcionar no exterior do alojamento uma

220170

PARA MEDIR O MATERIAL EIOVOLLTIL

. parte de volta ou alça acessível de comprimento substancial, dispositl

EXISTENTE EM UM LÍQUIDO, APARÈLE0 PARAM&

vos retardadores atuados em mm resposta ; operação dos dispositivos
nistradores, e dispositivos sensíveis à atuação dos dispositivos rotas,

de invenção: APARELHO

iaR

o iteTERva, áthaDo ExIMEATE JIM ME ,

4;,.

AnI00, AMÉM° PAU APLICA00 DR RRenge14
AENTO.E PROCESSO MA

Rapa A conzeTRAÇU

DE MATERIAL NIO.VOIÁTIL EM PM LIQUIDO"

~Ma
./4

em

dita parte suspensa da dita toalha entre os ditos suportes, e dito p;..
ao tendo uma posição normal bem abaixo dos ditos suportes e normalmente puxando a toalha na 'dita trajetOria de retOrno para baixo entre oo

menos uma parte do dito trecho armazenatento da dita volta sendo estrg
ido da dita volta sendo extraído do dito alolaMento ao longo da dita /
trajetOria de retorno e adicionado ; volta no exterior do dito aloja .

WhIMO M 179.480 de 16 ' cle maio de 196i n
compAre -

um par de suportes espaçados tendo uma parte da toalha no dito retor.
ao deles suspensa transversalmente, e um pe' so se'assantando sabre a

ditos suportes para armazenamento entre ;les e no interior do dito al4
jamento de uma parte substancial . da dita volta ou alça, o dito peso ao,
do levantado para uma posição elevada pela dita toalha suspensa e pelo

FIG.1

2

Requerent'et TH2 SHERwIN-WILLÍAM$

ção e armazenagem da volta no interior do dito alojamento, incluindo i

ele

'àaantes slnusoidais, dotados do uma orelha am.cada •xtrenidado, aerma
:Isibricados e interligados pela inserçgt: de cada erelha'nos ,raeges /
longitudinais provistos em elos oblongos: sonite ;atos paroialmearte /

3

dispositivos de retr&.

cessfvel da dita volta puxado por um

articulados para . formaao de °tuim:ires e eu

Uniu ponto

Abri! de 1971

% • Aparelho para. medir u'Imaterial ajo.voliítilesistonm
liquido: caracterizado por compreender: um Par divolotrodea de

dadores para reter o dito pOso na sua posição elevada durante o trem
.
Reivindica-se prioridade do corrr4ondente pedido, depoaL
todo na Repartição"de patentes dos Estados Unidos da America do Norte:

curso do intervalo dos ditos dispositivos retardadores.

em

3

de

maio de 1965, sob n9 452571.
Ponto n9 1 de 20 pontos apresentados,
FIG. I
2
3
-25
212

Eneaio espaçados; um dispositivo para-sustentar uma amostra do ror&
rido liquido entro os citados eletrodos; um 8143os/tive para aplica
Um sinal aletria* como um estimulo entre ditos eletrodos; e um dispa
135

•dtivo para medir a resposta dieletrica da citada amestra ao referi.
go estimulo.
Melindida -se prioridade do cOírespoRdente pedido, dem
• aitado na Repartição do patantes dos Estados Unidói dá ámírica dg
Yorte, em 29 de junho de 1965, sob 467.919
Ponto nn .1 de 22 pontos apresentadosia

140

26

I

•

30.,

2ERM0 Nu 180.547 de 20 da junho de 1965
Requerente: RUY 38, SAIU -‘RIO GRANDE DO' SUL

Privilegio de Invenção "IRCLA CONTROLADORA DE GÁS PARA USO EM FOORS
-REIVINDIGACCES

controladora de . g4s..Para.Us o pm foges cgraaterizada pel0.
fato, de ter um tecla de ,formato adequado, fixada ao fogão por um eixo .
central, tendo dita tecla, presa, em uma_extremidade, uma . mola que é poe
3. -Tecla

r

um) IN 179.180 go 2 de maliv fio 1966
Moquerentei

!MUNEM COWANY LAUSANNE AM. m WIÇA

,Mvileg io de inVençãoi " APABÉLE0 MINISTRADOEME TOAMO

sua NOZ presa ao fogão, e, na outra' extremidade da _dita tecla . há uma mu
sa onde se aloja ama extremidade arredondada de ume: haste que tem na am
tra extremidade uma superficie vedadora que se aloja na entrada de g4c.
do foggo
Ponto n9 1 de total d e

h

pontos apresentados.

31.1ZINDx050
3. .Inamlnistrader de toalhas do tipo continuo caracteri.
um alojamento, uma volta de toalha se estendendo/
Wide
poR
conpreengov
'
ao longo de URU trajet‘ria de saida de ui suprimento de toalha limpa /
Çâo interion do aldjanento para uma posigáo expoa4a acessível um usmí
e desta ao longo de uma trajetOria de retOrno no Interior do alo:.
4aMento para dispositivos coletores de topla 51138, dispositivos no 14
tenor do dito alojamento para miniátrar à dita volta ao longo da dita
trajetéiria de saída, e para a posição dl uso no )xtorior do dito aiojm
_fl zilente. MO trecho predeterminado da %alba limpa quando a dita parte A
o

'
"s!7.1.--f)
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TASW Eg 180.590 do 21 (10. Junho- do 1966
PHILIPS , . GIAZILAMPENOASEIXERN • . NOUNDA
ftivilágio do lavo:não " APERFEIÇOAMENTOs EM OU RELATIVOS 'A DISFOST.
UVOS ALIMENTADORES OC GERADORES DE CORREM.

Nquerontot N V

•TE EquIPADO3 COM UMA:OU-MAIS CIILDLAS CALV1MIAS ATIVÁVEIS MEDIANTE A1)IÇ!,0 DE LIQUIDO
AaUUSO "
Pigrm.lartáSLWO.
I - apsrfciasamantet cm • ou reaetivos a digpogitivog
lAvaotadoro* do eorrouto ou geradoras de corrente, equipados Com uma
ou maio calulam galvàaicas ativávois madiaote adição de um -líquido ja
quogo, caracterisado g pelo fato dàaae airposit1;ye

incluir um diaposl

tiro dosteoável de fixação no qual . exIrae palo mea'oa

um

par do gama

o

Abril de 1971

)

1741

dotado da elevado mOdulo de compressão, sendo intercalados eptto o link
e O truque,, adjagantes á chapa de centro, entre ela e Os baten.t0a 24U/C
rals; membrog, corradiços'para : aPPOrtar a.earga t dlipostos no vagão e no
truque, e mantidos em contato pelos P oxi98.quand p. P vagão estiver Oreo,
tu, sendo cada, coxim adaptado Parc c.Xdr, sola uma ' inglimaaãO do vogaeo,
em direqão as0:411esto,se'nUta,m0dida tal, que a ' capga, Suportada peZo.coe
(1
. m, :aumente proporeionalmente Anquanto,diminuir aftgrga anportada 1301.45
chapa de eeatr. e,,at4 Q 141,QtQ40 em-que bgtepte later82,Cleták.~.:44.VA
mente o movimento inclInat4rlo ou, de balanço do' va g ão corá roepeito 40°
truque.
Finalmente. a depositante reivindica a prioridade 40 corresponaontO
pedido dePOsitad o' na Repartição de' Patentes dos Eattalga,100d0B•da..AM&Im
g & do' Norte, em 4 de mana! de 1966, sob n g 531.683.
Ponto .do, total', de, 10' pontos apresentado:3w

opeataa • preg oionadas uma contra a outra e fahricadas ,pelo menos em'
Umas
WIrjal do metal, entro es qual g •figem mantida!). preaaiocadas
contra as outra UP. a gamado da dcapalari gação,- compoata essencialmou
te, do uma misturada hipersultatOanoamooto dividido do grupo dos
pga;olilfatow de potáo g io, amànio e sÉdlo, bara como suas misturas, o /
earvSo tambgt ficameato dividido e uma manda separadora e abaorven-•
te de líqulde, gob doma 'da' fatias lptercamb2Ávai g tendo sabota:lei.
almento as goamas Oloens5as das placas, ficando a atuada de despelaria:agi:o e uma das placti (o eletrodo ' neutro ) separadas por uma ~à
dm à prova do líquido, feita de carvão finamente dividido e um noatO do aglutinaaao, que forma a conexão de condução dos eletrona entro

ambas, e foande teparRdora no ledo vais, aastado de camada do

deapolariaação e% caatacto plano com um elotredo feito de material !
lokro-negativo.
ReAvladlica-se pricridado do corraapondente'peOldeadta
vomitado na Eimpart:(4',5 do patonto* -da Bolando om 214 do auabo'de
1965; *oh ng 6508091.
P0)11:0 A

01

dal/

pontoo

apreenutadoa.

\\,‘ g

e1

1 aperfeiçoamantos eu/ condutor eletricO .isolado e processo de pu,
parução dos/esmo, consistindo de um fio, caracterizados pelo fato de que
dito no compreende um condutor linpar matálico e uma làmina terMostável
isolante, teirmieetrente ajustada, concàntricamente oriantada- em tiirno de
dite condUtor, compreendendo. dita làmir;a'isolante um polímero de etllo.
nk.tratado normalmente gálido; compreenOanOo este melhoramento uma laNt
naafibroaa, inorgánica e um impregnante polimérico clOrinado tarmostável
para a . meelaa, poudodita
porptricamente s;rion.tada.ágt
tOrno de dita lt^Nmina A., so4ulte pára formarum 1 . 4.o de alta tompgratura
leo .

Unte e Xclua lvaglauta. 49 41,ta 1;9114L9 flJp.sroe9..
Finalmente, a requerente reivindica - a,prioridode do correspondente.
'pedido depositado na Rep ar t ?-5 .4 0P- 91. a l de Patentes , dos Estados Unidos.
da lati4ricaadoallorta,.ea 22 de junho de.I965m.eab o n5 465.957.
Ponte ng 1 do total de 10 pontos. apresentados.

\%12
•

1G'

RWINDICACORS

de, maior que o_támpo.de v!-da O g UM Tio compreendendo dita làmlna

.a,
a .6 •
\ U..11
17

PDOOESSO DE PREPARAÇIO DO MESMO"

tígido . um . :tempo Oçavida, conforme detorminado.por ação de calor acelera.

o„,

10 --am

mme no 00.637 de 22 'de junho de 1966
Raquorente: GENERAL .ELECTRIC COMPANY - E.U.A.
Privilágió do Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM CONDUTOR ELTITR/C0 ISOLADO

19 18

/

`s.

2

Flal
TERMO' :NA 1e0.6e4 de. ák de.junho.do lgiSk .
negunrente;' ,STANDAED CAR:gnucic ~int
de 'In velLçflo "(1UPORS.E' PARA ,VAC.1(0'

- .
ovrÉal O' DÊ • DIVI gett

cao4 PÁRA. 0.2:EIVESSike .DE TRUQUE"
JOULURY.GUARA-

3. - Superte para um vagão f( J* rroviário abra um r.eepoc:tl yn truque
garesterizado per iacluir: umR-chapkrígida da contropara oupertar-as,
carga, antro o vagão e aoustru 'ue, sábre'a, qual.o v tagão . pcdo rotar' em
tárno • de um eixo
cuja chapa do centro á meio principal para.
suportar a , carga, entre o vaaa9,e o tru que,,quando o vagão.ae.mentím
reto, ou vertical; batantea lAtc;reis rigi40í, s entre os lados opostos do.,
vago e' do truque, normalmente , inatiVos suguánto,me mantem ereto, ma"0,„a.

TERMO N g 180.818 de 28 de junho de 3.966
Requerente: RADIO CORPORATION o? AMÉRICA - E.U.A.
Privilágis do InVenção "UM TRANSISTOR E PROCESSO DE PABRICL40"
RBIVINPICAÇOESp •

daptadoz para 11m:11:r:rem p9mitivamentá o balanço doavagão sabre' , a. chapa-

1 - Um transistor, caracterizado pelo fato de compreender um corpom
de material semicondutOr que inclue duas camadas de tipos de:eondutivla
dada nUtuamente opoatos, sendo uma superfície de Uma de ditas coadas 42
sà g tancialmente plana e constittlindo unem superfície maior de dite oorw
po, uma ,regiSo de cOndUtividade opOsta . a de dita camada b Lsposta endig

la

ta aupe¡gUle e ocupaado 5;m:ente uma porção limitada da' gleeMat, prIgolY6

em, t4ram.de, um

Lo:c5.

(Seção Hl)

; 42

Abril de 19)1
_

meio de elctiodo ;...J.7,1.rec:,..-.dt uma prim:trn faima da semleondatar altamente condutlro do mesmo tipo da condutividmCe qun de dita re
gião fundida a dita reglá'o o astande_s.d6-za trmnsversall .cna para dita superffcie, e segundo nele de eletrodo compraendendo ura outra faixa de
material sem icondutor altamente cond:itiuo da tipo do c onutividade opes
t9 a da dita Teg1ão, laminado a dita primeira faimu coa. um material 1alidants e fundido a dita supericle do lmJo de fora de dita região.
requerente reivindica a prioridade do corresponde:-Ite pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 29 de
dunhe 40 1965,. sob .n 0 467.885..
Ponto n a l do total de 13 pontos apresentados.

po) um sistema de centrOle atuado pela tensão do dito enrolamento prin.
cipal para.controlar . a magnitude da dita corrente unidirecional e meios
para aplicar energia ha r menica do dito enrolamento auxiliar para dito 4
sistema de contraia da dita corrente unidirecional durante a existencial
da dita falha da baixa impedncia.
Finalmente .a requerente reivindica a prioridade dos correspondente.
pedido depositada /14 Repartido Oficial de atentes do Canadá, em 17 de
Julho .de 1965, sob na 936.098.
Ponto na 1 do total de 13 pontos apresentados.

TERMO N Q 1804 853 de 30 de Junho de 1966
Requerente: TUE DOW CPXZECAL COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção "PElICULA PARA ÉMIRAiAGEM E PRrICvS50 DE PARRICA010

ft

FIG.

4

DA MESMA"
' TARRO MQ 181.916 de 5 de agOsto de 1966

Mr.M.P.A.MEW

para embalagem, compreendendo uma catada de poudiesi,
na resinoza. e uma camada de barreira resinosa, a pnliolefina resinosa estando disposta como camada externa era ambos os lados de uma camada da
barreira resinosa, caracteeizada pelo fato de ser disposta uma camada A
Oesiva transparente entre a camada de barraira:, cada asma das camadas 1 . Pe7eU1a

maternas de poliolefing.
Finalmeate. a depositante reivindica aprioridade da eeTrespen4ento.
pedi& depositado na ReoartieRo de ;tantas dos Estados Unidos a Amdri.
na do ~te, em 1 do julho de 1965, sob n 2 1466.586.
Ponto na 1 do total

de 9 pontos apresentados.

Mégg•rentes W.

7. PHILIPS* GLORILAmPÈNFABRIEKEN

Ho/ANDA

nrvalígio de invonçíes 0 APERFEIÇOAMENTOS XVI OU RELATIVOS i PROM
$OU

me moDuLAgo,

ASSIM COM A MODDIAMOBEE

PARA RAD/AÇUS ELETROMAGNíTICAS COM o man
pe DUPLA REPRAÇIO
-PEIVINDICACCES

2 . Aperfeiçoamentos em ou'reIatIvos a processos de
modulaçlo, assim como. a moduladeres, de radiagZes •letromagnetiou
coa uso de dupla ~raça° dos protadores do cargas livres nas suta
tinciaa si1Hai oaractorlsados pelo fato do sinal modulador poder

controlar a cancentragio dos portadores livres e pelo Sito do ha.
Iftr pOseibilidad• de utilizaria veria0ea significativas de dupla
reriaoío pelos portadora' di eaglas livrec , P or rT0 90** 101 0001401-438
na madulaçao em amplitude ou em fase das radiag806 de natureza •lik,

trosagnetica.
Peinvindica.se prioridade do correspondante pedido,
depositado A* P,partiçio de patentes da Alemanha, em 10 de asOsto, •
de 1965, sob 412 P 37427
Ponto O 1 de 3 pontos apremontados.

TERMO Na 180.870 de 30 de junho Ite 1966
Requerente CANADIAN geNERla ELECTRIO cwArr,.y,parrro

UNAU

4

Privilegio de Invensh '"APERPRIÇCAMENTO EM EXCITAQX0 ESTITICA PARA CM
DORES DE CORREM ALTERNADO

14-14

BEIVITIDICAMES

Aferfelgoamento em excitavlonstítica :para C ora4Pees de Orrenn
te alternada caracterizado Zoe cem~auStftr„,. em cePbírie 40 , taa ge rador ••
de corrente alternada tendo nembrez da !á:4o mageetico relativamente.
rotacioneVela formando um circuito magnItico, =enrolamento da campo em um dos ditos membros para magnetidução do dito circuito, vis enrola mento principal e um alrxr i sr Sio entro dos ditos membeosy dito enrolaNedI
to principal sendo adaptado Intra ter geado mo mesmo uma tenago .alterrà
1-

da prodmalmsmtement, da fregmincla noldinental Para. 944 ter 1=4 10 de SAL
.11 11 40 6,20 449P , d 4t9 enrolamento ateril,"À sendo adaptado ppra ter gerado
pp.mszniimaktenth altsrpsda prodtgAci~erto da. fre0;ngia.fundamenIma durante Acgaragiemormalto garaddr, tensa prodOminantemente deImAteicak1440 da dita trewancia tundaMental guandd .dito edrolamento prin.
eipal ttoiew qpci4nt, para MIM falha de baixa impedancia, um mej.o retificador de cortante 'para coaverter a do dite 2=0-

141~

snvivlo rJaDLOOZNAte PPgirec jAhal Para dt.ls enrolamaPto de cam

duo Na a81.933 4..3 de acólito 4. 1961
Ilaguerentos TwIN infic mona COMPANY

EE.W.

Privilegio de invencíot APAHILRO PARA ERGUES FAZER DESCER UMA CALI
GA*
MEIVINDICACE§

1 - .fiparkho para erguer e fazer descer uma carga, coal
preendendo uma transmissão de fOrça comunicável a uma fonte de fOrça
e incluindo trens de potencia de subida e descida tendo um conversor/
comum de toque hidráulico e uma \ saida comunicada ao mesmo, caracterizado pelo fato de amarrado de engrenagem de fricção hidráulica
.

.

ser
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-

intoerpoeta entre a

fonte de tirça e

Alf{~~111P

o conversor associada com dispg

altivos arranjados de modo a seletiva e modularmento determinar rota.,
qães opostas da mesma embreagem para prover o levantamento e a desci.
da de Cargas.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,

de.

postado na Repartição de patentes dos Estados Unidps da America. do
'forte, em 30 de agasto de 1965, sob na 483714.
Ponto A R 1 de 13 pontos apresentados.
•
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demo HG O2.001.de 10 h agosto de 1966
Requerente) soCpir g FRANÇAISE DE. lAnonATO/RES LADAZ G. /ROÇA
PriVilágio de invenção: "FRASCO DE MATERIAL FaxlvEL com FUNDO 161
SUSTENTAÇIO tf!
inIvINDICACE4
í *Frasco de material flextVe% Cem fundi,

de 6108t4jh
taça° do tipo comportando moldado em =alienou pega, um corpo, mimam
do de sustentação e um dieponitivo do suspensão, caracterizado pela
disposição; em tOrno de uma parte ao monos do fundo, de usiVolZme de0
60
654
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,•nn••n••n••n••nn.

colocação diaposto por difernciação do corpo do dito fundo parai:40o
mitir o rebatimento e o alojamento do dispesstivo de suspendo a0 Cir
t'Ortic; do mesmo dito 'Corpo.
Reivindica-si prioridade do correspondente pedido, sal
poaitado na Repartição de patentes 4* Franga em 13. de 1965, sob Dffi 15

W

5

27.964.

Ponto ocl

o;

0::".

Á

3. de 10 pontos ursa...Wolk
FIG.1

TÈRMO NO 181.976 do 9 de agosto do 1966
Requorentet BRITT TECM'CoRPORATION
/E.M.
Privilegio do invenção. 0 MÁQUINA DE LAVAR SOB PRESSX0 CONTROLADA NI.
DRÉTLIcAmENTR
jlEIVINDICACOES

- Uma mequina de lavar carsct•rigada ,pelo fato de cog
propendere a) uma bomba toado uma entrada de líquido e uma saída 4.1.14
quido e uma saída de líquido; b) Orgãoa 'orientadores de fluxo; e) um
conduto conectando a caída de líquido da referida bomba com os ditos/
4rgios criwitadores de ilu.40, em . relaça0 de c e' municação de fluido com
oa Mesmos; d) uma piUralidade de ¡optes de fluido conectados em coramien% de fluido com a entrada de líquido da citada bomba; e) um dig
positivo de contrOle conestado com uma das mencionadaa fontes .de líqut
doe,, relação d• contrále de fluxo • controlandó o escoamento de líquj,
do para a entrada da referida bomba; f) um Orgão atuador de contrOle/
aanaívol a praesão interposto 'entre a citada bomba o. os ‘ moncionados ekg.
sãos 'orientadores de fluxon, em coleção sentidora de preasão i de rot;r.
no criada entre os mesmos dentro do citado conduto e conectado ao dito
dispositivo de contráld, em relação de atuação, • • atuando diép01041Vo,
em resposta a esta pressão de de retOrno; e g) mts dispositivo de em.
trãle de fluxo suportadd pelo citado Orgio ociontador de :IMO em rem

laço

controlo da extensão de fluxo atravát do mesmo, para variar
tontrolàvolments o valor do men4onado conduto enquanto O %Agido eatí

m FRANÇA

PrImilÁnin de lava:nãos 0 PROCESSO E DISPOSITIVO P/ORA'AFABRICAÇãO On
TETRACLORETO DE TITINIO

do

•ecoando atraves do citado Orgic,orientador de tluXoe

Reivindica-as prioridade do eiorreepondente pende,
eitado na %partição de patenteamos Xotados Vnidoa dtimírien do
A4,

TtRMO . Nd 1SU649 de d'de setembro de 1966
t'
Requereatet YARRIQUES \DE PRODOITS CRI.,QUEÉ- DE TRANN ET DE MOLHOU

OX

9 do agOsto de 1965. NO nict 478.2890
' Ponto ad 2. do 35 ponto, apreeadta60%

iing

ix

RISViNWCACCSES

w Processo para a fabricação de tetracloreto de tittnte
pem elonagosPelo menos parcial de um Oxido de titánlo por meio dog
#446. de •scapamento contendo cloro, misturados com oxi gánlo • gas013
contando oxigOnio da oxidagity, do tetrailloreto de titânio, caracteriza*

rolo teto que a-exideçUe executada com altas temperaturas cai alta@
taief.ratura. ¥02 ~mistura de -gís,que Contei na m;dia borieria40 a
1500 do una Mistura de monOXido de carbono, diOxid0 de carbono a

4.10e,

to, zo 8003 de toxljnio e 43 - 295m3 de uma mistura do tntratleretd,
dó tit;mio • oxigUlop . resfriando a mistura gasosa de ~ao donefinie›

da e separando o diOxido de titánio formado, determinando então oconm
texido de cloro dos geses de escapamento, adicionando entio cloro treno
co atem contelído de 30 - 70$ 14m Volume, sendo que cudo esta mis 1
ra de gás enriquedida com clero 4 levada conjuntamente com um meio
rem;

dotoe e ma altv.db titiolo para e rojo 44 dosagem& ~do •alA 1"48:1

D1KRIO (1:"--!CML. (Serro

1744 Quarta-feira 28

oonaoguido o tetracloreto de titánlo que &tento de formao
Reivindloa-se prioridade .do correspondente podido,: depoal
' todo na Ropartição de patentes da França cm 6 da aetembwo
o ng 30.543.
Ponto n g 1 de Li pontos aprosentadoo.

Ahál de 1971

atravát O um conduto adicional previsto do lado dá !Ora â0 dantRig'llft
dor é invado a um nível no espaço de separação, que á localizado a uma

04 1065,40

distáncia menor do eixo de rotação que dito primeiro

1

nível

o tj,14 a w2,g

ma magnitude do outro fluxo liquido á cbcorvnda ecaloo.rade com a dita
magnitude de primeiro fluxo do líquido.
Reivindica-co prioridado do oorrospanaanto podido, tio.
positado na RepartiçãO do patontoo na Jugcla& um 29 te agasto do 1965

o

sob Og 10971/65
Ponto AP 1 do A 'pontoe apresentadde.
aMa

TUA) Ng 182.551 de 1 de setembro cle 196 Requerente: RDREM INTERNATIONAL, INC; .AUSTRILIA
9iriellegio de invenção: BOJOES PARA OBTUR410 DM RMCIPIMMTM8 a
Rinvisrackcolg *

Bujão para obtuiação de recipientes de material plak
tico, tendo uma parede-base transversal, uma parede la.toral aproximaclemente cilíndrica e vertical, com rasca externa em sue 'eatremidade /
inferior, caracterizado por uma borda terminal ouperior engrossada ma
@ita parede, Sendo o lado externo, dessa borda engrosaadai dostinado/
1 -

4 ostabelecer contato vedário com a face superior adjacente de um hm:
o, fixo dentro do orifício no recipiente, e por uma ranhura, ic42,41
3 ou não, na face aUperior da borda, estendendo.se

pelo MAA108

parei.

Almente ao redor da borda do bujão e
Reivindica-se prioridade do correspondente podido, de..'
aitado na Repartição de patente da 4ustr.411a, an 1 de aetembrO de .1'
'i965, sob ng 63532/65.
Ponto ng 1 do 3 pontos apracentadoaa

MIMO 10 115.72T de 18 de dezembro da 1959
Requerentes TH3 NATIONAL CASH . REGISTER COMPANY - E.U.A.
Privileigio de Invenção ' 1 UM PROCESSO PARA O REVESTIMENTO DE PART1CUL&S

DE UMA EMULSIO DE dLE0 EM LIQUIDO HIDROFfLICO POR COACERVAÇãO°
ÚJ322:21,2~
1 . Um processo tara o reVestimento de pootibuias de uma emulsão de Oleo em líquido hidrofilice por coacervação, caracterizado por com preendez: (V a forma'ção de uma emulsão primária de óleo-em-liquido hl.

drofflico contendo um agente de espessamento na fase liquido hidrofilico
O (a) a formaqía dó una emulsão secundária compreendendo dita emulsão -.
primaria, um agento de coacervação, e uma dispersão aquosa do um polimA
ro sint4tioo linear macromaecular, com o que levará um coaceovado a
formar-se cm trno das partículas de dita emulsão sOmunamZia*
&requerente reivindica a prioridade do correspondonto pediaodepo
slado na Repartição de Patentes dos istados Unidos da t'mçlrie.a..GU
2"_

do- dezembro de 1958, sob n g 781.926.
Ponto n g 1 do total de 5 pontos apresentados.

rIGA
22RMO Nta 182.249. de 19 do gtisto de 196.
Roquorentes ALFA-LAVAL ima

. sugou

?ris.11;glo de invenção: 0 UM PROCESSO E DISPOSITIVO PAU INDICAR O NI

TERMO NO 126.017 de 19 de Janeiro de 1961
Requerente: HONTECATINI, SOCIETa GENERALE PER WINDUSTRIA MINERARIA o
Maleita - ITALIA
Privilegio de Invenção "PROCRSSC PARA PREOAAAR, 'CZ& EMW-USZO DA 1.u5à
DIDA saGUIDA DE RSTIRAYMITO, FIBRAS niaTEIS TINGtWIS MaNCIAIMENTZ A _
BASE DE POLIOLEFINAS CRISTALINAS"
REIVINDTcÁCORs

vu DE LAMA NO ESPAÇO DE LAMA

DO MOTOR EM DE,

TRIFUGADORES DE LAMA 0
BEIVINDICACOES

Um procoauo paria imozoar
o nível do lana no espaço de
oa
lama do actor em oontrifugadores de lama, om . quo um fluxo do liquido al
travCa do um Conduto previsto do lado de forevdo contrifugador levado a um níquel no espaço de lama e uma magnitude do fluxo do líquido 4
ooservada, indicando umwmudança da moamatudo que .a camada da lama já
atingiu dito nível t oaraoteritado pelo gato de que um fluxo de líquido

1 . 'Ooocosso para preparar, por extrusão da mmala fundlda, zoguiaa-o
por estiramento, fibras . teXteis tingiveis, ossencialmente à base de pollr
olofinas cristalinas, caracterizado porque são extrussadas misturas que:_
consistem de poliolefinas cristalinas e'do 0,5a 2551 em peso, em xelasiãoo

ao peso, em relação ao peso de poliolefina, do compootos básicoa de nitro
genio tendo cariaer resinoso, obtidos pela reação, na presença ou auaanoeia de solventes ou agentes de condensação, do..dicloro-etano com una miou mais ominas pollfuncionais mu enguia. A requerente reivindica a prioridade dg egrrg aPPadOnte oodido op-

•
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aitado na Rapartinia de P4teiltee As ttàlia t, ém 1 da ígooloo do i9e0,seb

o nO 112.

1

'Jucuru*, de diisocianotoe, caracterizado pelo Lato do

II
-C

C

VRIVINDICACOBS

1 Aperfeiçoai/lenta 411. processo para tiMer uma -compesfçliterperillWrIC
de eatireno, de alta resisto/nela ao impacto, caracterizado por comproonm
dor os estágios de d isPersar'vem oatirtno, ue polibutadiOno line ar, tona
do 8 seguinte aioroestrutura.

amo ~rode pOlt onílini. on infromVerme m

O

4 s .. C

11I•
consimete ' de hidroalnio, radioale
cofia do 1 a 10 &tomos de carbono e radicais asila de 6 a 10 átomos
de carbono eg ua meio resoional inerte, em condição* anidro., com um.
catalieador de - polimorização aniOnloo, solúvel no dito meio reaoion01
lauto, a uma temperatura-interior a (Arca de -240.
amamente, a, depositante reivindica a prioridade do oorreépon
dente pedido, depositado na RepartioWo dó ¡atentes dos setadoolblidoi
da Adrica do Norte, em 9 . de junho de 1962, sob O 200.062.
onde X 4 •4dOlhido dn grupo,

cill*

Pontona 1 do total de
Produto de *digo 4,2
Prffluto 441 adis

1 a 12%
d 70%

Produto de adição-trono-1,4 . .0.1entante para IOOS
▪ de se polimériear ontireno como um super ertrato"eUra o polibetadiene
Tinalmente a deporitante reivindica a priOridado do oorrespondentea
pedido depositado

CO&

&Ude@ , Mhideldaáeírica da koPlaglAde ¡adia

de 1961, sob n4.114.043.

Ponto n o 1 Ia t qtal de 4 pontos apresentada,
Rt40 Ne 141.750

a pontoo aprenentadoo.

TERMO lia 150.36g de 2 de 4u3.1co de 1963
Requerente: STAMICARBON N 17. - HOLANDA
-

Palv114810 da InVenoão "PROCESSO DE PREPARATA0 DR PRDWDOR om ont .lunnvZAOL"
prviÀxcaodoq
-1 1020081NO de preparação de produtos do polimerizaçãO, agastounado por ger o material pollmálco obtido por polikerização iOnognico,
catalítica, de lactamoa em, presença de Oto p ai-dp511024, oaprolutfmico,
dd f6rmulo

dt 2.de agaste de 1962
ALIOUJOUV

Requerente: HUM, &

Privilegio de invernia' "PROC1330.PARI O PROCIISsgerro DOS MOMOS 14
YONA I g0

tratar

GoluOão de um diieocianato orgânico, tendo a fórmula estrutural prol
II X as

Ponto n o t do total de / pontos aPseeonta4044

URSO Mo 139.530 de 30 de moio do 7.962
itequerantit TEZ FIRMOU
(k. ROBBER eciaPard ILATalr
Privileigic de Invencti. 5 APEASSIÇ0A1U20 31t PROCESO . PARA PUIR OgOeM1
SIOLO FOLIWIRICA De MIEMO, Di ALTARISISTINIOIA AO MPACTO

se

DE ÁCIDOS 0A42C04 R GUSEGRIYAOOS # PRISCIPMENIMbigaiSSO

AelDOS GetaXOS"
anYINDTC1CPW41

dog , Weltffisdi l aUltenoçU dam
Ácido. ulmos e *eus ~indo', principalmente da ditosa de Acidot g.ram.
aos, obtidos pela reàção. doo ícidet grpxot cum& derivado@ autua oxq. .
uesso de triéxido de etuatr44 carictorizaào polo fato de se fazor..reagpi
o excesso de tri6xidO do endrre ainda prepontariwPreduti .da reação c .
aubatAincias portadores de um grupe bidroxiIa gliftkíto,.cujogPredateid
sultatação possilam propriedacies de atividade copilara Finalmente a depositant e reivindica a prioridade do torrespondoCtea'.
pedido depositado na Repartiglede Patentes da Ablearati,eilen de adite
1 - Um processo para o processamento

-1962, sob n o H 43355 il/W12,0 •
Ponto n o 1 do total 0.18 pontoi age*OntSdOS,

TERMO 0 2 149.668 de 5 de junho de 1963,
Recuerentes . MONSANTO COMPANY Privilégio de Xnvenção: mpRoussa PARA Á'FARRIOA00 tÉlbtticaos tba.
MO-RESISTENTES, LINEARES, DE MISOCIANATOS,
REivINDIcAotES

1 - Pr o oCeo 0 Onr e a PrePdrÇão de Po1íMer0

termo - Mintonles f

"72)5

4

o
_ 1L,"ff'09

. Nina/Sante, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
podido depositado na PapartigZo de Patentes da Holanda, em 2 de Julho de 1962, sob ó nd 280.436, •
PontO na / do totat de 8 pontos apresentad091,
~O No 152427 de. 13 de setembro de 1943
laquorentet NI EIA TOCHEN DÉLOICA

Privilígio de invenção "PROCESSO

PARA A MILIZAÇãO Dos PARTES PINAS DOO
MINERAIS Dl FEBRO, NOS FORNOS NETAIUROIOOS USUAIS IIDISPOSITIVO0
tgeougo DO PROCESSO!'
Buvrnmacems
L Propos= para a otilizach das partes finas dos minerais de .
ferro nOn tornos motabirgicon usuais, tais como altos fornos, fornos de
"oubilO" . a *atroo, caracterizado pelo fato de se injetar por meio de 4
revires, no doa da zona dita critica do forno, na qual a temperatura.
dos gases ascendentes 6 nensivelmente a doma como a da carga deseendeR
to, uma mistura de minera/ fino ede fundente, um combusttvol e um acm
buronte, de 'maneira afamar as labaredas de chamas, produzindo um ca.e
lor suscetivel de aglomerar o mineral fino esibloccs postososelncorpoeg
rendo-se na carga descendente normal.
llnalmento *depositante reivindica a prioridade do derresponseaUl
podido depositado ruiRepartigh de ?atentei da b41gida call4 de saiam 11
bro de 1962 sob IA 497.454.
Ponto na 1 do to2a1 de 4 pontoe aPregentadon.

!!'

!t

P
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Waão NA 152.465 de 2 de Butembro de 1963
90querentet ANTONIO VALENTIN PaGNOCCA SX0 PAULO

2 . MU:tarada aperfeiçoado para condicionamento da temperatera 600'

Yrivilegio de Invenção "MAQUINA AUTPMITICA PARA APL/CAÇIO DE ILNOSES EM
MUS DE TECIDO E SIMILARES"
RUNTINDIcAcccs.

massas de wicar, ou material semelhante, caracterizado, pelo fato de con
preender um tanque alongado recebedor de Material; ura eixo cico rotativon'
estendendo-se longitudinalmente ao referido tanque; Uma serpentina helio

"MIQUINA AUTOMITICA PARA APLICAÇIO DEILHOSES
EM FITAS DE

TE.

OU SIMILARES", apresentando estrutura fixa portadora de motor elft

coidal transferidora de calor-agitadora circundando dito eixo dentro de
tanque e sendo conectado com o eixo de modo a girar com o mesmo, de ma .

trico que aciona, a velocidade conveniente, por redutor ou similar, el.

nutra que o material contido no tanque tende a se mover em uma direção'.

MOS

*o superior horiznlbl provjdojunta às extremidade de dois exc'entriCos.

longitudinal, e para 'um escoamento circulante de fluido através da ser .

Zigados a duas hastes de deslocamento vertical, moveis ao longo de gui.,

pehtina por meio do eixo,-dita serpentina helicoidal tendo e spiras esPa.
godas do dito eixo; e Orgãos impulsores estendodo-se do referido eido n;

gare caracterizada pelo fato de que inferiormente às hastes se encontradisposta travessa, sob ro alinhamento da qual A. ..deslocado cadar eço ou fita de tecido ou similar, estando a travessa provida junta à parte media;
2na de punção seguida de macho solicitado .;.or mola e, finalmente, de um-.
ealcadOr igualmente dotadode molas atuando tal conjunto sObro. mesa prov!
da de abertura correspondente a . punção b rasgo transversal confroniante

espaço entre o mesmo e as espiras da serpentina e sendo aparativos, medg,
o
ante rotação do eixo, para for ç ar o material dentro do citado espaço R
mover-se na °litro direção longitudinal e tambem radialmente para fora na
direção das referidas espiras da serpettina.
A reqUeronte reivindica a prioridade do correspondente pedido deposg
tado na RepartiçâO de atentes dos Estados Unidos da'Amexica, em 25 de . .

Com omacho mencionado.

maio de 1964, sob n .C1 369.705.

Ponto n 5 1 do total de 5 pontos apreseatad5;s.
,

Ponto n,/ ido total de 9 pontos apresentadoé.
4

u4

Fig 1

4'

Fu

TERMO NA 169909 de 25 de maio de 1965

Requerente: COnMISSAIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE . FRANÇA
ncA
21014O Na 154 . 949 de 28 de novembro de 1963
Requerente:. SHELL INTERNATIONALE REsEARCH MAATSCHAPPIT N.V. - HOLANDA
Privilegio de Invenção "PROCESSO DE PREPARAÇIO DE POLIMEROS DE BLOCO E
COMPOSIÇOES LUBRIFICANT ES CONEENDO=OS"
REIVINDICACMg_
1 . Processo para preparação de poli:meros àe bloco, apropriados cg
no aditivos lubrificantes sem cinzas polimericos, aditivos estes que contara grupos polares com nitrogenio effi uma , ,strutura em anel, caracte-

rizado pelo rate de que um polimero de bloco e'preparado por polimeriza
ção aniOnica de monOmerOs possuindo um grupo Oleo-solubilizante, ou a
partirdes quais possam ser formados blocos com propriedades eleo,solu.
bilizantes, e compOstos vinelicos pessuindo a fgrmula;
R .C.C.
-1
1
.

Privilegio .de invenção "PROCESSO PARA ASEALIZAÇA0 DE UMA UNIR() ESTANQUB
REIvINDICACOEE
1 -

Processo p ara realização de uma união estanque entre Un

Oan

ou /ina compacta de aluminio Puro ou de uma liga leve de aluminio e uma
peça serlii,elmente eilindrica feita de metal ou liga diferente, caracten
rizado por compreender os estágios de: fundir uma massa de aluninio puro

ou levemente ligado, introduzir na massa em fusão a parte da pega ollin.
drica que vai ser unida ao aluminio, fazer girar b peça eilindrica sObro
seu prOprio eixo a Uma yelocidade elevada durante um período de duraçãon
mínimo determinado, esfriar a massa de alumínio e dar-lhe ferina constitua
do a peça maciça ou Compacta.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopo.
sitado na Re partição de Patentes da França, em 27 de maio de 1964, sob e1
nQ 975955.
Ponto n a 1 do total de 5 pontos apresentado

B1 112

: Um grupamento alquilé.
onde RI e E2 representam ' um Itemo de hidrog;nio ou
o
ICrepresenta um radical heteroceclicn que tenha . grupo ceN em um anel
00 cinco ou seis membros a possa levar um ou mais grupos de hidrocarbotetos como substituintes (s).
A requerente reivindica a prioridade do correspondente Pedido depa
:Pitado na RepartAçãJ de Patentes da Holanda, em 30 de novembro de 1962,
00b 0 . n0 286.212.
Pontona 1 40 total da 8 pontos'apresentadoSo
OERMO' Na /68.463 de 31 de março-de 1965
Requerente. TI E WESTERN STATEs MACHINE : COMPANY . E.U.A.
Privileg io de Invenção"MISTUEADOR APESFEIçoADO PARA CONDICIONAIIINTO DE WENPERATURA DE MASSAS DE Açucá.
FIG.1

•1.•

2G

2.1

íit')

*
do 1964..
. ferrP.,9 H P 156.235 de 21 de janeiro

m...-giNcitear.;trss
1

Processo para a obtenção de corantes h idrossogveis dis - ,triec
tetrequisazOicos da resorcinr.., que contam cobro, caracterizado por se
submeter corantes das "fOrmulas gorais
HO

HEIvIUDICAcJES

1 - Processo paro p obtenção de massao. de resinas de epOxidos
contendo éteres cíclicos como agente diminuidor. do: viscosidade para
as ruínas- de ep6xiaca, crzacterie.do perna a plicarem éteres 'ciai'.
cos da fórmula CZeral

R
.1 N = N —

OR

(14

= Ir -

R

HO

N,

HO

NI:13

O
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VEIS D15-, THIS P., TETRAW15.62.0IC0S DA RRSÓRCII741, QUÊ' COW.Li g COIMO

EccLuy=zntc:. PARBVE5ILE HOESCHST AKILEITGEssEL,LUCUPT vorm.'.7cistsr noius
Briining ALEDWTHA
.Erivilégio de Inverção: "PROCESSO PAIA A 033:2ENÇãO. DE MASSAS: DE RESI
.CLIS DE. J16'.017.1DOS".

21101

•

jet

L
Ire p

--SSC!

- N = N.-

\121.7

Onde R representa mu &tomo de hidrog8n10 OU '&rupo eleollao •
Finalmente, a .deposit.anta reivindica e. prioridadc do•cors0spOr..•
ciente pedido depdaitado na Repartição de »Pate p.tow da Alcmanha t onl 22
de janeiro da 1963, ad-I'9n.R. 2-38.820.1Voi(39b.
:Ponto na 1 do total ,do..5 pontos apresentadOS•
TILt:0 Nc • 161.480 do,t de agosto de 1964.
Requerente& MOITTECATIOI. ZOGIET.A GRCIRTUTR. FEL/ VIIIDUST-41.. =Mn.
niflinIeá ••••' IT5L.,14
2Drivil6gio do Invsnçãos J'APERIT40.611ESTO MI 13:51thl olIt A DErPROCES80
tna. PREPAOR
A FOLUIEROS ALPA-OLEEIM1002a
p.EIVIND/CAOES •
Aperros.goament0 em ens relativo p szp, PregnInt para PreParceD
931ln/orca o12a-o1nfínicon 110211 boa estabilidado co ' onveltteento tx$4,'
Mico onidr.ate, a apropriadas para lus.vcelucres .do mate:ias nt4morto.-es. .

RO
XIS
-SV1 I.Ir

5

or
cg

033

•

onde R/ representa o agruppento ( ta- OU p. )
O03S-.0-01.1z-CIL2.-SOz

ri}
.•

moo, caraúterivado parque 0. 114/limmre 0.12ttez 4453 2 olorl.ilo29'40woon,

trifapção a destilação fraciOands. da polimerizção, é asa
misturado c .= uma a soluçãcic aciP,sa: do um sal doido gramo doo.prodatisc.,
de condensação de &lido da étileno com earbitini-OciM a'26rmultn

1

= H—

-011

..S0311

S0 11
5

CO)

t
lEr

szt

-g n I?

3
433

Onde R/ representa o agrupamento ( 2- OU p.
Hó35-0-CRa-CR2.

a•
I

OH

at
I

011

i
ts
2

,

(a)

N/#

ou ( ta. ou p- ) 1103S-0-CRa-exa-SO2.....
"

a

• Ou então
Ra o. ar.ruPazento ( . 1›... ou. p- ) EQ,S-0-CHrpe-,502
eu (

(n)
CR!

sendo o p ollisere..., ap 5. , (5621.trUtzgagtio, Uvado c. secado.
A requerente ieivindiea a prioridade
do oor~ondente
dep oeitado na Repartição da Potentes . da rt(g
ial. em .12 .de agiisto •de
2.963, sob ne 16.945..
Pente linieo aprosintadde

MIMO N5 345.538 81 -3.9;do outubro e.- 1.94
Requer entot , PARNBRK", ROSOST AKTIENCESELLSCHAPW vorm....menspl
MENINO"

011 P 4)11038

crtterv dy roramente cupraçÃo oxidativa,
quer cuprando primeiro o, ou
guida, cupranda oxidativament•
Finalmente, a depositante reivindica a..3;eicridedo do
corresponder"
te pedido de p ositado na RcUltação de Patentes de Alemanha, em
19 do ou
tubra de 1963., çA6? AA. Ir ‘43,-X IV012-2a•

•

LUG'IU(L.e<

,PSIVU404 de Wingirc "PAMOS9 PAU á onaNgõDái GOBUTdd BID20404a.

•

talco ponto apresentado.
TERMO 2.1 Q 171 .337 de .16 de átatto da 1965

Requerente: THOMAS SWAN 8c éC!: LTD.- INGLATERRA
Privilégio de Invenção "PlifiCOSSO PARA cmssinto na coaTcrarces pitanwn la
CSILIPOS AMUO LIVRES"'
1INDIckos4

1 - Processo para prociu%ir uma composição contendo grupos omino o
tendo um índice : andnico de 'parle menos 50, o dito processo carectexinado.
:.2'
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yçr agir (1) uma poliamina tendo pelo Menos três Êtomo a do nitroOnlobil
'Pico na molécula o (2) um ' Oleo animal ou vegetal natural, polimerizado.
O insaturado.
A requerente reivindica a pria idade do correspondente pedido depo.
na,Repartição de Yatonte s britá"nica em 17 de julho de 1967,, sob
212 29371/64.
Ponto n2 1 do total de 12 pohtos'apresentadoat
altedo

TERMO N2 175.818 de 7 de outubro de 1965
Pequerente: METALLGESELLSCHAFW AKTIENOESELLSCHAFT e THE STm; cOMPANW
OF CANADA,..LIMITEP . - ALEMANHA

Abril de 1971.

CM.? pom OXeMpli$ 000 babag9 Cara0t0222adliP02 6020 20toge5 onfhadoeà
00no;ntricos girando em sentidos InVersoe, um 'externe. Oenatituidé por tu
Cfroulo de barras chatas equidistantes dispostas radia/mente em cUte1 0
@om sua margem voltada para O hig.:. .ou centro provida de acidentes comé 1Z1
por exemplo dentes semelttantes aos de serra, sendo suas extremidades fias
nelas em antestamentos oircularesS 0 wa interne dl diãmetro inonorg com CD
pua superdcie cilindrica tendo projeOes ou dentes de arestas vivast,
Mio pro exemplo de configuração cábioa OU tronco -piramidais
trnico ponto apresentado.
Fiva,

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA PRODUZIR FERRO-ESPONJA EMPEDOTAN
GOM CARBONO fixo"
TIEIVINDICACE3

rrocesso para produzir ferro, esponja em pelotas, se reduçWo
ta de minérios de ferro pbres, realizada no forna .tubular'rotativo, a.
$4 ser obtido, no mfniMo, o seu estado pre p onderantemente metálico, seg
do que os minerios reduzidos, quadeixam o forno, depois de terem sido..
3.

arrefecidos, e separados do carvão excedente, das cinzas de carvão e pqg
sivelmente dos aditivos, são Modos e beneficiados magneticamente,enquaa
í:6 0 é removida a ganga surgida no processo, caracterizado pelo fato de qu:,
a fração magnética e transformada em pelotas mediante ação de rolamento.
sob nmectação, cujas pelotas ãao. endurecidas por um tratamento ténia°
wsterior, efetuado a temp eraturamompreendidas entre 500 e 12002C.
Yinalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 8de outubro.
:ão 1964y sob o nrM 62 701 VIa/18a.
Ponto no 1 do total de 9 pontos.aPresentados.
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REMO N a . 174.083 de 15 de Outubro de 1965
Nquerente: N.% PHZUS I GLOEILAMPENFABRIEKEN..., HOLANDA
Privilegio de Invengão "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PROCESSOSD
awnwpo DE UMA LACA FOTOSSENSfVEL"

TERMO N2 174642 de 8 de novembro de 1565.
Mequerentàs OAINESVILLE MACHINE COMPANISINO.
:Privilágio deanvengos "MAQUINA ME DEPENAR DE TAMBOR &ledo
REIVINDICAC3ES

NÁquina de depenar de tambor Unice, tendo Q. eurauterizagge
de uni .par de armaçOes de suporte dispostas paralelamente entre mi g
ann eixo de tambor 6nioo rotativamente disposto entre ditas armaçãoo.a
de suporte abaixo do eiró de tambor s uma primeira sêrle do oegmento0
de tambor disposta fixamente no eixo de t 'ambors uma segunda erio
de segmentos de tambor disposta rotativamente no dito eixo do tambo
'com os segmentos de tambor na dita segunda e grio diotribuidos altese
nadamente entre oà segmentos de tambor da dita primeira otário de_oaR
mentos de tambor; uma serie depenem fixamente diepootas no oix,.;
acionamento; .. meios ligando funcionalmente a dita s6rie de 'polias. ?4
segunda serie de segmentos de tambor pa i a rotação na mesma direiaeg
meios montadoo nas ditas armaaãee de suporte para girar O eixo do
tambor em uma direção rotativa e o eixo de acionamento em uma.diro.
ção ,rottitiva oposta 21. direção rotàiva do.eixo de tambors um par -de
Urras guia montadas nas armaçãee de sup-ortive eatendonáo-ca paralo.
lamente entre si para formar um p enal paralelo a e diretamente aoime
do eixo do. tambor; e dedos de depenar elástico levados rotativamon
te pelos segmentos de tambor para depenar um frango passado atraves4
do canal formado pelms. barras gaia
tonto na 1 do total de 4 pontos apresentados.%
3.-

il

43 .64

'77 4 4

4

REIv/NDICACUES,
3.. Aperçoicoamentos em ou relativos a um processo para a produção-,
go uma laca fotossensiyel, de poliginilbutiral, que cont4ra uma resina de
insoltivel r,J.Eigueve um Uicromato e um cromato, caracterl,
pado porque 4 preparada uma laca. com . = dicromato e/ou um cromato orgánj,
00 que 4 insolevel ou substancialmente insolevel em água mas 4 facilmente
Deltivel em so2miee A. que a resina de poliva. „- Ibutiaal 4 soluvel
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depoDitado na Repartigo'de Patentes da Holanda, em 20 de outubro de 1964, .
Gob n2412,172.
Ponto na 1.4a tcn1 de 6 pontos apresenta/os. .
REE110 N2 174.338 de 26 de outubro de 1965
%quarenta; WERNER BERNARDO BoETTcHAER - SANTA CATARINA Privilegio de Invenção "MAQUINA PARA PELAR FRUTOS DE CASCA PELUDA, RAIOOIPALIEN'a cdcos"

para pelar frutos de casca

67 5 9

:gg

TERMO Ne 179.095 de . 28 da abril de .1966
'Requerente: AMSTRD INDUSTRIES INCORPORÁTED -

Privilégio de Invenção "APARELHO MOLDADOR DA cAVid%DE DE CANAIS DE SAf.
!DA DE Fusaaigon.
REIVINDIcAOES

REIvINDICACCEs
-

6,

peluda, principalmente cacos

1 Aparelho maldador 'da Cavidade de, c-anais de,sa-fda,de gund&oXop
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• aaraeterizadd pn2 compreender.partia da molda aMoVivela eTd'e fOaa dó a
Monta g em para formar uma cavidade de fundição , entre as mesmas, estas

amame A dum náero inteiro =ira' que 100 9 R e R I 4iso
irialependentemente, um radical hidrocarbonote, um i'adical halohldrociaibaao
neto tendo pelo menos dolg.atamos'de carbono'entra os atamos halogenio

formando. umh passagem oucanal'de saida da cavidade para p exterior no
plano de separação das mesmas, , pautas, calxa-do canal da saída feita de -

e o nacleo .fenol, 'um radical hilrocarbonoxi,- ou um radical halohldrochrá
bonoxi tendo paia° menos dóis aaomos, de carbono entre O atomo halogenioa

partes montadas do Modo a pe moverem com as ditas Pa rta s d o la9lde a o,

e o núclao fenol.
Ponto kW do total de 5 pontos aprenentadoa.

quando estas se achaá em popição montadtaiarmando uma cavidade ae canal •
:atuada no.ditcaplano e comunicada à cavid jde,da fundição'. e pateai/Damen,
'te e amovível com a0 partes do . mol,..de, durante a aesmontagem,do mesmoada
onde separar. e exPar o canal na mesma ao ser exposta . a Peça fundida na-

TERMO 1R a . 181.214 . de 12 de julho de l960
Requerente: ALFA-LAVAR AR -.SUÉCIA
Privilegie de Invenaão "APARÉLHO PARA EVAPORAÇXO

respectiva cavidade.
requersante'reivindica a prioridade do corrospondente pedido dna
.01tado na Repartição de Patentes dos Ratado g Unidos da America, em 30 -

.de julho de 1965,aeb o'n 0 476.075.
Ponto n a 'l do total de 12 pohtos apresentados.
1-.1527:1
2o fila:m

LiqpIDOi"

RE.72.4;5104:5 .
' aporação dp liquidou . coápreendend0 uma sái.e.;
1 - aparaIho, para e v
de placas.cÉnicas rosquaadas una o oatra e formando canais entre si,sena
do o segundo de ditos canais destinado a ser tr. espassiado por um líquido.
a- cor evaporado e os canais restantes são destinados a serem treepassadd
por um melo de aquecimento, sondo ditas placas em sua periferia maior .0
prol:ida de duas especaon alternadas de espaçadores, uma das quais fechac
circunferencialmente os 'canais para o liquiab a sea evaporado, conside 4
rondo que a outra espécie deixa aberturas livres ao lango da periferia ae
.para os canais para . o meio ch: aquecimento, o em sua periferia menor sene
do providas de espaçados . rachando ciroUnferencialmente os canais para ca
meio de'aqueelli p nto, e tendo ditan placas cOaicas e espaçadosau .na Perifd

SERMO Na 180.253 co 8 de junho de 1966
Requerente: UNIROYAL INC EE.DUa
'DE PREPARAÇãO DE COMPOsIÇGES TERmOPLis.
Privileg io de Invenção "PROCESSO
WICAS DE ALTA RESISTÉNCIA-A0 c11001"

RummicAms
ao choque, 'ca.
*Uma composição.termapllistiaaad e alta resistencia '
%eterizada por compreender uma misturado:..
V um polímero rígido dó cloreto de yinila contendo pelo menos 9 0Áea pano de cloreto de vinga polimer.izadO, e
requerente reivindica aprioridade, do correspondente , pedido dopoDitado na Repartição de P atentes norte-americana em È/1. de junho de'19651

g Ob o ria 466.567,
Ponto n a 1 do total de 13 pontos apresentadaa

ria maior das placas um °riflai° formando uma entrada para o liquido a e,
ser evapOrado, - éntrada esta que por meio de canal laterais nos espaçadoa
res Se comunica com os canais para .o líquido a ser evaporado, caracterio
irado pelo '?ato de-que sas placas canicha são de, um tipo que taM uma con1.0
cidade tal em. relação A conieldade das placas do outro do outro tipo,quO
quando uma placa de um tipo . pe rosqueada em uma'placadO outro tipo à aa
distancia metuadeterminadtis . pnlos espaçadore' s, Um canal cOnico 6 forma.,
do entre as placàs,-aumentafido ou diminuindo a distancia entre as placa0
cbsnicas na anac'ção á partir do diazelro calor par:o diametr0 menoidaao
placaa dependendo'de qual das placas rosqueada à outra.
A aeqtoaente raivindica a piloridade do correspondente pedido dopo,:
fitado na Repartiaão de Patentes da Sucia, em. 12 de julho de 1965a .soba
o na 9146/65.
Ponto n a 1

80
•

O

.

do, total

do 7 pontos aPreáentadodi
el

... _

.1

3

•4

dam0 P . 180.868 de' 30 de jpnho de 1966
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY COMPANY PrIvi14 g io de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EMNISTORAS.POLIMÉRICAS"
pRIVIDDICACOES.

e Aperfeiçoamento em misturas pe1im4rica5,'compreendendo.um
.ge plistleei de manufatura dotado do hlta-resistancia A tração,9 kflexão
Oaraeterizado' por sor uma mistura de.pplistireno e'exido de poliranilene
?.

tendo a formula gorai:

TERMO N a 181.272 *de 13 de julho ;‘) 1966
Requerente: • e2VERSAL OIL PRODUCT8 . 00MPAmY Privilegio ' de Invengão "APARÉLE0 g PROCESSO PARA ANALISAR 111DR0CA14804e,
TOS"
PIVINDICACCE0

1 - Um aparaino para analiaar hidrooarbonetos, caracterizado por oegt,
-aa.aader:'(1) uma câmara de conibustão; (à) um dispositivo para gerar UMES
chama iria estabilizada &antro da câMara de combUstão,.utiliaando como
combustível p ara ela' uma mántvra 09aten4o Obidrocaarboneto a 802 anallge

1750 Quarta-Wra 28.
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de; (3) um dispositivo para deterninar a pcsiçEo

da c..1ia dJiaro- .

da oamara de combUstão; ' (4.) um dispositivo do can: ,.zopic.de no disPa
altivo de . determinação eab dispositivo . geraãor,

te Par,Imaetro de combustão de maneira a manzr a
constante . em . relação

câmara de combustão; e

no para nstar - fsice. da chLma
otivo de letu

Ta que desenvolve um sinal que responde a p referido par r aetro de cbu.a
tão, o que, por sua vez, proporciona uma msdid da
do comLustive',
requere"e reivindica bo p rioridade do cor,respenionte pedido depo-

requeronto'reivindica a prioridade do eorrespondonte pedido depo.
sítado na Reparti.o de Pat,:.nt.'s dos Estzdds Unidos da America em 21
de
'julho do 1965, sob o ng
Ponto 21 0 1 do total Je 27 pontos apresentados,

kitado na RePartição de Patentes dos Estados Unidos da A.Árica em 13 (19
julho de 1965, sob n e 471670.
Ponto n ça 1 do total de 16 pontos apresentados:
Figure

TERMO No 181.513 do 22 de julho de 1966
Requerente: THE KLINGER MANUFACTURIM CONPANY LimITED - INGLATERRA
Privilágio de Invenção "PROCESSO E APARELHO PARA ENCRESPAR FIOS TUTEIS.
E FIO ENCRESPADO ASSIM 0131.COO"
RZIV/NDICA.GCá

1 - Processo para encrespar fios texteis, caracterizado pelos está.
gios p rocessuais de. formar ,' com o fio, bffia cadeia continua de pontos

visme NO . 181.427 de 20 de julho de 196:5
Zequerento. METALGESELLSCHAYT AKTIBNGESELLSCHAFT e THE SIEM. COMPANY CF. ÇANADA, LIMITEI) ...ALEMANHA
Invençíe u iROCE • SO PARA ENDURECER PELOTAS DE MINÊRTO DE
0340"
REIVINDICAM/

1 • prONINNO para endurecer .pelotas de minfirio de ferro, pela sua ra
41114: parola/ oq.completa em forno tubular rotativo e aqu4N da temperatu
INC.de.tdoão, caracterizado pelo fato'de ser .adicionado aoamin4rios,"41.9.
tiC OU durante sua p elotizagã ci, tarso-esponja em :grão fino, produzido nd
1Nr4Pri!.Preces" . 0 em OP.antidadeide:W . 254 de preferencia em uma .
litoporção. Miiiima de 10%, sendo as 'pelotas . "Verdos" introduzidao.kais enganos is gxtemAdade suierior do ¡orno rotativo.
pinalmento a depositante reivindica.a .prioridade do correspondente..
todIdo.depesitado na Repartição de Patentes da A/imanha, em 22 de julho
04 1965jjob pile X 66.075 natlaa.
Ponto 214 1 do total . de 3 pontos ipresentades.

de

pontos de malha; transferi* a cadeia assim formada para uma zona para
consolidação de suas convoluções; aquecer ali a . dita cadeia, submetendo.
a simulta'neamente a uma tensão controlada na dita zona, sob
a qual os . .
pontoada malhas são.alOngados, sendo o fio, então, consolidada nesta
configuração! e desenredar fifialmente o fio, desfazendo a cadeia de pon.
tos de malha.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondente •
pedido depositado na Re partição . de Patentes da Inglaterra em

22 de juin

de 1965, e 18'de'março da 1966, sob os n as. 31.135
o 11.993, respectiva..
mente.
Ponto n Q 1 ^

de 13 pontos apresentados.
68
A,
ea :>.-444Fp.
•
•,0".
a
.
lu
e‘40
e,: 42
ppiff
56

/52.V5

4e

7

rd

two R4

181480 ;de 21 de julho de 1966
Xeque:ente{ ALLIS-CRAI~KANUFACTDRING COMPANY. E.U.A.
Privado.. de Invenção "PROCESSO E EQUIPAMENTO APERFEIÇOADO PARA TRATA 3011:0 TgRMICO DE MINERAIS"
REIVIXDICACEO•

Processo e equipamento aperfeiçoado parktratamonto tareio° de Ignorais, no quà 'dito material mineral 6 introduzido sucessivamente a travia zonas de precOndicionamento, pra-queima e. tratamento termico ri
Coe gases ,quentes levando pe provenientes das zonas de tratamentotermido.finais'sãt dirigidos para waa soma de pra-W.1~• caracterizado
pelos •ates/ao de arrastazenta, ft usa Porção . douditosgases da dita zona
de pre-quoima pata Contato cOti e atravis 1) material da zona de pra-queima
• do p eis para fira da zona.de pre z,queima, a derivação de uma outra porção
doviA1:t4 gaios da.zona,de:prenqueima para fora do rNterial e para foradi sanadit .pre ^quelaa 'com ' constituintes minerais indesejáveis, a 'mistura
Pé de ar coa a 'porgio derivada dOssASeg para produzir uma.mistura maui
pia, a remoção dos constituintes . minerW:s indesejáveis da dita mis.turalung fria, e a passagens p osterIor 'da dita mistura para a dita zona da ,Fecongo.ionamentoe:

TERMO Na 181.561 de 26 de julho . de 1966
Requerente: REMO MARCHISIO . ITÁLIA
Frivilegib. de In'venção "APERFEIÇOAMENTOS EM MOTO-CAPINADE1RAS COM PROPU
$IO TRASEIRiii é0I12ENTE, TRANSFORMÁVEIS . EN ARADOS OU FRESADORAS COM PU-.

-

ÇXO DE ENXADA"
REI VI NDI CA Ç dES

1 . APE;ri'eiçoamentos em moto capinadeiras com propulsão traseira a
corrente, ti4 aAstormávais em arados ou fresadoras com função de enxada,cg,
.racteriaados' palo fato de que ao bloco de propulsão a corrente adronte-.
ao solo; sârr . o qual esta montado o motor, está apljcada, por me./.0 de
nata cap tação de arça, a fraca-cavadora. ou então em substitulga0 a esta

MARIO OFICIAL (Seçío III)
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tde, arado peal meio de IsW engate paTa Sete flts UMA% abre o obtasp
%temo bloco moto4ropulsor o
POMO aia do tptai de 3.0 pontoe epronentailesa
2?

Abril de
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argalha o Gano de estada'da pasta e o.sou fundo . apreseptawn certo (h'
.40re. de aberturas, de onde saem os canos de distribuigão ligados' com gs
ante-caixa da caixa do etibega da máquina, apresentando co canos uma moa)
aa perda de carga.
requerente reivindica a prioridade do correspondente -pedido dopem
Pitado na Repartigão de P4tentes ."'elga em 28 .de julho de 1965, sob
$67.576.
Ponto n2 1 do total de

7

pontos apresentadoSe
• S

i Ó

11 12

a
13 10 29 17 a,

fle.1
amo ué 181.579 ae aa de ãelhe do 19dGe.
Wtequerente; NATIONAL STANDARD . 00Id.ANY .
2?rivi16gio do Invenç'aos 971%. SPOSITIVO Eainarisparno YATtA 'nata)
13APIDAG126

PUR64TICO2

22LIMEA-00.
' 7; Wara U00 num aparalho de tandagerd de pneumático para
ar bandao de rodagem a °arome de pneumático% incorporando dispz
eitivo de suprimento . para duprir material de banda de rodagem em.ti
ra na forma de uma continua tira de banda de rodagem de'predeterali.
pada seeç'áo transversal e dispositivo eplicador de banda de roda =,
gen:operável intermitentemente para a aplicacZo dEsucessivae por'0
l'gict; dianteiras da 'referida tira a euoesalvae . carcacee dw.pneumát1,coe, a combinaCão de diapositivo de armazenamento entre o eferide0
dispositivo de:euprimento e o diapositivo aplicador, Caracterizado,
por Compreender diapopitivo de . encasto para acueular.:tira de banda
dé:rodugem didpositivo de . euprimento durante o. intervalo enirel.s
aplicaci,:o das referidal porOds dienteirae . nueeapiVae e Su0ee1ivae0
eareasa s de pneumático% apara intermitente euprimento da tira r.
de banas.; de rodagem .0
de banda de rodagem ao :dispositivo aplicador,
• /
•
nteiras
da.referida tira Is
para aplicação das referidas Porolies dia
mencionadas .. .sucessivas; saroaçaS dd.pneumaticdWprimeiro.diepoaiti.
vo do . suporte para a manutene•áo. da referida tira dimeneionalmente
estável na . p ermigem de diapoeitivo de cuPrl.ment o o0 diapositivo de
armazenamento; . e segundo . dispositivo de suporte; para SL.manuteneSo..
da reierida tira dimeneionalmente estável ao passar do_dispOeltivo0'
do arMazenamento. ao dispoeitivo apiioador.
A requerente. reivindtoa. a prioridade do sarre5pondent0 Wedide

doe tetadoe Doido de Amfrl.
ca em 21 de abril de 1966, sob n 5 544.210e
Ponto O 1 do total de 16 pontos apreeentadOlito
depoeit;aoo na repartição de patenteel

.•

447. 2.
TE.1120 N o 181.683 de 29 de julho de 1966
Requerente: MITSUBISHI J1JKOGY0 KÁBUSHIKI KAISRA . - JAPrO
Privil j slo de Invenção "PROCESSO PARA A DESINCRUSTAÇXO DE • AÇO's INOXIDA.
' VgI34
RRIVINDI_UStHn

2. . Processo para a desincrustação de noa inoxidáveis,' caracter/Agi,
do pelos estágios de: conduzir um tratamento eletrolítico por meio do lytO
ma solução ' aquosa, contendo sulfato ou nitrato de sódio ou potássio, coo
mo —sOluto,.a uma concentração de mais de 2%; a seguir, conduzir um trata
mento de decapagem, por imersão, borrifamento ou aplicação por meio 80
ihna solução contendo cloreto f6rrico, a uma concentração entre 6,5% e .0
15%, calculada como . Fec13 ,. junto com ácido nítrico ou nitrato inorgániC0
a Uma cocentração entro 5% 0 10%, calculada como 20 3 , de modo a condu
zir a remoção das eScamas' ou incrustaçOes de Oxidos sObro ' a superfície
dos aços inoxidáveis.
finalmente, a depositante reivindica a priopidnde.do correspondente
pedido depositado-na Repartição do Patentes dos Japão, em 30 de jaho de
-165,sob. o n o 46 278/1965.
Ponto nR1 do total de 2 pontos apresentados.
TERMO N 2. 181.882 de 4 de agosto de 1966,
Requerentet , A. MHRENREICH & CIR.-ALEMANHA
Invenção: . r JURTA D2 BOLA.
PEIVIRi)ICACCE5

1 Uma junta de' bola, preferlvelmente,em forma de uma uunia Ayà,

gelar, na •ual a cabeça do pino de junto 6 suotentada num corpo de NA
terial Cístico que forma na . superfícies , de assentamento para o dit.sm
cabeça'a que, na faesmo tempo 9 forma a caixa da juirta,,0 em cuja Nate
um anel de nuatentação flua prOvideneindo para receber dita caixa

reuno N o 181.602 de 27 de julho de 1964
•
delueremte: THIRY & CO. S/A.; PaLGICA
Privilegio de Invenção "SISTEMA .= •APR0WAg0 PAU MIWyNA,PABa WRIP

eEmicAceaR
.1 - .Sistema dó aproximação para maquina para papel ou outra dquina
alimntala por fibras em suspen*, do tipO comportando um coletor.vortl
Cal 112:08to no'eixo- da máqindo uma serie de canos, que espalbaM A Vai.;
no ae entrada na largura da máquina; caracterizado pelo fato que,oicola
tor f i.ea aborto para a atmosfera ou fechada e então sUbmetido a tgayÈva0
0!..1,a ira pressão, sendo rea lizado ' do . tal . .à80 que, na sua parte superior

e

corpo de caixa, cujo anel tem uma abertura para n paesagem do Pine dá3
junta que fica reduzida paru um tamanho menor do que a área de cegUes
traneversal : Máxima da caboga de pino '1junta, e em cuja o corpo deo
mancai C caixa: , quando ir ,:enido ?- partir do lado que não net4 fn00~'
do a abertura para a passagem do pino da junta, estn'a purr dentro 410.
anel de sustentação, caracterizada pelo . fato que o corpu . de manca/ e
catita eldatico, na nua superfície u assentamento para a onheça dane
la, aca 'providu de r anhurana 'ara óleo e ou câmaras obcrtas para'
para n cabe,-;a. àa bola,
no lodo da superfície dt

t requerente r4iyáp0loa awarldade de ' ldhtislo Paaíde sops.20.
_
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1.5ado na Itepartiçao de Patentee Alem, em 6 de agTisto de 1965,
7.9.857 XIT/e,Tb.
n to n ç 1 do total de 10 pont. , s apresentados.

901)

o

1971

ditas ,lasbas u'Je ditou meros extratores de casca externa; p02,, sim
pesca r a FraAa CO29r0a0r0 de casca externa, disposta num plano info
ri,r riaivamente a ditos meios oxtratoree das cascas externO, ditg
per . rs grande ec;'rrelecionsce coa uma peneira' disp este .nam plano inft
rior como meio separador da terra Misturada com o amendoim; num
i n:r acer relstivameat'e à da situação de dita peneira, dispoetao duage
par_eider 'de primeira o segunda limpemakditne peneiran de primeira g,
ses, c_ada li g ese dispostas cm alinhamento cem ara ventilador gerador do.
correntes de ar em caualisasiio tubular. mi ditas peneiras; dita da..
tubular disposta em conacação com um primeiro sem Tim dg
ree,c,0 a',.4 na peneiras ntravs de um meio elevador; incluindo um oe:.
ncd17.2. 1.n73c,

nume N2 722.11 $') se li de agst( dc 1966
Requerene: FRIED. "¡WIPP GESELLSCHAFT MIE BESCHRAMT gR MCTUNG ,-ALENANEW
Privilegio de Invenção . "PROC2SS0 E DIUOSITIVO PARA - COY'ROLAR E REGE?:E=
Ri.JR AUTOMaICAMEliaE IUSTALAÇOES DE TOMADA DE AN n SW..45 DE GASES DE COMI:_QE
'TãO"

BEIvp!mic4cuss
1 - Processo p & ra c ontrolar e regenerar automàticamento instalação
de tomada'de . amostras de gases de combustão, caracterizado pelo fato de
que, pela queda da . pressão'em um filtro Mecrulleo e/ou pela quantidade .

gundo elevador som fim tomando a forma de meio do canalização do ames
dota atA um ciladro descaroçador; em um plano inferior relativamen.

te C.o dito cilindro deecaacader, dispostas duas peneiras de limpeza..,
do 9;, ,,Aa0iE e de separação .da terra misturada com o amendoim; ambae m
as p0ceirUE disl.ostaa em alinhamento com a embocadura de um canal,
de ccalionç'óo do amendoim at& di,:as peneiras, de correnteeide ar
geradne por um ventilador de :pás disposto em dito canal; do dite
e5mna1 partindo um trans p ortador sem fim do =eadoim pura um cernã
dor disposto em uma cópula de' canalização do amendoim tratado O.
té os sacos coletores.
:entone 1 do total de T pontoe apresentado!,

do sá.

traLsportado, 4 controlado o estado de carga a, filtro e introau
aida em analisadores uma corrente de ges constante dentro do estreitos
-

limites, sendo'então o valor medido da queda da pressão e/ou o valor me,
dido da corrente de jí:.9 aproveitados para a regeção automática do
tro c lava a regulação das cov.antes de gás, necessárias para os df.-0-sos analisadores e cm parte do natureza vtriada, e, ainda, pelo fato de
que o pó retido no filtro ou dentro de câmara de filtração da caixa do
.r.lro e reconauido - mesmo durante o prodesso met ' aliirgico em caso de
forte carga Co f iltro- . autOmàticamente dentro de pouco tempo, por exem-

‘‘.

if:;"••,

plo, em dois a trãs segundos, pelo gás comprimido para a corrpnte principal dos gases de escapamento, ao passo que as corrente constantes de
gás são regu..adas automàticamente.

F inaltaante, a depositante reivindica a prioridade do c o rrespondente podido depositado na Repartição 'de Patentes da Alemanha, em 17 de
de 1965, sob n o E 83 298 IXb/42 1.
Ponto n o 1 do total de 22 pontos apresentados.
------ ---

TF£1.1 1,O Na 182.222 de 19 de agãsto de 1966
Requarunte:f0SLEIN
Privilegio de Iinenção "PROCESSO PADA AUMUTAR A RZSISTUCIA RUPTI/lit
TECIDO, gLIERIAL FIEROSO TRANSVERSALMERTE f.IGADO, QUi CORTÉK.
CSLULO.:S",
UIVINDICÀCCES

/ para aumentar a resistc. ncia raptura de tecida, °eng.
.tonto 1,at'srial Mb;, ese transversalmente ligado, que contOm celulose, ni4
diante distensão dc mesmo, caractúizado pelo fato de que, no tecido IS'ee
mido, te riOS do sistema de fios a sor submotido distensão (trama aux
urdimentO) ehquanto são mantidos prilticamente em estado retos mo eubma

tidos

.1
Pr-;

•

I

I

•!

;

distens5o, que pxovcca o s;e1.1 aica!samentos e pele fato de a&

car- o tecido nesze estado,
Finalmdnte a depositante reivindica, a priaridada do ce:gospondenx
,

eRfLf./..,

X

la2.111 de 16 de agosto te 1966.
Reverente: PEDRO ROQUE . MONSIGNORR, rUGiTNIO ERNESTO MONSIGNORE, ENRI.
ItO

;JOE PÈAMC/SCO B r.).NriGNORE, PARLO JOSÉ 1ONSIGNORE E VIC'AR RONEIGNOE
ARGENTWA.

te pedido deositado na Ropertigap de ?atontes da fo gntok
de 1965, zeb o n g 11891/65;
.
1 do
— total de 10 pontos apresentado:h. •
TERMO 1 . c 182.202 de 23 de agtisto de 1966

Requerer te: WPMTD WEZEL 'ALEIMANDA,
Priviigio de Invenção "CORTADOR MZCÂNICO PARA' ggYOLAR AkIMATS ADATIDU
,11EIVINDTcAcDgg

'Rrivilégio de Inve'grio: nAPERFEIÇOAPPUTOE EM MAQUINA AGRICOLA PARA .
DESCAROÇAR, DESCASCAn, LIaTAR IM'ACAR AMENDOIM
RFIVIffiiICAÇnEg

1 . Aperfolgoamen'cos em máquina agricola para descaroçar, deecn
(Sar, limpar .8 'menear adenáow, caracterizados por compreender, nvel
,

@basais portador, sim Jogo de meios dispostos numa. zona de chaànis

;.)teendidíà outro 1.3m coletar das planae e um transportador sem fim de

1, : Cortador mecânico para esfolar animais aintidos, COMA= trans
:.iasãoo com dois discos sep aradoresdentados, os quais poded revolvar.
:.0ra um sentido de Vai -e - vem, sendo acionados para . ãsse fim por alavan
.:Els Montadas, em um eixo excentrico, o con mna
parede-div1s6r1C Tig 'CM&
2 trai,smissãe contra os ' discos separsdores, caracterizado peio fato de.
, um o :eixo excer.trido apois7 se, por uma lado, na parede .g 4iis6;ia, e, is
outro lado, ria ur di tampa de mensal, cuja tampa l bera Como (:, 1 diecon
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elgr'mormi

piwOrIR

D

a gin nniee elefante

GM Pa1afU80 A dita tampa do mancal o mediante um parafuso do Xetoneio
1ut1a tampa que cobre.parcialMonie co discos cffemedtorego
Una1mento a depositantereiidicap aprioridade do correoponden
te podido depositado na BepartigãO de Patentes da álemonha, AO, Z4 de a.
t8éit(i de 1965 sob 0212'002:37: 616 111l66a,
èontg ne 1 do total, de 5 ponte nprosen.ta400,.
8

.

t,

9

9

iz

14 13

. 24 g 271817'
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21

19

16
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2EhM0 Re 182.9E5 de IG de setembro de 1964

.
%quarenta: N.V.

PCILIPC , GLOWLAMPENFABCIEKEU - HOLANDA

AUCAhOA 0M-VAROR DE MEACBIO A BAIXA.NRsSIO"'
REIVINDICAC0E9-

Aperfeiçodentos . em ourelatiVos a.lampadacds descarga eu

por de morcerio a Nxa pressão, aprosentando um cÈmera de descarga
ou co encontram eletrodos term0-cMiszorps, caracterizados pelo tato deamglgama couobaver uma pequena quantidade do pata que pode .formar
ce m‘rellrlo da c a.'.mara do descarga om determinMa regia'o da'lempada, tal veia a parede, Cuja temperatura, durante o funcionamento da lbsapada não
6 diretamente influenciado pele temperatura dos eletrodos, e Pelo ratodo uma p" equena quantidade do metal rlue pode formar amálgama coro. o /floreá'
Cio encontrar-se presente nas proximidades de pela menos uto dos eletro,
doe, sare uma pesa cuja temperatura 4.diretamente Intluenelada pela 0,
temperatura desse eletrodo, apes o ligagee da 1Mapada.
A requerente reivindica.aprJoridade do'correspondente imeldto Repn
sItcdo na 11Ppartig5o de Patehten na UCIal-,da em EI de :Setc*re riO 2.965,
vsb no 6512256e.
Ponto nn 1 do total de 6 pontos spresentadosó
2 975
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n1/140 N á 181.889 RO 4 de ageoto do 19606.
Raquaroa,t0E UNEM ZLECTRIC 0012ÁNY Mello
Yrivilégio do. Invonggot 012EREZIgOILTN2AW2MEN3005)":WWW
MUNDANO (NETAn.agipp
pETVIND/tAVUU.

1 . Aperfeiçoamento em equipamento do manatza Vaiada% (lagtaW
-tdad), ParacContrOlo do um oirculto trig oio0 do corrente altornade,
11ompreendendo tr0s barramontos no ontondondo paro dentro do uni,dp
de de Oquipamen4Áde manobra em, ro2.ac5c oopagada U2 do outro C c&
trea condutores do naba isolados um do Cutx: o o adaptados C corro ct
ligados cia'xlcaponte, rOspOotianente CIO3 eitOS trau barramentoéld
cada uma das ditas UNS co ciatOadand0 strav6a viI . doc3 ditos 'harréi
Nentoa e um associado don . ditoscondutoz, code linhap dita unidaddec
de equipamento do manobra comireendondo trk oontatos do denligemobj
to espaglidoa verticalmonto ligados respeotivamonto aon ditos trGa
barramentiis, trâs contatos de desligamento estacionSrien adioionaW
espaçado verticalmente, .adaptados a porem ligados roopootivament
ditoo condutoc° da Unta maioo para pdaicionar o par do oontatOgi
de desligamento situados Mm cada fase do dito circuito 013 relagá'Oci
eapaçade horizontalmente- um ao outro caracterizado por compreendei
que é provido uma unidade diájuntorn m6vo2. movível 23orizontalmente
_entre as posieSen . de liaadn o desligada, incluindo tras interruptC:
res h vácuo asoociadoe respectivamente com ao trais 'fossa do dito 1
.

Privilegio de /nvenç go "ÁPERFEIÇ0AMENT2E 414 OU RELATI706 A UMPADAS DE

miik
lir
h\OZ 11

1971:5

t

35

26

11

Abril de

Sits.~0.

circuito, cada um dos ditoa interruptores à vdcuo tendo um alejaMekl
to -tubular pelo menos parcialmente de material isolanto o unidade c2211
• condutora formando um caminho condutor através do meato°, quando 0
Interruptor á 'fechado, um conjunto para montagem dos ditos intorrMii
toree à vecuo em relseRo . eopaçada verticalmente um ao outá com QC;
eixos longitudinais dos ditos alojamentos tubularoa se eatendenéo osl
geralmente horizontalmente, um par de iistojos ospaçadoo borizonteJ
mente em lodos opostos de cada Cala dos dit . te alojaméntoa tubulares J
se projetando do dito aiojanentO transversalmente do dito oixo lond
tudinal e geralmente horizontànente na direção de movimento dos dia
tos meios de ligace.o da unidado disjuntara móvel para ligar Ontr%s
cemente em Série ditos eatojos n dita unidade condutora no interrupa
tor à véeuo associado, e contacto nas extremidades livrou do dit0
par de estojos espaçados horizontalmente para engajamento de turStei
de ditos contatos de deoligamento espanador:1 borisontalmento quAUdO o
dita unidade disjuntor móvel é movido para sua pooietio ligados
Pinalmonto ,. a requerente reivindica u prosanto invendSof
sitads na Repartição Oficial de Patente° doa Éstados Váld05 fis-ASaft2
em do Norte cm.13 do adento do 1965,_sob nt 479;373,
Ponte nt 1 do total do 6 ponto° apreeentsdeo.
.
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Re,quorentet CELARESE CORPORATION OPÁMERICA. .
Privilégio de Invenção: ffUMA COMPesio/I0 TERROPLAgWICA
ME01,24
W),E 2100.63S0 PARA A ITODUQX0 DA NE$MA"
REIVEGICA=
- uma compoaiçào teraopléatioa de poliolefine cano:Anita
C4 por compreendor uma polioiefina.termoplés-àca mo1déve1 tendo VS
indico de l'unao (10x) não maior que decigrama j minuto o outra pg
liolefina, Use° tipo de pimo molecular mala baixo e tendo um indl
CO de fusão ao 1 a 20 decigramae minuto.
A requerente reivindioa a prioridade do correspondente pedida
depositado na Reparticao de g'atentes dos Estados Dnldo2 an.àmerinn
em 23 de fevereiro de 1961, aob lig as 90.910 e 94.6620
Unte ng 1 do total dali pontostapresentados,
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0 de oorantett

X ie 137.83e de 9 de abril de 1962.
Requerentes IMPERIAL CHEMICAD INDUSTRIES ZIMITPD.T9WATERRA.
'Privilé g io de Invenção; "APERFEIÇOAMENTO ER OU REFERENTE IMBRICAÇÃO
'EN:PELICCLAS TERMOPLÁSTICAS, n RGANICAS LINEARES°

Otreatertrado polo fato de 1111 autatitnir, nuíoomposte da fórmula
z )12t

einbolon Z por n grupo& da t6nwax

REIVINEICAOES

% Um processo tubular de estirar um termopléstIc0 Orglaloe
linear, em.que um tubo do termoplástico'não orientar% a uma tempera.'
tura abaixo de seu ponto de fusão, tem a sua temperatura ajustada a
'
tuformementeoxpandidolnra biaxial
Md temperati,ra it qual pode ser
sente orientá-lo por pressão.gasosa interna, e é expandido e retinido como uma película termopláatica, orgânica, linear, biaxialmente 0.
rientada, caracterizado pelo fato de se esfriar a película por cor .
rrntea de dí.. aplicadas de uma maneira circunferencíalmente uniforme ,
pelo menos sabre a segunda metade de nua zona de expansão, de modo
que se possa formar e se use uma pressão gasosa interna, elevada, pa
ra expandir o tubo:
A requerente reivindiea.a prioridade d.s,e correspondentes pedidos
dePeeitadoe na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 12 de abril de
1961, e 22 de dezembro de 1961, soh n es 13.192 e 46.038, respectiva '

np

\
x3 c/1 " " 3••..,

zn)

On de OS transformar envtaie grupos,
Sendo qua E representa A ou o radical de Um composto capaz de tomar
parte na formação de um comate A, e representa um substituinte
suscetível de ser substituido por um grupo da fórmula (III) ou de
ser transformado em um tal grupo, e, quando E representar o radical
de um composto capaz de tomar parte na formação de um corante, de
transformar em um tal corante o produto de reação.
Finalmente a requerente reivindica, a prioridade dos correspol
dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Suiça, em .
21 de abril de 1961, aob ne 4709/61 . e em 12 de janeiro de 1962, sob
mL2 359/62.
Ponto n2 1 do total de 5 pontos apresentados.

lesta.

nnmo N 2 139.253 de 23 de maio de 1962.

Ponto n2 1 do total de 31 pontos apresentador

Requerente: CIBA socIETÉ ANONYME - SUIÇÃ
Privilégio de Invenção; "PROCESSO PARA A FABRICAM DE DISAZO COMI'
TES"
REIVINDICAOES

3. . Processo para a fabricação de disazo-corantes,.caracted,
zado pelo fato de se fazer um disazo-corante, o qual, na forma do
ácido livre, corresponde h fórmula*
/10 Ink
1

-20 3

TERMO N2 138.267 de 18 de abril de 1962,
laequerentet . SANDOZ S.A.
SUIÇA
241elvilógio de 'Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE CORANTES. BÁSICOS"
de •'abricaçâo de corantes básicoe da fórmula;
„

W X . BI

O 3Er

na qual X repreaenta um átomo . de hidrogénio ou um grupo de doido ~4
sulfénico, Dl representa um radical fenila ou naftila, kue está
vre de átomos . de nitrogénio e contém, pelo menos, um grupo de
do carboxilico ou ácidO sulfénico-e Y representa um substituinte
. •
heterocíclico reativo, por condensação ou copulação segúndo o méto.
do em si conhecido.
Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade dos corroa
pondentea pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Suiça

REIVINDICAOES
31... Processo

1

®
(1)

p

em 23 de maio de 1961, 21 de novembro de 1961 e 15 de Março de 1962
aob n 2 s 5.975/61, 13.517/61 e 3.139/62, respectivamente,
Pont .° n2 / do tqtal de 7 pontos apresentados.
TERMO N2 143.567 de 4 de outubro de 1962, •
Requerente: cipp, SOCIETE ANONYME - INGLATERRA..
Privilégio de . Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A.00MPOS1
ÇOES .DE RESINA DE EPDXIDON
REIVINDICAÇ3ES

Aba ;gel. A representa o redima de um oorante isento de grupda oarh2

Composição de resina endurecivel, caracteriz—h .;e10 fato

xílicos e.sulfânicoa,
representa um . grupo metilênico eventualmente Zubstituido-

de compi. eender (1) um composto de 1,2 ..epéxido endurecív 1 e (2) p
como um - endurecedor de 0,01 a 20% por peso, eurrelação a( composto.
ep6xidO c (1), de um c omposto quelato, no qual o átomo coordenante ea
tá ligado por uma ou mais de suas valencJ.as a um átomo de fldor,o12
ro ou . bromo e per 'uma ou mais de suas valências a um átomo de.oxigâ

ou um radies/ bivalente ligado por um tal grupo ao X vi.
hinno,
RI representa um átomo As hidrogénio ou o grupo motilico,
R2 representa um átomo de hidrogênio ou o grupo metilico;
n representa o algarismo 1 ou 2,

noto on'enzlifre'.
'Finalmente, a depositante reivindica, a prriditde do somes..

e representa . 0 al.ariamo 1 ou 2 quando n representar 1, e

pendente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra

Quando n representar 2,
X ,dpresenta, nada um. um aulOsite equivalentg a um cation.

em 5 de-outubro de 1961,
- sob n 2 35.653/61.
Ponto n2 1 do total de 8 pontos apresentados.
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Cada na DeportioWo Oficiá/ de Patentes dos Motados Mnadoe da Adrice
do Norte em 20 de dezembro de 1961, sob n9 160.953o

Ttlin 17 2 144.065 de 23 de outubro da 1962
Requerentes XAILE AKTIENGESELLSCHAFT Aunou
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENUO DE UM REVELADOR .51
OCO PARA ELETROFOTOGRAFIA E REVELADOR ELETROFOTOGRÁFICO"
REIV/NDICACõES

Ponto n.2 1 do total de 24 pontosnprosentad0Oo
TERMO N2 146218_ de 17 de baneiZo de 19dÀ
RequerenteíDOW CORNING CORPORATION. EE.U50

1 - Processo para a obtenção de um revelador n atoo pare ele.
trofotografia, caracterizado pelo fato de se tratar a euperfície de

Privilegio de Invenção "COMPOSIÇÃO DE COPOL/MERO DE SIlOXANA, E PROCESSO
PARA ZRATAR UM PANO CELUL6SIC0" -

óxidos, partioularmente'do magnócio, alumínio, silício, titanio ou

D.E13.7~P_S

estanho, ei estado Pulverulento, finamente dividido com halbgeno-sí
lanas em fase líquida ou de vapor efte me mioturar os óxidos. ao -

.domposição de copollmero„ caracterizada per

por cento,

consistir de,2 a 50

por peso, do unidades silomana da ferMUlo,

sim tratados, com resinato naturais ou aintéticao em estado finamen,.
lse

dividido.,

•t4 que X 4 . 0o

L ou 2,

e9,-ga

R' e

um_rqdical alquila

o

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do corres pondente pedido depositado na Repartição de Patentes do Alemanha,em

1

(1 um

radial divalente de hidrocarboneto do

5 a 18 9

imo

clusivw, átomos de carbono, isento de insaturação alifático e no qual toR

24 de outubro de 1961, sob o n2 K 45.018 IXa/57b.
Ponto n 9

infer2or, cada R

átoMo 9 do nael de Ureia cfclica está ligado a R Por meio de um átomo do

do total de 3 ponta apresentado.

carbono não aroMático, e cada. Z 4 um radical divalonte da fármula -00Haj

PREMO 11 2 145.448 de 13 de dezembro de 1962.

-Ou .CDHCDHCDH- -em que D 4 um átomo de hidrogenio ou um radical alquili/

Requerente: PRILLIPS PETROLEUM COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARÁ EXPULSAR..
NHI:ADE DE HOMO-POLIMEROS DE TIPO BORRACHA EM FORMA DE 0611405".
REIVINDICAOES
1 - Aperfeiçoamento em processa para expulsar umidade de hoisd
polimeros de tipo borracha em forma de grumos, caracterizado por in
;roduzír água :ria e uma suspensão dos citados grumou em água qUen
:e numa zona misturadora na qual se dilui mais a Citada suspensão a

inferior, e de 50 a 98 por cento, por peso, de unidades siloxana da
em que s]. 4 0,

mula XcE5 ) cl Eio

1 9 a ou 5,.e,tom

Ur.

um valer medio-de

4
1 , -75 a 2,1,
. inclusive.
, • O
Finalmente a depositante reivindica a Wicridade do COrrespOndentea
Pedido.dopcsitado na Repartição de 'Patentes dos Estados Unidos , da Ad.,
rica dr:a/arte, em
-

4

de . junho de 1962, sob h2 199.613o

Ponto n9 1 o'total de 8 pontos apresentadas..

esfria até, aproximadamente, a temperatura ambiente, separar água -

TERMO-N2 147.420 de 6 de março do 1963.

livre da suspensão de grumos assim esfriada, e, em seguida, passar-.

Requerente: DUNLOP RUBOR COMPANY IMITTED - INGLATERRA;

os grumas de borracha úmidos esfriado pare uma zona . removedora de

Privilégio de Invenção, "ARTIGO PROVIDO DE UM REVESTIMENTO SUPERFICÃ

umidade.

AI DE TINTA DERIVADA DE UMA DISPERSX0 AQUOSA DE UMA coMPoSIg0 DE

Reivindica-ae, a prioridade do cOrrespondente pedido, deposi-

composim

BORRACHA SINTÉTICA E

tado na Repartição de Patentes dos Estados Unido da América, em 21
de dezembro de 1961, sob n2 161.150

ME REVESTIMENTO EMPREGADA°

REIVINM.OAÇõES

1 - Um artigo provido de um revestimento superficial

'-oito n2 1 do total de 4 pontos opresentadoe'

derivada de uma dieparsão aquosa de uma composição

ae

de tintcs.

borracha sint8

tica, levando aderida c superficie da tinta um revestimento prata
tori caracterizado porque o mesmo compreende uma compoeiglid do pollÃ
retana derivada de um composto orgânico contendo dois grupos termine,
is ou substancialmente terminais, con,tendo cada um radical ..:NCK
gado a um grupo alifático, p endo que X representa um átomo do oxige:4
aio ou enxtfre.

,

A requerente reivindica a prioridade do . correspondente podia%
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 9 de março da.
1962, sob n9

9.079.

"Ponto n2 1 do total de 20 pontoo apresentado:a.
num

N2

145.532 de 18 de dezembro de 1962

Trun 99 149.093 de

Requerente: . GENERAL. ELECTRIC COMPANY - E,U.A

13 de maio de

1fÁ3,.

Requerente: 0914415 CRI WERKE ALBERT - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "AFERFEIÇOAMMUn EM PEODUÇXO DE

poljnEnos HI

.Privilegio de Invenção: ."PROCZSSO PARA A RETICULAOX0 ME RESINAS 8INI2e,

DROCARBONO MICROPOROSOS"
TICAS NãO SATURADAS"
•

REIVINDICAcES
REIVINDICACCES

- Um aperfeiçoamento em produção de polímero hidrocarbono sb
1 - Processo para a reticulação de materictia plIdstioos polimeree
lido mibi: oporosos tendo poros interligados caracterizado
INgc " Pre
um aquecimento de uma mistura de um polimero hidrocarbpno ter-endr
moplástico sólido e um revestidor ("surfactant") aniOnico solúvel em
égua, até uma temperatura pelo menos suficientemente alta para tornar o polimero e revestidor mútuamente solúveis, a quantidade do r2
y eatidor sendo de 25 . a 90% em Oco doto-tal de polímero e revestidor
resfriando a solução homogtnea . resultants para uma temperatora sufi

não saturados, caraeterizado pelo fato de se reticularem polímoroo ata
saturados, que foram obtidos por meio da copolimorização (polimorisse
ção mista) dos compostos oleflnicos poli-inoaturados, contendo do 4.m.,
14 átomos de carbono. e de mono-olefiae de cadeia normal ,' 00M 2

a 10

átomoa de carbono, Ou de' biaturae dentas olefinas contendo até 90 poW
cento em mol calculado obre o componente mono-olofinico total, de mow
no-olefinas ramificadas contendo de 4 a 12 átomos de oarbonO, OU, 411200

oientemente baixa para separar o polimero e o revestidor cqmo fasesos compeotoo poli-inoaturados olefínicos aejam ao menoo coul parte, 649
eontinuas intermescladas, a fe g e polimera formando

UMQ

estrutura e6-

Lida reticulada envolvendo a fane rovestidora da fase polimera.
Pinalmente a requerente reivindica a presente invenção, deposi

natureza cíclica, por meio da copolimerizaçião com mono-olofintle ramk,
ficadoo, ou de misturas destas olefinas' ramificadas O do monemO3.etina6
de cadeia normal contendo de 2 a 10 átomos de carbono, em premena

1756

Quarta-feira

28
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•

ou mais halogenetos de metais do segundo OU Un g ir" grupo 6.0 nisto,
za períodioo ou de metais pesados', sendo os ditos' oopolímeroiretiouj
Lados com resinas fenblicas, tais que contenham hidroxgas fenblicas g
dventualmente esterificadas 0 .12idroxilas alcob.icas liVross aterificUs
das ou esterifS,cadas, ou, substituindo - as, Ctomos de ha1Ogeneo0.
Finalmente a depositante reivindica a wieridade dos correspon
lentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes da Alemanha, eia
51.4 de maio de 1962, i 27 de agOsto de 1962, sob os nas O 26.983 IVd/
/39b o C 27.791 11 Td/39b, respeotivamtute.
Ponto n a 1 do total de 19 P o n tos aPreaamtad0o0
PERMO N a 155.595 de 20 de dezembro de 1963.
Llequerentet IRE DOW OREMICAL COMPANY .
deanvençãos"PART1CULAS DE . POLIMPRQ TERMOPLÁSTICO EXPANSI
VEZ. CONTENDO AGENTE. ESPUMANTE VOLÁTIL E PROCESSO FAMA FAZER AS NES

em

MAS,'
.REIVINDIOAOTS",

2 c. Usa partícula polimérica resinosa, monoeelular e•termoplás - '
tieas caracterizada por ter uma forqx geral esférica e por ter ence..2
sulada nela uma porçãO distinta de Um agente de Crescimento líquidofolátils que se torna gasoso . fiuma temperatura abaixo do ponto de amo.
5....eoimento do pOlimero.°
A requerente reivindica as prioridades dos correspondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da A.
néricas em 21 de Dezembro de 1962 . e 3 de setembro de 1963 1 sob usl o .8
246,5 29 e 306.050, respeoUvamente0
..ponto n 2 / do total de 30 pontoe apreeentadose
Jo

Ab;-il de 1971

dO t r' ad4, com o que O produto formado â empurrado para trd's 61 partir o
da referida máqUinnuta conjunto de blindagem para os referidos conjunc
tos de traddo O OS citados cabos de refOrço, estando o referido conjuao
to de blindagem seguro sob a citada tremonha e avançando ao intárior da
referida oeimara alimentadora, compreendendo o referido conjunto de blUt
engem em combinação uma porção de blindagem semi-cilindrica para cada tx.,
Um doe referidos Conjuntos de trados e envolvendo substancialmente o o
àgmento inferior de cada trado, estando a citada porção dg blindagem,.
semi-cilindrica em relação paralela e distanciada cm o citado conjunta)
de trados e em relação paralelas e distanciada com a base da referida
camara alimentadora, lados de blindagem situados substancialmente em AO
Sição vertical o avançando para cima a partir de cada borda lateral .da
blindafem; estando a's bordas superiores dos citados.
referida porç",
de
adaptadas
para-montar em posição o referido conjunt0
lados
de blindagem, termihando a borda vertical trasei:ra • de cada um dos rafeo
ridos lados de blindagem distanciada da 'extremidade traseira da citadao
porção de blindagem, e tiras alongadas de blind'agem reforçadonas doa c2
cabos avançando para baixo a Partir de junto aos lados da referida poro
ção de blindagem, estando as citadas tiras de blindageM reforçadoras

cabos distanciados do citado .cabo de refOrço0
.A requerante reivindica a prioridade do correspondente pedido celso
sitado na . Repartição de Patentes da GrZ-etanha em E5 de janeiro de 196!
sob n o 5169/63,

Ponto á 2. 1 do total de

3 pontos apresentados(

FIGO 1

IS

2ERMO P. 156.413 de 24 de janeiro de 1964
lequerentos SPIROLL CORP0RATI04 LTD. - CANADÁ
Privilegio de invenção WERFEIÇOAMEWOS EM ElQUIVAS PARA'FCRMAR PRODUc,
208 DE CONCRETO DE NtCLE0 ()CO"

2 •

Jperfeiçoamentos em uma máquina p ara rormar produtos de oonera
io reforçado de ndoltto 'O
co,caracterizado por incluir uma armação trelj.
gada alongada para suportar tacos, estando essa armação trançada adaP.
Uda para portar cabos weforçadores do 'produto sabre o referido taco em
Volta do qual el formado o citado prOdutos uma tremonha com material, paga formação do produto, una ctimara alimentadora em comunicação com a .
citada tremonha, pina plwalidade de bwiiuntos de trados paralelos e usa
Gitudinalmente distanciados eM avanço atraVes da referida camara alimen
'Udora, apresentando os citados conjuntos de trados uma porção do colher
japredeiro nas respectivas :extremidades afastadas, e uma fonte de potíz I3 el na diada OrSagae trolisado,pas& amleasanOts dos ie g oxIdes oen,luatoa

g\

ze.

TERMO N a 159 -0783 de 5 de junho de 1964 e
'llequerentat J.R.GPIGY S.A.. - SUIÇA.
Privilégio do Invenção: "PROCESSO DE PABRICAÇA0 DE PiLmsa DE DIA.20T£
lIA PARA FINALIDADES

REIVINDICACCES

iS

FOTOGRÁFICAS"'
REIVINDIOAQUES.

I-- processa de fabricação he filmes de diazotipias caraoteri.
medo Pelo fato de se tratar um filme de acetato de celulooe.aupgrfl'a
cialmente saponificado ,,antee da aplicação do composto diazgoo eaN
'sívei i luz -'com uma solução de um c jmpoSto anitnicos suhotantivo
para a hidrato de celulose, não corantes azul-verdes da fluoreactn..
ela azul até violeta; ' eventualmente apbe secagem, trata-ao com uma

aolugão de composto aril-diazOnlo catiBnico, sensível 1 luis
Finalmente, a requerente reivindica a prioridude do'correopon.
dente pedido, de patente depositado na Repartição de Patentes da Sn.
iça em G de junho de 1963, sob n2 7.120/63.
Route nM 2, de teta dO. M. SoateD o2nowNwha4000
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