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INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE 'NOUS TRIAL
SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 26 de abril de 1971
Exigências
•
Pastificio Aniarante ind. e Coei. Titulai. do R. n o 163.433 - (Prnmova
a alteraçao de nome na presente registro, tendo em vista o peaido de.
prorrogeeão ter sido apresenrado
nome de terceiro).
Joalheria Esmeraido Ltda. - Ti-,
tular do R. n• 249.478 - k Re g ularize o pedido o requerente da prorrogação eis que o docume.nto apre-:
sentado está em nome de- Rex - Advogados Marcas e Patentes , .
Bruno Balaimelli Nettó - Titular
do R. n o 250.044 - (Reguiarize o pedido de prorrogação quanto ao nome
da atual firma, mandato a Jetribuieão).
John • Russell Cutlery Company -Titular do R. 252.039 - (Promova a
transfeiência eis que a prorrogação
foi requerida por terceiro).
John Russel Cutlery nompany Titular do R n 9 254.32 -- (Promova
iniciahnente a transferênc i a eis quea prorrogação foi requerida por , ercetro) .
Dunlop Rubber Company Ltd. Titulai. do R. n o 258.448 -- „Promova
a transferência eis que a )rorrogação
foi requerida em nome de terceiros .
Laboratórios , TrevilartiJa S.A, Titular do R. n 9 259.148 - (Promova
a transferência eis que o pedido de
prorrogação está em nome de terceiro).
Laboratórios Moura Breai - Orlando Rangel S.A. - Titular do R. número 262.244 - (Promova a transferência e regularize o pedido de prorrogação eis que a procuração apresentada está em nome de Re a: - Advogados e Patentes).
Ind. Braaileir e de Produtos Químicos S.A. - Titular do R. número
265.759 - (Promova a transferência
no presente registro, eis que o pedido
de prorrogação está em nome de terceiro).
Ind. Brasileira de Produtos Q111micos S.A. - Titular do R. número
268.024 - (Promova a. transfer.:neda,
em face do pedido de prorrogação
apresentado em nome de terceiro).
N9 414,649 - Badiálie - Anilin &
Soda Fabrik Aktieng.esellsehaft (Promova a transferência e preste
esclarecimentos quanto à dualidade
de procuradores).
N9 426.824 - Imperial Chemical
Industriw Ltd. --- (Apresente a pro-
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va de art. 81 do CPI e procuraiiao empresa ou sociedade legalmente
com poderes para receber citações ju- constituída, indicando o ramo de atidiciais).
vidade e n 9 de inscrição no C.G.C.).
"a,U 465.043 -- Ludwig Scherk - N" 648.360 - Innabrasil ImportaCumma as settintes exigências) .
dora Ferro e Aço do Brasil Ltda. Preste esciarecimenies -eido em (Prossiga-se substituindo as expres' , lata o arei...jumento- da alteração de .-Ades "laminas de metal - por "metal
aome. sob a petição n 9 38.734-04; - sõe.s "laminas" e "papel de estanho"
:•Ja Apeesente a prova de que a mar- aor "estanho em pape)" e cumpra os
ca eat : em visor no pais de origem; aras. '73 e 69, prove a requerente com
- 31 Exclua da reivindicação oS pra- •documento hábil, tratai ase de firma,
a a 1-Jia:o,' pa ï la. n;2 i • e wepatados de empresa ou sociedade legalmee D
constituida indicando ramo de ativi.anido que suo da classe 46.
dade e número de inscrição do C.
N 94i.05 - Ladwig Scherit - G. C.).
(Compea as seguintes exigências)
N 9 675.464 -• Ind. e Com. de •Te19) Presce esclarecimentos tendo em celagem e Malharia Mohiber Leda,
ei-trt o eiquivananto da. alteração de - (Promova a alteração de nome e
nome; - 2 , n Aaresente a prova de regularize o pedido quanto ao assici ne a marca está em vigor n"
nante de fls. 7-12, eis gni as
Ge origem; - 31 Exclua cLi reivin- documentos estão assinados por Merclicacão dr a artigos os prepa,'Jirlos de cúrio Marcas e Patentes Ltda.).
amido
saesOjiacias para la .,,ar que
Campra-se os arts. '73 e 69, prosão da classe 46.
ve a requerente ctin documenNo 476.006 - Deutsche Maizena
to hábil tratar-se de firma, emWerke GMBH - (Apresente procuraprêsa ou sociedade legalmente
cão (art. 162 do CPI) - Regularize o
constituída, inidcando ramo cie
pedido quanto ao nome do .requorente
atividade e ãúmero de inscritendo em vista o arquivamento da
ção no C.G7C.:
pedido de transferência e preste es- 'N 9 366.674
Cia. Petrópolis Indl.
clarecimentos se a marca foi liberaN 9 420.409 - Noblrsse Confeçôes
da).
LteLt
N ç' 476.004 - Deutsche Maizena
1\l'' . 465.906 - Confecções Tupan LiWerke • GMBH - (Preste esclareci- mitada.
mentos quanto à liberação da marca,
N)' 483.822 - Inds. BrasileiraS de
promova a transferência é apresente Artigos Refratários S. A. - IBER.
procuração de acórdo com o disposto
N 9 490.258 - Cerâmica Sanitária
no art! 162 do CPI). • ,
Porcelite S. A.
N o 476.004 - Deutsche Maisena
N o 587.007 - Confecções 'Sanpar
Werke GMBH - (Preste esc l areci- Ltda.
.
mentos à liberação da marca, promoN 9 619.087 - Maria Alice de Se";-.
va a transferência e apresente pro- za Figueiredo e Maria da Conceição
curação de aci5rdo com o disposto no Aparecida de Albuquerque.
N 9 625.345 - Calçadas Monte Veart. 162 do CPI).
N9 476.005 - Deutsehe Maisena sele Ltda.
Werke GMBH (Preste e.selered- N 9 629.341 - Fenune Ind. e Com.
mentos quauto à liberação da marca. Ltda.
N 9 630.054 - Brazparaná S. A.
promova a transferência e apresente
procuração ':;) acôrdo com o disposto Com . de Roupas e Armarinhos.
. N 9 634.492 - S. A. ,....'ortuine Cano art. 162 do CPI).
N9 '195.538 - Societe Rhodiaceta - N 9 640.936 -- Confecções Sandra(Apresente a prova do art. 81 e pro- tex Ltda.
curação com poderes para receber ciN9 649.183 - Itevestimentoe para
taçõet judiciais).
Construções Architec Ltda.
N 9 508.807 Polymer Corporation
N
- Distribuidora PC2.Ltd. - (Apresente procuração com listao 50.371
de Correias Ltda.
poderes par'. receber citações judiN 9 650.502 - Equipesca Equipaciais).
mentos de Pesca S. A.
N9 589.252 - Genoeal Aniline &
N o 644.143 - Equipesca EquipaFiliu Ccaperation - (Declare o nú- mentos de Pesca dom. e Ind. Ltda.
mero da petição de transferência aleN 9 681.765 - Modas Balatez Ltda.
gado, a fls. 28. e apresente uma petição em separado, solicitando o desDiversos
dobramento do pedido na a • asse 8).
N9 632.999 - Palácio dos Enfeites
N 9 650.732 - Badische Anilin &
Ltda. - (Diga o requerente em face Sncla Fabrik Aktienge.sellschaft. do R. n 9 372.037 e compra os arti- (Prorrogue-se o registro com vigêngos 73 e 69 e prove a requerente com r; i a até 17-8-74, notificando-se o redocumento hábil, tratar-se de firma,, requerente.para o p agamento da reta.
•

buição relativa à expedição do certificado).
Pedro Caiul & dia. Lida. - Titular do Registro n 9 249.128. - (Nada
há que deferir quanto a solicitação
de apostila no certificado apresentado, por constar pedido .de prorrogação do presente registro).
N 9 '755.124 - Fabrique Suleae de
Cray-on Caran D'Ache S. A. - (Arquive-se o pilesente pedido por ter
sido já anotada a prorrogação no
processo do Registro n o 216.652 e
entregue o certificado ao interessado).
N" 606.085 - Depósito Interlagos
de Materiais para Construções Ltda.
- (Arquive-se de acôrdo com o artigo 99, § 2 9 do C.P.I.).
N 9 682.307
Badische Anilin
Soda Fabrik Aktiengesellschaft, (Prorrogue-se o Registro n o 47.528
com o prazo de vigência até 29-3-75,
notificando-se o requerente para o
pagamento da retribuição relativa à
expedição do ni5vo certificado).
N 9 733.032 - Badische Anilin &
Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
(Prorrogue-se o registro com exclusão de metais em Pilhas (cl. 5), vernizes, lacas, colas e abrosivos (cl, 28)è
resinas (cl. 14), materiais para limpar e polir, substâncias para lavar e
branquear, amido e peeparaclos de
amido, cl. 46. Notifique-se o requerente para o pagamento da retribuição relativa à expedição do certificado).
N9 '785.131 •- Barische Anilin &
Soda Fabrik Aktienge,selischaft. - (Prorrogue-se o registro com o
prazo de vigência até 7-3-77 e notifique-se ao requerente p ara O p a g amento • da retribuição relativa à exia
pediçâo do certificado),
Ficam excluidos da relação pua
blicada no Diário Oficial, oa
,sguintes têrmos, que constam
ram indevidamente daquela relação.
Número
709.586
4
24-2-71
710.138
24-2-71
710.325
24-2-71
711.414
24-2-71
712.834
24-2-71
120.488
22-3-71
725.638
26-4-71
726.596
7-4-71
73'7.583
18-4-71
742.239
16-4-71
742.240
1C-4-71.
Em 2 de abril de 1971 - Roberto
C. de Mello, Secretário de Mercas.
Petições arquivadas por Mie;
atenderem ao disposto na Portaria 16/70:
N 9 42.892 - 43.782 - 43.940
44.321 - 44.367 - 44.847 - 44.925 r-,1 '15.5'87
48,476 - 46,680
OU
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publices, deseintiao pltaiiaaeãO,
será recebido 'ia Seção de COMA-.
Nicações até es 17 oras O atendimento do público pela Seçãq de
Redacdo .era de 12 às 18 horas
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04 vate po$i(ti, em favor

do Tesoureiro cio Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo,, em favor
da Delegacia Regional da EMprê84
Brasileira de Correios e Telégrafos
<em ,Brasí/la.

2) Os . tVlgtma g s lactra puiblicação,
M.BERTO
R1TTQ PCIR.,Ed4RA
devidamente autenticados, 'deverão
6) No caso de porte aereo para
icr datilOUrayddOS diretamente, enz
localidade
não servida por ésso
04-1011
. 0 00 Orrevonee oe 0oJ101-4cAçõeze
espaço dois, em papel acetinado
CHUPE o efaeao o impAça0 meio .de transporte, a
Delegacia
ou apergarninhado, medindo 22x33,
da Empresa Brasileira de
Centímetros, sem..emendea ou ra- a.aBaDE .ALMEIDA CARNÊORO
ORt ANO ,GUIMARÂES Regional
Correios Telégrafos em :Brasília
suras que dificultem a sua .com.se obriga .A completar o fincaziiipreensão, em especial .quantiO,o0n- ,
nhanzento ao destincrtdrio por
DA .4R10 ,OF i/C#AL
eiverem tabelas
-outras vias, independentemente de
saçA0
acréscimo no preço.
Sem.° adni.tidas :copias em tinta
00000 00 p ue,110/0000,doompod/00,40 U0 00000,40~0~
prêta e indelével, a critério do
7) A Delegacia Regionai , ao,
0' 001:0/". 001 010 Pv0po400dede irmluatNal de 1100,45000.10
D.1 N.
Empresa
B7asileira de Correios e
,01001 'tnolúartOm o ro10:000000000
Telégrafos sem .leserva-ose
3,) As YecianzaçÕes .,pertinflUtB.s.
o direito de reajustar os seus ,preilt0P e00$0 os. carme D Da15fle1Tj d O 4D7efier., Wec804.2*
ços, no caso de elevação' de tarifas
• nzatéric retribuída, nos casos de'
eReSILle
comerciais aéreas, mediante avisoérro ou omissão, serão ,encanzinha-;
prévio aos assinantes.
das, por escrito, à Seção de Redagão até o quinto dia átil subseeltISSPNATURAS
{Mente à publicaçâo.
.8) Os pra,tos da ,assinatura poderão ser semestral .ou anual e Se
REIPaileaÇaiLe a Pall1laellai1E8
1f=o-b;r0lvAaros
iniciarão sempre no primeiro dia
e) As assinaturas serdo toman
do nus -subwiMente.
das no D 1.N. .0 transporte por Semestre CILL01.0.00,_ 030xffi Cr$ 30,00 Semectre
Cr$
U.30 de porte aéreo poderá ser mensal,
eia aérea Será contratado separa44,08 semestral ou anual O .PraSo das
damente com a Delegacia fia Em•.•41,0,1P6(111.4.**4211.m.
Cr$ -,60,001 Ano
. • ... Cr$
assinaturas para :o Exterior é sópresa Brasileira de Correios e TeR.1.1e710f
mente anual e não haverá transléprafos enz Brasília .Esta ,poderd
porte VO7 via aérea.
se encarregar também de 'encami- , 11220 ek*A• q." 0.0.**0_0„. Ge, kg....
cy,11 fi1J.110
45,00 Lano
ko o OS 0.4•11 Ap
nhar o pedido dc -assinatura co9
I .N Neste caso, .o ,assinante di9) A renovação •7everd ser $OPORTS 21SREO
rigirá.ao D I N o .pedido de assilicitada com antecedendo de 30
natura e O pagamento do valor,
dias do vencimento da assinatura
Cr$ 47;00 ,1.8ernestrai ,:sOrS 0200 1 4nuai ... Cr$ 204.00 e do porte, aéreo Vencidos, serão
correspondente, •nci tOrmai do item Meneai+
seguinte.
suspensos independentemente de
-411111,S0
aviso-prénio
preço ,(to nt/M071) (1011220 ligura na intima .paoina de cada
5) A remessa de valOre.s .para
/O) Para reéeoorem os 8UPi e
etzmplor
assinatura, cie será acompanhada
órga08 .oli--mentosàdic
de esctareeimciztos . quanto d sua
- O ;preço do :ozempito .atrasado serd swreso(io . de Cr$ 0,01,
diais, os assinantes deverão soliciulicação, será teita sarnenta ,i;or. oo do mame ano, e da Crl .0,01 i3o7 ano, -te de anos.anterlores.
ta-los no ato .da :assinatura.
e, • ••n•••n••

et fD

,0•11•••n•••

52.157 --- •sa .3'25 - 32:487 - 53:596
- 53.697 -- 53.754 - 53.756 -63.758 -- 53.725 -- 53.74 - 54.12a
54.123 J 54.261
54.284 Em 26 fir. • LIUril de .1971. - Rober-1
to C. de Mel l o,. Secretário de ,Marcasi
Do: Secreario de .Marcas
Para: 'Sr. afica- (to setor de Pubial
cidade.
•
Petições arquivada: per solicita,:
rem providencies relativas :a .tere
mos já aiquivados.
1970:
116.382 - 1124.4621
N" 103
a- U27.261.
.1
1971:
N 903.101 - 19 170 - a25.167
25.940 - 37.394 - 27.895 - *35.497
a- 36.866 - 41.527 - 46.249.

and Chemical Research ,Company
NO 165.84a - Dispositivo de freia- diminuir :a velocidade ale ;tecelagem e
.mited.
1 gem e de blocagem do tecido nos dispoeitivos .aplicando este ,processo
.N9 134..310 - Novos copolimeros -de teares de tecelagem circulares - Fele- - Metapic S. A. (deferido com .extriosano - British 'Industrial Plasties _ er &Ji1s 5, A.
clusão do ponto .5' .
N9 166.152 - Instalação para o res- DP
Liinited.
162:944 - Processo .para ;medir
friamento controlado das 'Barras de ;eor de
la9 141.432 - Novo modelo .de
carbono de um banho de ,.aço
quina plantadeára para mude - Ar- aço após .a tre,filação •Morgana em
um conversar ,de insuplação pelo
lindo Ferreira - (Deferido - .com ,ex- Consteuction Company - (Deferido elte de uisx, . Yawaea, aron
com a exclusão • do ponto 16)
ciusão do ponto 5).
ateei Co Ltd. e aZokoyarna Engenee"No 142.388 - ‘Mistura de ,polimeroe, No ‘178M16 - Processo Continuo de ring Co. Ltd.
em bloco - Rexali No 168.568 -m rnatcdo . de • obtenà base de poliettlenos 'clorados :com eopoamerieação
And Chemical Campany. (De- eão de pigmentos ferro corporatiOn.
teor diferencional de cloro - Far- Drug
ferido tcom exclusita do ponto•caracte- - (referido com exclusão do .porito
bwerke :Hoeehst ,Aktiengesellsehaf • 'Muco
8) .
7) .
vorm Meiter Lucius Brlining.
NO 178.679 - Processo e dispositivo Na 168.974 - Processo , para, :a IzreNq :144.163 .- Diepositivo •e !proces- para ze .obtenção de produtos celulares dueão • de.ciclohexanona Allied•Chee
so para :encorpar material ditaram-dar de ereeina, termop:astiva - Cempag- mieal •Corporation.
por meio de uai jato de fluido inoma nie de Saint Gobain.
N9.1.69.010 - Processo aperfeiçoado
N9 179.311 - Massas moldáveis .expressivel,
para a produção -de uma composição
N9 145.744 - Processo para, a .fa- 1 pansíveis de particulares .finas - de moldagem de poli estireno
.
. de alto
.Anilin a; Soda Fabrik Ak- impacto - Natioual eDistinere
bri cação . de araiinuantraquinonas !Dm--; Badisehe
.And
aegesellschaft.
medas - /Caba &afete 'Anon:vim.
Chemical Corporation.
120.593 - Processo para prepaNe 147.323 -- -Processo .Para a es rar49
NO 169.342 - Proaeaso , para .a .Prede etileno alfa olefia aração
-tabilzçã,odehalgntosde.am- nas copolimeros
de novos ,corantes ,reativos
p
.
,
de
molecular
regulado
mon,pêso
nio puaternatios Farbweeke Hoe tectttini 'Societá Benerale Per Vin- derivados de perinonas e de •naftoiSECRETARIA DE PtCF . 'ES
chst Ag vorm Meister L•uclus & Bru. do:arta Mineraria e • Chimica , e Karl' lenobeMtamidagOis -Etablissements
Kulilmann.
3XPEDIENTE DE 26 DE ABRIL ning.
aiegler.
• No a75.75e - Processo e instalgção
DE 1971
1 NO 148.243 - Fibras aexteis .de (clo- No 128.113 - Aparelho 'e processo. nara
i
a substituição ale . cane)as erfi
reto pciliVirsilieo ne processo para ,sue 'ara aperfeiçaamentos referentes . ai
máquinas
têxteis --*Zinser'Teatilmas1 ,produção .Chatillon Soeieté arai- fabricação de :cloreto de polivintl lesa
Notificação
•Geeellschaft Mit .Beschrank1 :alma Italiana .per ae ''Fibre
pumado e material similar em ;Rolhas. chinen
processp ,para a da»
ei Oliali7t5uza
- Bardina Group Limited.
lacem notificados os anteressadoa Artificiali .SPA.
abaixo relacionados .para ,efetuarem,1 ,N9 150.363 - ;Processo para P repa- N9 131.156 - Dispositivo para bricação de ,eozdões :cem ,;fita . de polidentro ;de sessenta , (60) ,dias, , o ,re-,1 rar material ,polimerico
eitacicarai eomprimir .modelar estampar ou con- meros .alquilemos anternatiocolhimento, mo . Banco -elo Brasil ton .NV.
• formar ,maeerift: tendo consistência' mate iteserch Maatschappij
Z.A„ da retnbalição final devida 4
plástica. - ÁG. IViazzoni SPA.
No
152:957
Pr.oeeso
.para
¡V, .1764143 .-Processo . dispositi'2.114
da relativa .à. primeira .anuidadel
N O 155231 - Processo e instalação:
Sanação
de
..compeatos
:oeganicos
Vo • Para:a • Polieentlénaação.0 PWimeaicujo , comprovante devera. ser,.apr.e
própria 'para lavar • continuanzente; aa.ção
icOntiraias de ,.peorganeresmrodutoe Mateis (em cordão .PIT'Fita; RE4r1 -fiseher..Anparateftl.
eentad0 ao =PI, dentro :Ao -ineern aparelho .para alem :nêle
.Rehrleitaninazo, .a fim . .de permitir a :expedi-2 Chernicalleogporation.
1 Larga - Joh Kleinewefers Sohne.
s
a bau: . : e CliaplTen ,Societa ,Anoniino
effloade. competente n coita patente: . :
N? 161.076 -Composições e pro.SPA.
05,:717 Processo de purifica-. 1, tallanii peia ;' j
cesso para tratamento ,de texteis par- cão ate .auti 08 bruto .que se .formar/
,.1).rueoso para ,a ta-;
2N1fa2lé9io de 77112.139410, ~WS: i . ticulamente tecidos _a fim de torna- na decOmpesiçao térmica de I1idrocar-1 NO '1.78,1.00
oação .de dispersões ;aquosas
los Ipsmelentes a Agua - Dow +tecial e:Metes:em aluo weltaico -.1anapsaa d
'tts-xde. ,+eopolirneros zterriarios
7. 319 128.880 - /Co-cesso para a tai nizzg .Corporation.
.Griestiebn ,Aktiengesensehatt
Sociéte. Anenyme.
•alea,do 'em feseclusão , do ponto -13).
~Niko 'de fios 4n1 afibracede ~gol ` 09 ;ara a77,7 - :Uma ' f e' ha, el e -mate.1
1
featabilida-,
•
are-abe:a/6
:Processo
-rara
atbaarar
ds
Ate
cria/
15ameledo
aleeeo? ""-2. /Aparelho ' paro AY0y
~
N9
arela
ireweerada
ie
t
`Priotea amor'
a velocidade linear -na eançadeira -sem sietonar,com exatietto ~Babe ,de
porated.
i , ,a1e ~nal
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Vazar por baixo - United States Steel
COrporation - (deferido cdin
•"
(AO dó Pèntó n9'4)
N9 " 179.145 - 'Aparelhagem de
Éltoldar para formar- artigos ocos de
Materiais termoplásticos • - Francis
.
Parkas.
N o 179.322 - Aperfeiçoamento no
processo de polimerização do etileno
Sob pressão num reator tubular e dispositivo de regulagem que permite a
aplicação do processo - Société NatiOnale des Petroles D'Aquitaine.
Exigências
N9 .194.348 - Remoi° Palermo Notificar 'a requerente para completar a taxa de Cr$ 23,00, conforme parecer da procuradoria.
N O 188.821 - S. A. •Walte Martins.
Cumpra a ex i gência técnica.
N 9 175.142 - Franz Haas. - Cumpra a exigência técnica.
été des Pouders
N9 199.932 - Soc i
IVIetalli q ues et des Alliages Speciaux.
Jgine Carbone. - Prove a mudança da razão social e aaresente autorização do inventor.
N 9 200.192 - Rádio Corporation of
América. - Prove a mudança de razão social.
NO 200.370 - Rádio Corporation of
América. - Prove a mudança da rasão stm'al..
NO 200.438 - The British Dhug
Ilouses Limited. - Prove a mudança
de razão social:
Oposições
Crown Cotk do Brasil S. A. Perticamps S. A. Indústrias reunidas de
Embalagens e Metalúrgica Heleny Sociedade Anererna Ind. e Com. opoente do te r mo de patente número 146.287.
Real Equipamentos de Seguranoa
Limitada. - Opoente do têrmo número 154.229.
Mariotti S. A.
Meta'úrgica
opoei i te do t. 162 . 272.

N 9 185.505 - T. Nakashima &
Cia. Ltda. - Arquiyado por não ter
cumprido a exigéncia técnica.
N 9 186.352 -Lodzkie Zaklady •KinotechniCzne Przedsiebiorstwo Ponstwowe. - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N 9 186.427 - Ronson Corporation.
- Arquivado por não ter cumprido
a. exigência técnica.
N 9 186.466 -- Eduardo de Lima Castro Neto - Arquivado por não .ter
cumprido a exigência técnica.
N 9 1$6.494 - Hilda Bittencourt
Cunha. - Arquivado por , não , ter
cumprido a exigência técnica.
NO 18$.124 - Rohn & Haas Company. - Arquivado por não ter cump rido a exigência técnica.
N 9 188.137 - J. R. Geigy S. A. Arquivado por não ter cumprido a
exigência técnica.•
No 188.253 - Centralny Naoutchno
IssledoVatelsky Institut Tchornoy Metallourgiy I. P. Bardine. - Arquivado por não ter cumprido a exigência
técnica.
'NO 188.607 - Johan Gritsch: - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N9 190.277 - Giuliano Gibelli. Arquivado por não ter cumprido a
exigência técnica.
N 9 190.558 - Wilson Petralanda
Souza. - Arquivado por não ter pago
a retribuição -relativa ao depósito do
pedido.
N O 190.910 -- José Maria Botella.
- Arquivado por não ter pago a retribuição relativa do depósito do pedido.
N 9 191.020 - Pedro Nicolau Damoff,
N 9 191.058 -a- Aldair Costa e João
lanado de Loiola. - Arquivado por
não ter pago a retribuição relativa ao
depósito do pedido.

Diversos

nica.

N 9 191.103 --a. . Eutectic Indústrias
Mciallárgiças Ltda. - Arquivado por
não ter pago a retribuirão relaSava ao
depósito do pedido.
NO 191.186 --' Luiz Peixoto. - Arquivado por não ter apresentado novo
relatório de acordo com o CPI.
Na 191.202 - Eliete Barros de Abreu
Rego. -- Arquivado por não ter pago
a retribuição relativa ao depocito de
pedido e não ter datado e assinado
desenhos. - .
•
N 9 191.955 - Sinisha Trifunovic. Arquivado por não ter pa go a • taxa
relativa ao depósito do pedido.
NO 192.864 - Emygdio Garibe. Arquivado por não ter ano a retribuição relativa ao depósito do pedido.
No 192.867 Yoshinari Ueda. Arquivado por não ter pago a retriDuição relativa ao depósito do pedido.
No 193.264 - Holver Garcia Sellanes
e Clovia Arantes Salviano. - Arquivado por não ter pago a re-tribui•ção relativa ac depósito do pedido.
N 9 193.727 - Yoichl Fukada. - Arquivado por não ter pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
N o 193.828 - Sentaro Jujibayasi. Arquivado por não ter pago a retribuição relatiVa ao depósito do pedido.
N 9 194.116 'Luiz de Magalhães
Castro. - Arquivado por não ter pago
a retribuição relativa ao depósito do
pedido.
N 9 196.226 -- Waldemar Fronuner.
- Arquivado por não ter pago a retribuição -relativa ao depósito do pedido.
N 9 196.828 - Indústria de Antenas
Telve Ltda. Arquivado por não ter
pago a retribuiVão relativa ao depóeito do pedido.
NO 198.191 - Gelomith Vieira Machado, Eliasib Vieira Machado, Oswaldino Machado e Olindo Mary
Knust. - Arquivado por não ter
apresentado nôvo relatório de acoedo
com CPI.
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N9- 1e5.135 'Cia. 'Cerâmica -Judiaiense. - (dese°nheço do pedido
de reconsideraçã o por ter sido apresentado fora do- prazo. Nada havendo portanto a reconsiderar é mantido
o int-le-ferimento).
N O 167.518 - The 'imperial Tabaco° Compan y (Of. Great Britain And
Ireland) Limited. - (nada a reconsiderar, arquive-se o têrmo).
Arq . !! va mento de processos:
(arquive-se)
No 105.188 - João Carva l ho Datuaseen e.
N° 183.092 - VS Indústria de Artefatos de Metais S. A. - (mantido
o despacho de arquivamento).
N9 142.427 - E. I. Du Pont de.
NeMours And Compan y . - (arquivado por n5. ,-.) ter cumprido • a exigência técn1ra).
N9 152.049 - Leonidio Jorge Valente (Arco)ivado por 11 ELO . ter cumprido o ex. eiência técnica).
No 158.902 Shell Internationale
Research Maatscha pp i j NV - Arquivado nor n.o tem cumbrido a exigência técnica.
N 9 161.e89 Indústria Carraço S.A.
- Arquivad) poi, digo, em face do
parecer t écni Co.
N 9 163.059 - Oswaldo Colombo Arquivado em face do • parecer téc•-•
nico.
N9 173.721 - Armando. Antbnio
Waulliemo - - Arquivado erh face do
parecer 'écnico.
N9 177.554 - Heitcne-BaVkos de Oliveira, Paulo Henrique Nunes ,Xartink'
e Helio Gitelman. •-- ArqeiVado4pká
não ter cumprido a éxigêriela tece

•

›..11$131

ENQUADRAMENTO
E READAPTAÇÃO
SISVIÇO CIVIL DO PODER EXECUTIVO

No 198.693 - Antonio Ferreira. --À
Arquivado por não ter cumprido a,
exigência técnica. •
•
N 9 199.064 -e• Marken Machine Come
pany. - Arquivado por não ter cumprido a Port. 37 e não ter apresent:ado documento de cessão.
NO 199.422 - Dr. Hans Helmut
Zeman e Sigmund Roden. - Arguiir ado por não ter pago a retribuição
relativa a petição n 9 45.267.
NO 201.396 -• Roberto Moriconi.
Arquivado aor não ter apresentado
novo rela t ório de acordo com o CPI.
N 9 200.595
Rádio Corporation of
América. - Prove, a mudança da razão social.
•
N 9 .200.899 -- Olin Mathieson Chemlcal Corporation. - Prove a mudança da razão social.
N 9 201.649 Rádio Corporation of
América. - Prove a mudança , da razão social,
N 9 201.859 - Rádio Corporation of
América. - Prove a mudança da razão social.
N9 201.898 Ritter Pfraudler Corporation. - Prove a mudança da ra,,ão social.
N v 202.556 - João Antunes Pagchoal Braga. -- Arquivado por não
ter apresentado novo relatório na
forma reeulamentar do CPI.
Na 203.225 - Rádio Corporation of
América. - Prove a mudança da raeão social.
N e 203.645 -- Rádio Cor»oration of
lkmérica. - Prove a mudança da razão social.
N O e04.216 - Rádio Corporation of
América. ---- Prove a mudança da ra- q o social.
Na 204.637 -- Rádio Corporation of
Améro p . Prcve a mudanca da ra7eo social.
N" 204.673 -- Rádio Corporation of
Amétece. -- Prove a mudança da razão social.
N O P01.781
Rádio Corporation of
Araér:c:).
Prove a mudança da 'ario
NO 200.652 - Vidro Cornim Brasil
Limitada. - Reconsidero o despacho
ria arrijivomento,
Arquivem-se os :.-,rocesso,..

SECPnT 'RIA DE INFORM.‘CoES
E TR A NSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
Em 26 de abril de 1971
Exigências
Drogaria Padre Eustáquio Limilaia fluido ao registro no 226.821).
Dec i are o número de insarição

Db;rilonçalits R' 1 .107
PREÇO; Cr$ 1.4

A VENnA.
Na Guarte4age

F?ção de Vendao.: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência1 - Ministério da FatPtinde
Atende-se a pedidos-pelo Serviço . de Retini:41s* Po.gail
kt.in

Na Sede- do; Ulb

,•

N 9 130.209 - - José clt!'lrasconcelos.
Duarte. - Arquivo do • •1 1Staiee nã'dãotter
curirm:do a exigência técnica.

Abril de 1971 1759

,

aepe.
j.,,to, •
'

. ,

a•

O,

P-floer Corp. do Brasil (com sedo
Guarulhos) (junto ao registro
i o 235.1261 . - Prove a mudança do
t3tle e premae a retribuição devido.
Daca S. A. Ind. c Com. (junto
ao reaistro
236.5911. •-- Declaro
, número de inscrição no CGC.
Dera S. A. Ind. e. Com . (junto
.40 ragistro no 272.3461 - Declare
neenero cie inserição no CGC.
. Chrys!er do Brasil S. A. Ind. O
Com. (imito ao registro 11 9 292.181)
- Aoresente nova fotocópia da Ata
la ssmbléia Geral Extraordinária
le 26 *da novembro de 1969. ois que
de fls. 21, além de não estar auten-•
'icada não comprova • o arquivamento
da Ata na Junta.- Comercial, bem
nom o o ob j eto 'da sIreedade que esta
•
Ind. de Roupas . leilare Limitada.,
(junto ao ' tèrmo ii9 671,927). ---• Torno sem 'efeito a 'exigência supra, publicada no Diário Oficial de'
2.9 de janeiro de 1971, em face de
parecer da Procuradoria, datado de •• 1
•6 de abril de 1971, aprovado pelo Senh or ;I Presidente -Gdéste'lnstituto. 2 L1 1 Promova,. a; . auteudeaeão . da fotocó- ';• •
1546.. ' •
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AriI de 1971

nfaaars ate aegã o equiv alente. que são ini1i1 s; '
N9 675 i=; 35
N9 688.534 - Cioci • - Cioel Luís.
mem o s nem-iate]
cncii:t os pelo nnini-re de rotaeiSe8
ele jóias Ltda. - cl. 33. .
-.3:u
moio"' .
N 9 695.024 -. Aplik Aplik So675.4303
-Somai
N9
Socieduce.
ciedade Anônima Crédiaí Pinancia- Empreiteaoe
Em 26 de am.a de 1971
N
1131.694
Prodeseo e aparelho •
elo de Oara Ltaa,
mento e Investimentocl.
- 38.
N9 675.re-65
a
Carboni
Cio. Li
sii.oricar um prortvito composto
Notificação
initad
a
.
a-umecto em forma de li ta esticável ,
E.'Èigcncias
N9 675.707 - Ind. • e Com. de ArStaulfer Chemica 1 Company - •
Ficani /sof i fica dos o.s ii i i:erea-ados
Pontos
publicados em 25.4.71.
tefatos
df
To:sidos
Maleita).
a
Leda.
d.
Brasa
N e 53 . 0e0 - Ibesa In
abaixo relacionados para efetuar.
'
W 676.3% - Lojas Metrt
am
9.763 - Unidade de pratos
Cole
f..
<lenir% de aeesenta (60) dias, o re- adies de .Z7eualagens S.
utt banaejas pré-montadas, adaptae Tropicais Ltda
colhimento, no Banco do Brasil So- l as vias de fls. 28-30 e' lquetae Cole
da
à
instalação
ele uma • túrre p"ará
N9 67'7.487 - Alberto Flora emes contA coentro fluíras - Irvin Bem' t
ciedade Anônima, da retribuição fi- norrespen caiai a-s apresentadas por
O
ar.
umira
-..
cpnós1T.0
dcasiã
o
Costa Real e \amar José Melo Ale- Nutter e Bale Edward Nutter
nal devida e da relativa à primeira
anuidade, cujo comprovante deeerá ligo 73 1 im corno soa in sei leeo no gria Lobo.
em 15.4.C6 - [ilido pág.
e'GC.
N9 677.5.0 - Meta la rei ea Ia• a- Depositado
ser apreseis ado 'ao I N .P .1 .. dentro
Pontos
è.
ublica
dos elo 20.4.71
do
reAgfa-Oevaert
AG.
(titular
mos S.A. Ind. e Com.
do mesmo prazo. a fim de perentir
iinal pg. 1561, 2 9 coluna.
ir? 302.648) . Apresente oreea I blz1' e118.951
N9 677.589 - • Fiação 5.
a expedita: . da eempot ente carta- gistro
- Sistema de proceseuração sem refer&ncia à prazo -de S.A.
patente;
de dados - 'International
duração e ao Decreto-lei n e 1.005.
678.022 - Co:leiaute-1'a Pot eo- samento
balance-e Machipes Corp. - Pontos
de 1969.
pol nane .
Pvilégio de lv vea cão (1 .1 et ido
°A em 20.4.71 - Depositado
i; u hli
Les Laboratoires Roass) 1 (titular
N 9 673.973
. ,i6 - iÀiui.00 pg 1561,
Auclicont Auditoeie
ao registro n 9 250.750) . - RegulaNs' 176.659 - Máquina para re- rize o pedido de parragatitio, eis que_ e Coniabi1io cle Ltda.
amem; sinal, pág. laol, 1 coluna,
mover a película que envolve os fru- do documento de fls. 53 e 50 r ao
N9 679.899 - • Construtora Lla Li - . N" 179.152 - Sie i'crna de exuosí.
tos descascados das nozes, ave lãs,
Tei:as Instruments
manda
en'tr
e s refsencie a4 . clei,14
vão de cai'
Castanhas, amêndoas, caju e seme- deverá
. Pontos publicados em. 20.4.
N" 619.936 -- S . A . Fabrica Co- inc.
lei
lhantes -- Aaritec S. A.
.•
)3is
e
Be) da . d
71 - Deeositado em 29.4 ase -- Pilolombo.
N9 511 . eis2
uri g Carp. - ,isen te novo.rala de depositada em 50.4, 115 sob na •.
Ne 680.090 --- aleelican Apiiesalsea. . 152.29'9.
Diversos
-ias exclo: fias) da ecieuetet e de rei tindicaçe.o da marca "for racliatoree". de Capitais dz. Desenvolf intento
,Lieda
Aaeere
- Abanai:- -emente em
Si 179
N . V . Am sterdaro sebe Ie keurs to- Cumpra o art. 81 e junte procura- Norte e 'Noa . :
inerabros
kerij T Lootsje der Erven Lucas ção nos termos elo art. 1•32 do CPI. Aplica doea cie t'apita is de Desa tem-- rniarseo de fabrlcaçáo
est-emito Ltci a .
elétricos -- Geneeal Place ria Com-BOX. (titular da patente PI número
N9 628.933 - Carl aZeiss. - Preste
MAMIS
Prorrogue-se.
N 9 680.626 ca :ara. - Palitos publi ca:ais em 29,
,selertielmen tos quanto à sede da Asfaltos Ltd .
4.71 - Depositado Cio 23.5.66
eis que do processo de transN 9 6E0.795 - Pinheao afia:Lins , r"iiouidarie depositada em 14 de jujeepubacecão do Diário O fiei& d ri liana
ferência
consta
que
a
retalio:eme
(
de
1971
Cio
.
nao
de 1135 - sob n" 4e3.:575.
23 de abril
estabelecida em Oberkochen e pareprocessos.
rq turom
N Y 119.717 - Aparelho • curai-noite
:ante procuração de acordo com o
-Notificação
tas e processo para par4;; e e pressudiepos .o ne are. I6. cio eúdiee
Je.e.s
rizar tubos ou seneelhe nt cs -- Ca.
Ne ;e-3 236 - Can t.:.i
.'rEC
•
Decorrido o prazo de seiaeul (6ó) Limited
amet Recla, Inc Pontos pu,d
ria
I
-•
Cumpra
das, a partir da data des1 a publi- nam os arts. 81, 96, 4 5 9 e 162.
Renissell iii 111. tleincioe aio 20.4.71 - Depositado
Les ia boi
interdé.1
em
23.5.66 - Prioridade depositada i
Ameace-1;es
cação, e deade que não
N9 633.198 - Firmeracit et Cie, áo
posição de et urso, 1i .am o Ufica- - 1) apresente tradução paca o do- procureeto ceni poderes para 1 ;, et- em 22 de junho de 1ee5 sob maneio
os os interessados abaixo relacioter e 467.237. •
ur Citações tuuiciais, seco
nados para efetuarem, dentro de cumento de fls. 10. - 2) apres.c.nte Dec.-1a .
N9 179.931 • Tombe: consessenta (60 ) dias, o recolhimento. novos exemplares com etiquetas de
R e faning C ofn eara escçao de pneus e In °reates para
lannele Oil
ecôrdo
com
o
clichê
publ.,
e
ulaindo
no Banco do Brasil 5. A., da retriconstrução de pneus. amaine ticos ( titular dos ictros 277 . teit e
buição final devida e da. relativa ao aparelhos para barbear escólios de 278.1.78) - Promova a transf.
Nationa 1-Standard Campo Ponese
dentes,
lâminas
para
barbear
primeiro kl ecenio, cujo comprovante covas de toucador.
o país...atomeTi ltrr tos e: sibl loa dos em 20.4.71 - Depnfirma,
eis
que
deverá ser apresei) : ado ao T.N.P.I.,
11 ado em 27.5.66.
esta em nome de terceiro.
dentro eo inest,r oreezo. a fim ee
Diverdos
N. 181.410 - A peva, içaaan.entoa
permiti: a expediras do °e1-apele:1 t e
Inijaace e de Pini 1,.m
em máquina debulhadora de milho
aertific-i ite
Angelo Ceccon Pon' os publi.-lançam mandados arquivar os
N. 127.39 - Peueeseo e mataria -ead .a, em 20.4.71 -- Toai' de 6 ponprocessos abaixo em face do Art.
deferido
para piOduÇâo cio revestimento sie tos.
99 ii 29 do CPI:
em objetos de ferro, aço ou
181.448 - Nova.; illseiosiçõeí
N" 634.024 -- ZIP - Jean jordeau . N9 681.271 - Irrneos Panoree Li- iosfatos
Sura-soam do eia14'
metais não feerosos
mitada .
mecanismos de reléaeoe
Dimas
In e . a classe 48.
Brasil
And-Corrosivos
S.A.
lreenN5 665.956 -- .Peças e Acessórios
de Melo Pimenta Pontos publi20.4.71.
De
eoei
em
tos
i,u'olicadcs
Autolia.c Ltda .
cados em 20.4.71 - Depositado erre
Me ecos iimlejerlaw,
eóeo lado em 7.3.61. .
Ne 660.939 - Libra ancorposte
21 de julho de 1966.
Na
143.546
Processo
pala
a
faEin
pree
nd
i
me
atoe,
Ia
da
.
•
E
urai eça o reiviudicra I não teta
N9 181.488 - Nova niã:itiina para
bricação
de
com
eostas
complexos
de
669.537
Ind.
de
Peltros
Lua
Ne
relação com 3-3 atividade do requedebulhar amendoim, inumana, cafe
Cibe
metal
de
monoazo-corantes
Nova
S.A.
rente. Iniar /iro o pedido de registro
e outros - João Natal Filho - PonNe 669.543 -- ind. de Feltro:, Lua Societe Anonyme Pontos , publi- tos publicados em 20.4.71 -- Deponos processos abaixo ra e» c.a:matei
cados
em
20.4
.ti
a
'bota]
de
6
ponEureca
Emaca
Nova
S.
A
N° 5e5.450
sitado em 22 de julho cie 1966.
Ne 669.562 - Mad-arana Santa- tos.
S C - Sociedade civil - el, 38.
N9 181.524 -- Cadeia de regulaIsabel
Ltda.
Ne .155.086 - Processo para a se- ção de pressão, cai dois estãgiof,
.
N 9 611.091 - Elgin -a leiam Fábrica de Máquinas de Castura
N" 669.734 - - Ondi c Orga alzação paração de gilas clorídrico de unia adaptável a uma célula de fluxo cl 32.
Nacional ele Desenvolvimento da In- mistura gasosa obtida na oxidação Commissario.t a L'Mnergie AtoirdqUe
ateei:ide Anónima
Ne 651.471 - Perra .sil - • Ferrasil dustrialização da Construção Lide. catalítica de gás clorídrico com uni - -- Pontos publicadas em 20.4.71.
Comercial e bina Ltda. - ci. 38.
gás- portador de oxigénio - Sina
S.C.
N" 181.788 - Dispositiai geradoe
Ne 657.035 - Cairmo Belo - FiaN , 669.864 --- Nosso Café. Ind , e International Research Maatsch a - de' timbres por processo de síntese
Socieeln
ção e Tece'agem Campo 13
ppij N.V. - Pontos publicados em em 45rgeos eletrônicos musicais
Com. Ltda .
cl. 3e.
dade Anônima
ale 069.975 - Exp. e Faio. de Ma- 20.4. 71 - Total_ de 10 . pontos.
Ponto
faiatron Eletrônica S.A:
N 9 167.483 Lâmpada com peto publicados/ em 20.4.71. - Deposita-,
Se1ar-ai:a:1U teriais de Construção da Z01131 Cul
•
M
Ne 658.180
de vidre) prensado e correspondente do em 27 • de junho de 1966.
1:naus:o:i1! Sceic- Ltde..
Agre. etu , t r.reial
suporte - Patent-Treauhral-GeseIleN' 670.731 -- Metalnorte istcla
Ne 181.858 - Meio de travament0
, da.de Ap íni:ma - • ci 41.
Quirnex
Nq 671.737 - Naumann - Cterm S. chaft Fur Ellektrischa Gluhlampen de - porcas le parafusos --- Shyr
Ne 609.416 - Quiinex
- Pontos publicados em 20. Ohing Der - Pontos publi-e.1 dos em
Predutoe Qu te ecos Ltcle . - cl. 38. A. Ind. e com.
Einiamwsieo
N'• 671.555 - Sinco Adm. de 'Zens 4.71.
N" 660.731
%&. 4,71 - Depositado em 11 de »alho
.
teime
-e.
3$.
S.A,
iminitrial de Plastic,
N9
118.166
Instalação
automá- de 1966.
S.A.
ricoe
ess .,',e
N5 74 .1381. - 1,1010(5
N". 181.859 ,
Meios de tr3. vainaritica. de embreagem, própria parti;.Ne 6431.305' - Confias -- COA) fab
Shyr ching Der
cularmen te para veículos motoriza- to de parafusas
Cia Name ai Forja:anel de Aço 33ea. ('aterina Ltda .
mico - Cl.
Na' 674.1372 - Eisqua dri as Santa dos - Intomatic• Base). A. G. - - Pontos plablicados em .19.4,71 ,
N v 675.330 - Magaldi - Main • Pu-, Pontos publicados, em 20.4.71. -- Depositado era 11 de lul\lvi de 1966,
N-• 662.632 - Co. Men; • - COt.
.
Fica retificado o -ponto "1 - Ins- N . '182.107 -- Válvula da combusFuté , ielsclotu d Bilis de Prodneaa lei:cidade) Ltd» •
COfilrAIR Crédito iFic,,rea:troodfo
N R75.340 -- Leo Com. . e Repre- talação automática de %abres-iam tível- magnètirnente comandada pa-- cl. 18.
. cem um selammotor que aciona a ra urna irigalação• fornecedora de
3.entimães Ltcla .
•
•
Inclestria; VaN., f370 .4d' -- A
N' 675.389 - Ind . Texiii Coram- embreagem e que acha ligada com combustível sob pressão e respectiva
el. 44.
iares S. A.
um see ema de comando aaleardaild. iwitala cão
, 1-..ei S . A.
Robert Bo,• ci 3 Cr. M.13 .
3 ) .6- .- a .291 • - 13abida e .•' Alie, ec nee selam fine sobre a posiça p da seu -Fr.
.Sa
ido Ser- ,i • :N
N ' 074.130
--pon tos. publicados 20.4.71
êmbolo
regulador
atuam
a
velocidaLtda.
clef,
ine
Aos
Ole
dele
n
3iço de Reitera.
- De oasi tildo em 16 de Li visto de
• 'N 675. .412 - Cia . Piano e Tc-i- de do acamas e um órgão de mediai- 416 - Prlb4clade depos5t.1 ia em 17
.'•
• ••
- ae.
1.1a. .
. , ....
ri
• .
es. de eeloeide eles. ateacecaeaaa pe- 3i, atesto de 19/15 sob n9111,294
lcse , a- n i a B estaa
N' • 674.. :• 07.- E:a:ais:ao
reetarlal a-•• a".
a ' .ii f5.415 - Iaa C A:-'5e3-,: s 01 : -3 e lo fole ta ti-de sebre o êmbolo rego
de lex nalM
••
Pig alie - „Tose Mi -• ralaerlieria Laia
-iodratu,cmeforda
.Zet•
N'
-182 :517.1,i- Pneumatica
!.-:'cire:r.)
ee S . 436 - jenrinex 3.1-,.3.:,,
O.i. : *kr::
:e tal/lente O número de roas Oca ala
ItUel di
mOtor. por eaemplo, eom o auxílio rirestone.. Tire 84 Rubber Camplin,e
ada .
.
cl
Pontos publicados em 21.4,11 - .Ç) 1375.516 - lila iiric i o La at,.; c
l a'Jur ceatrífugo movimenta- lata
aalion
N" 633.419
Depositado em 1.9.66.
do sincrônicameate min o mane
25. • eia . Ltdo .
S. A ' 111( 0.
fi,eptiblicad,o do "Difira) Oficial" de

23 de abril de 1971

MARIO

Quinta-feira 29

Abril de 19/1 1761 -\
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ie•Ciel...¢1107,01,2*W

PONTOS CARAÕTERISTICOS DOS PEDIDOS
PRIVI GIO
44 19 .. da jrn de 1964w
ff g
Uequerontos FORD MOTOR COMPANY . E.U.A..
WrivilégiO de Inv0440t Woonsso DE REVESTIMENTO ')E (BA OBJETA uLsTwt.
0 1' UTS CONDUTO)/ "O APARELHO PARA USO ra,DI ,c0 Proc:osel
prrunacAçoEk
'to de dO objetO e1O:,71.ca44ate condutos
2rOceabé
de
reveatimen
1
paelsar-es
da:to objeto stravée ø.0 um Unho 51,
Oompreendendo ao tasoa da? .
trUa0

%moo todo UM material Orsaaloo formador de película disperoo no Setl..
Ulterior e oxietindo um primeira elétrOdo om moototo c om o banho, .tro.11,1
mitir-ce una carga elétrica. ao referido Objeto para Os sa t. e. sirva ao
quanto em contatO Oom o banho, como uM ' euz,ndo elAtrodo 4 de. polaridade oposta do,citado primeiro el6trod0 Pn o9orcionar-e oua eocOameato
do energia elátrioe entre Moa nrimeir,- ç, segundo 014tr62os •
1n40 do citado banho, atá que um revestimento aubetanCialments inpolá
cm Agua, do referido material orgtinloo, asja depositado ,aiihre o ue
gundo elAtrodo, caracterizado pela fane de eapergir.ee a segundo eletrodo cOM o material ao banho avoso-no nomeato da eMeriaa da ' maaao 44
banno,
R civiodice-as o Pri ari du d,,Ào pedido aorrespondeate depositado aa uspertiçao do Paneutea dee Ennadue Uxidoe da Am4rics em díe idiSt
ée 1953 sob r.2 291.625,
Ponto ng 1 do . total de A pontoe aPrenen!;41Gn
TEWL0 11 9 160.379 de 25 ue junho ue 1964.
Requerente: FORD MOTOR. C0MPC37 - I.U.A.
Priviléaio de Invenção: "TEOC=SO 5 APAREWa

po 166./13 de 8 do Janne° do gas,
HequeWnitoe MONTROATINI sootnTX ORNRRALR PURI. , fifiniSTUA MINERANIA g'
TÈRMO

:Privilégio de Invenço "BROUSdO .CARA PRVNUaa LéTICRO AQUOSOB
COPOLIMBROS amtnmADOr
hETVIED/CAOM,

3. - Uni pcoceseo para preparar lAticas nimbe 44 chottaeros
enxertados, carnoterizado porque uM oopolimoro eaturado.de etiloa0-4
do-oletiaa ou Om torpolimoro de olofina de baixa insaturaçaa oa vaies
emnlerio aquosa, 4 submetido a uma paimerizaçao de onx8rto oom um do&
do de monâmero do vinila ou vil:ilida= sOlOvel em Agua, com e ajuda .
de um iniciador do ..rnaloo1, qUe é mie'tmado ou não oom um agente 'de
ação interfacial.
À requerente reivindica, a prioridade doe correepondentes pedido:, depositados na EepartiOo de Patentes de Itália. em 9 ao janeira,
..aob 10 334 e pravisdrio, em 14 de dezembro de 1964, Sob n 9 54.349.
?enton e 1 do total da 19 pontos aPreaentoao.
TERMO- N e 166.820 de 2 de fevereiro de 1965.
fieverente7 iaa

GOOETEÁR WIR3 r BUBB12 einmer - S.U.à.

Privilégio de InVenglior ,9R0023SO 172 7AUREli 7i,A=02 uzLInA0-4A AEvali
ÇADO FOR V2GRO 02P=0"
REIVINDICAOES

or.nTOS E-

LET • jCAVEUTE EONDUTORZS"
, nriv=icAcCPs

Um proceeso para revestir objetos eletricamente condutores
compreendendo oa eetégios de aucensnvannte passar me objetar, euxPex
aos de um traneportador através de Um banho aveso tendo material orgânico formador de película disperso no mesmo e um primeiro eletro
do em contato com o mesmo, cada um dos ditos objetoe enquanto passando atravée do dito banho servíndg como um segundo eletrodo, e 'pra
vendo uma corrente elétrica continue entre o dito primeiro eletrodoo o dito (Jogando eletrodo até que um reveetiMento aubstanoialmente
ineolável na água io dito material peja dbpositado sebre o dito segundo eletrodo, caracterizado pelos: estégioe de prover uma zona de
limitação definida através da qual 09 objetos suspensoe ao dito trang
portador devem pomar antes da entarem em contato'com o banhd, mor%
do os ditos obje-tón através dr. dita zona, e utilizando o dito movi mento quando quebra'-a dita . /iaitcqão para controlar o movimento dos
ditoe objetos em SU'a aproximação aa dita-bOo
nh.
Reivindicu-se a ,prioridade ao pedido correspondente depositado nn Repartição de Patentes doe Eetadoe Unidos da kmérica em 12 de
;alho de 1963 sob ne 291.740.
Ponto. n2 1 do total de - 5 pontos apresentados.
f7ái

1 . Prooeseu de fazer um latex do borracho reforçado por ~rode fumo, caracterizado por compreender os e atúioa de me adioi,onar o

um: agente reforçcdor um voiculo 2on6liro compatível com o acanto refcr.
çador e com o componente do latex para formar uma mieturn Mios, adi.
ciOnando-se, cafés, a miatura ao lates do borrnarta o oxvolheoenao o
mistura até oro a poroao de borracha do lates :veja reforçada coa e ou.
gente refOrçador.
n-n
Ponto n2 1 do total no 7 pontas aormeerludam,
MO N2 168.951 de 13 de abril do 1965.

Itequeren'tet mommUTINI s0cr£21 OENENALE PElyi , ININJS2RIA =2.11ALIA.
CHIMIOA ITÁLIA
Privilégio de Invonção; 02R0CE1SC PARA PEEPARAN NOVOS cu posros peu
OXIMETILENICOS. E ..COMPOSIÇO,ES ROLIMÉRIOAS CoNTENMO Os EESMOS'
ÉRIVIBDIOACZES

•

1 ). Prece:ta* para prepararnóSrod.00mpostos•olioximotilénicos
de el:to Pego molecular com dandfs estabilidade térmica, por alimeetw...)
-°1
4 0 , miar montfana,. quer.¡ntormitento, de usa- soluação . asuosa. e con,..,
eaAtroda de' oideí
draie0 m Niga'ausponsão-donm.polioxioietlI0414.ak
somp.rd.:AUstai0 polímeros sao 'obtidos numaÁlolusasea0osa,dal
aldeído fdradoo dotada do uMa . 00ndentração de. 01.20'ocmpreondida en
ire a concentragao de equilibrUB alibi:te de estabilidade do siem;
temas e quando à polimerizagão 6 .efetuada a temperaturas compreeddi:
dam 'catre 02 a doa (do preterenois f
entra 208 a 40 *), dard0tordW
modo Por me reolir.ar a rasidao da polianriusao na. prennig de Tu
tnt
medo &d.C* fortea organuottowCprgarloon, 03M /gra * por onda cs.1
hidrogenia onj4 poncentragão,na saugno ~os 4mantaa @atro omij
• 3)0 oro pBoo, da naugao.
A requerente reivindioa a prioridad doa oorronpoladontna IndW
dos dep ositados no Repartiçao de Patentes da It glia 04(23 do abrt*
do 19,54 á 11 de d4a4mbgo de 19641 ntGb 0114e99a 14467 0 reippeOgn

nate,
:
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e requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopo.
08 1::::epartioão
0
aeopatentes de Holanda, em 11 de maio do '465. sob.

)20nt0 1,8 % 1/0 total do 6 pOnt08 aNtidataie8b
'MOR 02742 geçotp $g31591t1L-04.51..EAR.2

• Ponto n O 1 do total de 3 pontos apresentado00

8

1

tMO
140 180.311 do 10 de junho do 1966
Requeoerese, ARTOs DR. ING, HEIEL-MIDDHORST
11MNADHA
Privilégio do ' Invengão "PROCESSO U APARÉIHO 1'h0A PIUM DC Ws ga..1.88 CO
ROWCP

r—r-1, ruáír,,nom

AXVIDDICACOnt

O. 98 2.78".201 d E56.0 Mago de 1966

Nqueronte. .14IPERIAL CHEHICAL ISDU3TRIE8 1INIWEW 0 ~.521~
de Invongão "PROCESSO DE COIMAM .
r
Galvn,4510
WITJINDICACi

2...ProcOso0 para A eoloragEo . do naoefi0.80 POliebtered lineATed
Mtie00 oaractorinado pow compoOnder.o uno COMO NathiA Monto de uma
WOulO doonno oubotancloo

go fOyin1488

o

qJm rOprecontn ”m grupo 00 tármuldfi

ou

c R rcprocento um anél noterocuelloo contendo mutrpani0 de 5 tu 6 meg
Ouco tendo ta átomo de. nitrogenio heterocielico ligado atrovás moa dup/1
Sigação t . Ato átomo do carbono do dito Dal ao qual X está ligado, anl
Isae qu podo conter nabstituinteo ou ser porte do um cisterna do taltuo
.?ondidoal e anel benoãnico -e pode conter sabatittintes ou soo parte der
um nUeloo naftalenisqi pelo menee lia de laR.PE9ro1bstâttU 0 0 Per Pele renas U2 rUP9
40Olt
,um Y representa hidrogenia, alquila, bldrOxialquila, sIXOxialqUilanu ula,,aial:oxialqulla; contanto que A o R sejam isentes de grUpat do
iírldo sulfonico
requerente reivindica a prioridade do correspondente pecado dt.M12.
alta° na Repartição de Patentes de Inglaterra, em 26 do Mago de 1965,
Gob n g 12.959/65 e-completo em 4 de março de 1966.
Ponto n n 1 do total de 8 pontos aPronontado.o.

c> rrovenne Q. r12(1440 continua do letft, its

emante dom poonaDe,
atMonOárica normal, preferivelmente & p ás a impreosão,• res teaben Ap.& o
no/Oração né'bro fibras quimicat, como fibras poliector, fibras polimidou:
fibras poliacrillo, finras de triateeina ou fibras oemelhanteo on contOe:
numa tramas de textura, ou de fibrn, contínuas fios. Manontinuoo Moo,
ou similares, caracterizado pelo fato de que a formação do fibra a
tratado, Secada ares a impressà, respectivameÀo depola da uplicuidUo da
matéria noz-ante, e sobreaquecida a uma temocrat,u,a do 150 00 e maio em vo
por do água puro ou numa mistura de vaaor G 2V CO2 ,122 quota de vapor
Muito atta (acima de 75 vol. %) depois de um sobraaquenr,ont0 por Meie.,
de condensação sua temperatura de saturação (90-100 D ;)ou em apenan mínima sobreposição com uma característica de sobrea4r.dcinento ansintátice
pr6ximo á temperatura de trotamento teárico e 1.1.W coa námeroo de passagem do calor do Coa.
2 2
50 Kcal/m-/ C e mais por meio de um aquecii7,Ao, come por exemplo, me0.ante aquecimento sÉbro superfícies áe cilinnros quentes ou p or Moio ao fr\
quecímento de convenção comfortementÁJ . Umentadas velocidades de loto do
agente de tratamento nas superfícies do- material tratado, ou por meio Oo

iom aquecimento de passagem sObre na tambores de aquecimento que se oncoA
eram sob subpressão e, depois, 6 submetida a um curto tratamento . co Ao tortadamento tái:mico, também. continuo, preferivelmer.te tamLám on puro vn
por de água ., segundo a altura dá temperatura de tratamento oca. 10 nt6 côo. 100 segundo, com a tempetZa de sobreaquecimento alcançhda, do .
preferencia porá, numa temperatura eois baixa do quo a corresponeente
tooperetura de fixação do fibras tratada.
.11 requerente reivindica a'prioridade do correspondente pedido depo
catado na Repartição de Patentec do Alemanhaa em 10 de jurd7o do lO65,Aob
o n a A 491139. irnanc•
• Ponte nol do total de 16 »entoo apretontadOS.

SegaMO N P 179.341 de 9 de maio do 1966
Requerente: N.V. PHILIWOLOEILAMPENFORIEXEN HOLANDA
Privilégio do Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EME RffilATIVO8 A »ANHOS MID08
âE IDEP0sIÇA0 DE ESTANHO"
PEMINDICAMR

è . Aporfoiçoamontos em e relativos -a 'Unhes deldOe do devindo%) de
estanho, contendo lona eStanho divalentes como Animo, Os Ione sulfato
sulfonato ou fluor ... borato; e como agonte'de abrilhanto:cento um composto orgânico tendo um grupo carbonila, : caracterixado porque o banho vont6 ,
como agente do abrilhantamento, Um ou mau i compostos auficlUtetente 80.
luvels, da fármule gerais

oo
22 que RI á um grupo alifático, aromático, alicielico et notoroeiolico
31.1 ui- goupo alifático-aromático misto tendo, conformo JJ URSO, állibstItRiA

q es ng0 conizávais ou substituintes mão re dutivola nesse. e AP 6 HidrogI.
,,to ou um dos altos grupos, ou em que o grupo
R -C-C-R
1
2
oO
g 3rua a r : .31s*.efix de anel ou parte de eç PY, orterda de anel, a em que, aláMr
.isso a banho contém
um com p osto de açãr. i%tarfacial de natureza n4o
,
4Aca
•:•

-IMMO 12 8 ,180189. do 3
iequerentes

de

Comum:Ia À

_j unho de .1966

L'ENRROME ATOSIqtã

onint

Wftvilíg ie de Invonção "DISPOSITIVO PARA PTINDIO lo ~roma nu Ltiet—eàn kik
DEPAA*IRIOW '
mirxixacncrek
• .
Dispealtlyo p,ff a fundioão contivio do W.4401,418 weftatiN pop Ç.)
oompreendendo-uma pistola eletronicadiopostiA lonsitadinalmento per ala
MA de um cadinho com fundo movei no smtido l e' ngitudinal e Dt2 dISPOS14
Ve Pga introduzir oontinuame nto o pal,prial amem fundido dontwo do fee,
' Pelo fot °. de que ,03 cadinhO toP
OYAA. pistolg,eletronica, I carar..074'4do
,
,•
;,, •
voa parede laterrl'anomada jerVint0 ,regolAR coutantfflanto BODÈND,
O144.1ti par 'p,"Tir .';piaeot10_ p

Oft-CIAL

.29

Abril da: 1971: 1.763"

fii'q

A requerente reivindica a prier1da8e do.correaPon de nte P e d id o déPA

• skbadO , na 110POrt4ao . do .ljatentes da . Franqa, t 0m,3, de.j unbo .d e 1965. sob,0 na 1935a.
Ponto na 1 dr, total de 8 Pontos apresentadosl!

compreender as etapas dat saSoitç a fbCérítia

efentreactgroitidá , 01~

trOpiCe ti energia de Um fluido, tal. Como vapor' d'kua-soW'peeaoro,
ma câmara de carta e fazer passar- ó referidnflüido.o.aubstÊncia-aftidd
p
' ara uma Rena 'de doscatto.j.enquanteosW oontrolamaecondigRawffiãioao,u
que afetam a perda de energia, et, evita, aontragosarto na zona devdesoom
ga, que . afetaria prejudicialmente wobten4ede ~libertação ropenti.
na substancialmente toth4na,zona.da'desca rg a). d&energia aplicada ní

FIG I
25

9

eubst551/14 aida peLe.riNridefiuldede,pressãbc.
Ponto n o 1 do total de 8 pentoa apresentadosa
28

116' 14
•
Mar**°‘

4

20

„„.

•

29

,
ij
.31

30

Ti-

TEMO- Nu 180.545 de 2.0 g o,junho . a.;:r 196T',
Réquerentes 0cDOwELL.. 1.0IIIIAN EN0I1.;FXRINGJCOMPaNY
privilegio de Invenção "PRocESso:PaRAPR0Dnefo.DE,:PELOTA3.CARDONIZAD.1b

fiffine' no" i8O'.59 d eldejuntiede: 1. 966,..
I EMERGIE ATOMIQUE - Man&
Vr1v114glo de Invenção moasso DZ. SEPARAÇÃO DOS,ISOTOPPE,Da.WROu

Requerente. COMMISSARIAT A L

V. METAL:1'40U DE MJNERIO DE FERRO"
REIVINDICAÇOES

1-O

?ri/C:OSS

O pára fazer pelotas sevaradÁs metalizadaa, carecteri.

aráa pólo fato que ele inclui os paseos.dels
3) formar una niatura de . finos.de óxido de. ferro, um material carboneeeo
o mm, naterial fundenti, o:material carboneceo contendo carbono numa' quag
tiabde suficiente para reduzir 1005 do óxido de ferro para metal livre
b) formar pelotasnidaa de . dita Sistura tendo um diâmetro medio de câr+3/8 do poltgada
cd' carregar ditas pelotas Unidas num transoortador sem fim com Uma rUTIONI
rede 3. a20 . polegadas, pa fornar um leito de pelotas s'in1das'é
zrr
d) secar ditos géses d 'o leito- p assando' g ses . preaquecidos atreva dos

BEIVINDIOAONW

Processedei seAraçãii'dos.iscitop on . debóro mediante, permuto::
qulmica, caracterizado por. uma.reação . de.permuta, entre um: entoo b6Xicoe um composto não volátil de b6ro em solução, efe t uando-se a dita perla,
I .

ta numa coluna mediante passagem em contra-corrente do &ator b6hco sov,
forma de vapor e da solução do cbmposto do bOro sob forma lUnida,,
" &requerente reivindi c a a prioridade do correspondente' pedido dopa;
sltado na Departiçia de Patóntes da França em 24 do Jnisho de 19. soa,
n2 2E182.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentadoa
mai

, mesmos ;:cn uma temperatura do C;r0a de 300 0 F a cerca de 600 0F; .
e) aquecer dito leito passando SÉS ' oxidante através do mesmo para elev'ar
a temperatura de dito leito para entre l00e1' e 2000 .2F; e
C) subsequentemente imPregnar coa calor 'O . Metalizar dite Uno passando.
5% de oxigtnlo por' pesai ak.
GAz o$ não-reativo s contendo ao mais do que
trarás da cargo para alvar a temperatura para um mákimo dó cerca do 4

4,2

41)

5,g

4400 12r , durante tua perhdo de tompd illeidwite para reduzir de 60% Para»
nRo mais do que 90,1 . 0 ferro quiMicamente conibinado. nalUa alletgra paz'
ia forro metaicOo'
Porto na 1 do táa% 04 po034 guesentoor

.+14+ 4 ío 60/080
ia ao so

R. liar aft/r7#

FIG.1
ií g 180.813 de 28 de junho de 1966.
aeqUerente; MOTOPOia,.ISci Privilégio de InvençRo: 0 DISPOWUIVO AJUSTAM nd OXTROLE PARA RAn.
08 DE AUTOOVEIS%

nttnionondEs.
LURO Xa 00467 da 20 de,30110d01966
•
•-•
• ,
,•

••
Leouer ente t MOCO taD
adLiowong
rivil4gio,d4UmnqaC "M0óRkSí :), rAdA StNag SU8S2ÁNOtaa
•/
•
• ni
PR6PleAs?
•I.ow.t3

M2M;6211.d15.0à4

...ProCasso para separar sübstarieía'Nialda! ansotropi'eau,'~* is
tpe.
IVertnt(i 'atm imimid
via sdnáaís reiat
clui a separag'do
uradetkadda: palio . g ato- 0.;
áprocentá Liattini ügi g s giag laki iatifr :Wad t202

,Dip oeitivoajuettiveZ de contrUe paewradIew . de adtemovem
adepç4ke Para ser meMado—por.trnW de p aintIneeinamas 'e tendo doLe
eixos de contrtle proj etados , aravh-do monmo;oubatanoialmente parall
Lamente e com o eixo de coatrfte 00Md0 provido em buobneguiadas ejg
t6ve1mente em aberturas no-painel: tront01 do . reeepto0 agra xervoito dfi
Sito oainelp earaoteilz-edo p elivfatede uma pluoeue.voiontada em cede
p uoha e suportada em'abe'áures ne páinel frontal com 0 . oixo'de oontrA
Le2des3Jocnndoise na vertidal'eabOrd Mant3ndO . Wis.vdadh, ingd.0À boxf.oh

0J. fal. z u 00000 pateei -CrontaZ.
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140.•n•••n•nE4eaPaWal....—

requerente reivindica, N prioridade do correepondente Pedido
ceoositado na Repartição de Patexïte des Estados Ukldos da ímorioa ow
A

-ke de agosto de 1965, soe n g 430.066
v onty n g 1 do tota1 de 4 pontos apresentados

?SRA I0 180.898. de' In da julho do 1966
leguerente8 IN8TITU2 ZA NAPIC. 1U0051.1VIA.
Privilegio de InvençãO "PROCESSO PARA Á PROCAÇA0 DR PaRTILIZANTE Do 1
PORO DE ESCORIADO ENNA OIRMUS-MARTIN"
paivimecuORG

rEhMG N u 180.857 de 30 de junho de 1966
Reoverents:MOSANTO COMPANY - E.U.A.
"PROCESSO PARA A PRODUÇU DE roLIEUEREs SIUTRT1
PrIvilegio . 1c Invenção
FOLIVÉRICOS"
,JOS
REIVINDICAÇOES
1 - Processo para a produçáo de poliesteres.sintéticos, altamen n,.e-

grupo que, coa •
poliméricos, compreendendo a escolha de um composto .do
siete de áCidOs dicarboxílicos e seus derivados formadores de éster
Um excesso molar de um polimerlIen o glicol, tendo a fOrmula 110(C1)n0H,
reagir da dítoscompostoaonee xj, it um immero inteiro de E a 10, fazend o
nar condiçOes de pollesterificagão,até se formar um produto altamente •polimdrizaçoiinkleo, caracterizado pelo fato de efetuar-se a fase de
00, na presença de uma quantidade catalítica de um composto contendo .

Proceno para a produ;ão de feAllisahte de f6storo de escória.
de fOrno $1emens-Mart1n. caracterizado pao fato de lixiviar-se 1 parte.
de escOrig ao fOrn0, 81elnen3 -=fartan triturada, da qual 80 retrOV0 g ferro.,
1/etílico, coti'IO a 8 partes de, pilo menos, UD 4cidO suli)SriCO a 10%,*
durante o dnlino dc lininutod, à temperatura dc ate 100 0C., depois, file
trer-se n niistura obtida, de misturar-se ,homogeneamente olsaterial inso.
Uivei residual, sontendd Ate 20 da so1ugão .lixiviadora comuta quantida,
de do fosfáo bruto triturado, por meio do que 4. alcançado o teor de Seg.
foro
g
:::::::el!d0
gertiliZante acebado,. C de tri turor - so & o mesmo eo6o a
•

Ponto nn 1 do total de 6 pontos apresentadOs.

TERMO No 180:904 de . 12 de junho de 1966
Requerente: CISA SOCI4TX AROMO . SITIÇA
Privilegio de Xhvengão "PROU40 PARA A .PAWCA410 DM NO06 OORANTRS DO
ANTRAWIN0114 HIDRO-INOIXIVESWL
RnIVIND/C0d88

/ Processo para a tabridação-de. corantes de antl: aquinona hidro-1a
solUveis, caracterizado pelo í'ato de Se trata), Com um agente hologenants
Uma diidroxidiamiuoantraquinona da drmulaí

tOrio.
ANR 0014
,R

Finalmente, a depositante .reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patehtes dos Estados Unidos da A.

!sérico do Jorte t em. 30 de junho de 1965, eob 0-ng)468.607,
Ponto ri P 1 do total de 5 pontos apresentados.
wa 160.849 de 30 de junho de 1966.

Xequerentet SIEMENS-PLANIAWERKE luCTIENGESELLGOHAPT

ROMIWABIR/EA

TE - ALEMANHA'
Wxivilégio de Invenção& "MASSA PARA 'FIRMAR A UNIX°, P0RME10 DE NI
ELE, ENTRE ELECTRODOS . DE CARVICO E PROCESSO PARA .PAMBICAR PINOS EM*
MUNDO A 1dEsMAH
REIVINDICAÇ5ES

t AF3aa para firmar a união, por meio de nipie,. entre eles trodge do carvão, caraeterizada pelo fato de que e massa consiste
em nela mistura de resina sintética endurecivel edis Pinche, sarv50
Como material de. enchimento e dextrina, mistura essa oapaz de se,
4Yoosformsd4 em pinos, mediante prensagem,
Pinalmente, a depositante reJ,yindiCa a ,PriOridade Ob Cerresm
pendente pedido depoeitado na. Ilepartição de Pátentea da álemanne
•a 30 de àunbo de 1965 9 sob nibli 97.909 IVC/22../e
Tonto n g 1 do total de'Il pontos aPresentudeir

le~
01519"—Nl
0•d 0/ iír;i4d i
e/j, k
,p~mei
, l
r ko:k
stzw.:N

d

11 I
730 O IMA
na qual A, Dl e Hz representam átomos de bidroghlo ou radicaio done,
que podem estar substittildos, a It representa um radical arilo, e qual
*ontem, pelo menos, :uh gruo hidroxilai alcoxl) Denoxi,ou aclima, na pia
eição-orto ou posição -para, em relação ao radical da antraquinonae
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
, pedido depositado na Repartição de .?atehtes da Nafta, em 1 de julho de .
1965, ea 16 de maio de 1966, sob os nos, 9226169 e '099/6 6 , reopectivansa
te,
Pónto n o 1 do total de 9 pontoe apresentadOsè
lekRiéo NO 181.058 de _S do inibo de 1964e
Requerentes J.1l.0BIGY S.A. .
-Fe.ivilésio.dolovonçãos"PRoasSO FADA A.

MACHO IMA%

omao0)

(11"
Prdeesee,pers a obtenção do corantes MOV.00361008 catiOnicoll
Caracterizado, 1. 4 .- 4 lato uh fie eopular O etiaPnatb 4A dietakdo de un
11-saulopirainAd £6raula
315, . O

*

e

0
11%.3u"lua
oca ya empeste de 'anda, qae eopp1t ia pudgb

9,

da iheab

‘X
SSI,,
r
d"A:

a um corante ~adice da Offinale

,.
,010,1.X.
c:»5520:.:;040
. 0- 4

,

)1,R4Mk

S1/4 ‘• `.-. .54.

(zIli
irei!
§4

representando nae fbrmulast
/71, aidrogiSale t ma radical sloolle, oa p ,jia

arà0

ao subett.

DiAwo

auirata-feira. 29

tgda ottaubstMli @ink ggaiito. do gruss9 oa gtosoehe âd£dernado
• te em agua"
•
mi radiosa ne01.1619aS.1a arbalmi
us . wadica.5, de =ida de
&ido earbonLixec ngo aubo-G-ituido sio X ou. substituído nelf, R3 e Ite.
glierogbio ou. In radical acudia ou. &vila aitio subotituide .ou aubef£:,
tuido f porá isente da grupes / que dieisooist g Aoidanente eu água g • e
sidolos bensSnies 4 Nde eostiti2 IntatituintetS ega não dieseeinzg e12 g= doidamente"
•
21v6gin10 tate ', p ranto AlOneadioo oWd 60terf capaz de reagfri 6.9
tMoaloandl não aubatitUidd ou. gUbetifUidO Per OU OtitUlatgalHao da=
tuo gonoo f com lun °ido tu[astin2co oocuiCati de atoles
f6rinula 7.
a_54:51,e

2.(!) ?
E

51_

o.

Jç.(3

,N

Onde
at3. rePr000nta
xsaissl sloolla, eto1oa1oO116 da afila ' ao
75.tuído ou substituído/ verb !Souto de fyrupos, sue disesoisai deide,a
monte eri águo,

lun g de 1965, aob mo 9.50/65.
Ponto ao áo total de 3 POntoe'spre0eAti4d

1,44.686 do 2,6 do nevembo de 196a . fioquorentGr. APERFEIÇOA/10Np EM PROCESSO PARA..11 PM/atila° S2 gdERIte
tof.iico g, as. unoa ajwacy,o,axgoax.candiadoEtra Atim;d13 140 .L
02X0

17(J

a

e/6W

55m, fre) gloue do e tip 2evereiro de 2,9Eca.
froquerolito g. St*V'6 • l'kzemikaatilt LINITED MEMORA
Invengão eznfrourcRo COm ReCHO eERMÉTZ°6 Shwa- o luraveg P107
ãILUC012 d g= C0WITAD08 DURAMO /6 VULGIUZAgall
InvOlubra0. 0onstitufdo total ou y elVd&Rtiloitte 9Pg bovg acha ou cQ
Cie mataria eieatiop prova de ar e prOpr aio rara uhvoIven pneumátione
a gerem con gerfado g durante a vu;oani gagaa dardatorizade pelo fato do
Noa ,o. slivbinero apresenta tuia foolios Zorniado por 'um ,itible feito do) prO
áknvbIgerom ou, em ferroa de 16bto aplicado Mediante vtávoni gagrko, ata
Sautti lábio' em pega separada
?insipiente', o deíositante reivindica âprioridado do aorreepontiontes9
Reágtà de p ositado= itap.artigab le 1ate/4okt dg Alcmoulls, em 6 de tJra9
201io de 7.962 ,- sob o n Soh 30.9/40 7/39a •
E

dotal 60 6 pontos apresento:1On
4
je7G. 7

L1082 de 7 do 4ulho de 1966
Requerente? VILBELM DEPMER • ALEMORA
Privilógio de Invenção "EXTRATOR PROVIDO DE UMA RODA MOLAR GIRÁN00 20

. --T-TWOd Q

ORNO De 'V EIXO 'URTIGAL"
antrINDIcAcUs

Extrato rOvido de uma roda celular

~d.cm

.-Ãpo p roioomionto em processa Para 6 gra rmega cio enues (4,412, o
ulo-hexano.di.carboxilieo•de aleanolo monoveieg,
' 00flioos do toldo
'cegando zkt: 5 onoz jla carbono peia IlidrogGnagao dos ésteres alo
5 ,ft ' AcIdcitmrettá1l?ps, clicemperáuras Ontrso
49,rogenip.dè 20 a 3O0 ,atmosferas (manon‘trie
uatalicado! gotálieo 'do kidrogensp
eao) 31pgooengu do. 03S; C 93Wdo
crio, a.-2,,ctr.,::::00.27)32.e 2atO de .sa adielen'av aos esteres di-aleoilieee
J. de esta acoino do. &eido p,..fe15.52).
,:s• 35.d6 te.iwpeaa ngues
c/011.63..for-ni ....õruce o6o2.,do loiatilpoido-tlorano oarboxigoop
Iirioridge amespeadente pedido depositado na c'
álei;artígUo a6 Pistgike 62",-.~9á E4 gàzcáo íSco.24',.?:=L; aoh 2á)(11 Z6 30T.S5/13/72'an
Ponto. ale da t(Aaràe .$ se2-ag ,.aaasa
••
ntv
W15.575 CO 29 ise dezomkg 42(3.2.95%
• •
geULZSCII4U '2,t3 R- CalgeetrÉ17
— RON.SOWÚ. 120 24% o tnr¥41W,
S'nisr./..161.o d g %IrNs'irete, PArasTaÇoRmage.,à2 OPM.n.g87•=9
nmilgagn
ApoVee ggigta-~b OR, dote el gatZG00 t'250 eri".7.0 Une dc)
0 , ,elast‘Onieru aohaKie tsCsegido onfee d'Ons eSiapas*.netiilioas parolo/aos
Na a preferivelmente ,do neanz tomosaooD asNo,oteriggÊo pelo fato•de qu£;.,
O olaottmero oet4 adendoi tótalidade.da su ordoie nettaioa o formando
Mbre ambad as ohapao espermas egmedao.eeu,e,Mg ee, BOCgo das prOpriam.
chapa°, diminuindo pe66'i13 a seégio do dito bloca na airog gp do confrade
luanoire que 'g parto ceniza2.soSe . e (Fe tratuudc o e. a.for S as rogxias ac
Itraeggh5Máf q
?AJA
.±4,Pt i' g
TpPNMaloulM'alLv4
•

1

Watt da tdo 000gdef esdtando . sé cottl 14t0 o derprundin2“to li:
&aduo ,
Vonte
Ea tOta% da 2 0011t09 atro nenf
Môo.

I e XXX,U1O. 3
R2 ° R 3° R4 e L 4 0o0gem o0
um
radicai
aloolla
nao
%substituído
ou
eubatitufdo
por
substituiM•
te nao tono g ono e
z e o aniom de um ódido inOrganice OU organice.
Pinalmeate, a reaUerente reivindica a priCiaeu.
7 61
dente pedido depositado na 110Porti Oge de Petentee 6

' oalee£11002 COrraJ P ond
Rso a . .2,500 v¡aszSu

ti 3

WtxTINDIMCOUS

ff

tanágg

.

(Seção NI)

girando cm tOrno do

um el.!

vertical para extraçao contfnua de substancias sólidas com solvented.
que o extrator apresenta um fundo - peneira provido de rma aberturd.
de safda para o material lixiviado, d uma roda celular ',Arando por
do fundo-peneira a uma pequena distá' acia Úste, caracterizado pelo ratoo
de que as fendas (2) do fundo-peneira (1) esto dispostas mátuccaente OW
aven90 conoantrico.
O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dope
ditado na Repart4ào de Patentes dá Alemanha em 1.1 de janeiro de 196640
no

com o

e ao O. 49.077 IVa/124
conto n o 1 d6 totai

49

pontos aprosentadoo.

5

TERMO N o 181.137 de

B

1:>'ARID •CEIOtAl. .(Seção

-

.1766 ,42tdintamfeir 29

Alwil.ide 1,941

de julho. de 1966

Requerentes E./-bu PONT.DE,gMOURS:. AND COMPANY -.B.U.e.
PrIvilOgio ds Invenção "UMA NOVA R1~44108S0 DE SUA PROOU00"
RAUT-1~-4
• Uma nova fibra, ):-Iral,,erise0a 3,.Á',Ogosistir, essencialmente, de
eo/iplvalolactona, tendo um (Ingulo,.de orienteçãO menor dogue o valor. nu
mérico dada pela expressão 10(2 ata " 1 ), EER que ete in, e viseeside0e1,,r, flte do polímero, é, colo menos, 0(,7 .5,s_um4 razão a/fo de, pelo menos
1,70 um tamanho de alia .triatÂll tc ,trerurs-nreeç •sto e..xoda .ira. do
velo menos, 85 R, a uma larg qr4 radial,de,nãoAals doAu0,0,50,,mas com.
a •Jondiqão de qug .(n).quando on gulo:de,orientagâo,fOrmalor.doque 10(
Xota" 4- 1), o tamanho de,alia crigtálito sejsb,polo manog,l4g g 0, a rA
zão alia seja, pelo menos. 2,15, (b),quendo,a largura radial fOr maior do que : 0,U, o tamanhode.alia cn izt611tO,, tr aneYerea1.a9 e 1zo de

035'4.0""Biw.ga"1:ele0AZOO,a112AX093.00.00stshk00...74140kr
•eloollico,
4i , reArementa . .um,grupo nIosai1iel,...41/1~1,,n191204.09..a0N14041

. alco&lioo, alcoxi-cmrbonil-oloo13~~02130(0m1/0110"
alcollioo, acil-alcoilloo oU aoiloxi-aloo&1441p0
cenda:que:oe gupoe alcullicoee alcaílónicoe-~Mtlimia
oarbârão e podem ser aubetituidoe-por,radionie-otanch"..po/IÁ0005..3
.! de halogeneo, e o nficleo .benzen1co , A ,pode- Earentualmeitten21.0~t5
ido por grupos não hidrossolubilizeutee. careo :terized~sl or" eslk(s 0
diazotar uma amea de fórmulas

"RI

seja, PeL0 menos, 140 R, e a ra z. ão , alfa•seja,,Oelo menos, 2,15, .(c) quat
do o tamanho da alfa grietálito,f,Or Menor,do,~140 ft, a , ler gUr4 red121.
mío soja mais do que 9 4 40, e
é. rigulo de oriontação_não,sejapalor do que o

/or num4rico.dadi, pela e(pre4aão. 7,0(eta1

s razão alfa for menor do que %,15

.

2
11)

*- +fid, e a ,a), 4fflando

ângulo de orientagão seJe,menor-do

que o valor numeicodado,pela expre e são; 10(sett?i0'1). " alargu."'
não sada maior,.do i,que 0,40
rent, nO
io total de c) pontos aereseutedee
-

cum uma assina de fórmulm
R4

•1

(In)

FIG. 8

Pinalmente a requerente reivindica, a priorldede,00,0exreffqa
tente pedido depoeitado na Repartição de'Patentes,,do!,834.qn.O*0•2ii19
Julho -de 1965, eo4 n2 9.732/65.
Ponto único apresentado.
;TISNO . No .181.199 de, 12 de julho •d(e.-1966
(Re querent e: MONSANTO COMPANY .Privi14gio de Invenção "PROOE•40 PARA PRODUUR g4SWOMER03:413,404NMWA.
reOMADOWS_OE RIBRAS"
REIPODICAÇOES

1 - Processo para produzir-elastOmeros de Poiluretanm fo1madas/et-4i
XiDres, caracterizado pot introduzir continuamente um glicoi po1lmérloo4

-• ?"

)0~0 Ula,61.A6.„Irid0,pubo ', d . 1966

i4equere3steuWO0Z,FAMTS,'UD
OWANd.14-Á wsd2. Inveng ão, nMOCESSO .02 .FABRILA40 DE 00RA1w4 :MONOS"
.ygP.IVIMDICAMnEq
. Procela° de fabricação de corantes azóicos_lre,fórmnla,
R

reagente, a uma taxa predeterminada, controlada, na ri?ÇQRA0(1,WIN,Oe'YA
-Ação; introdulsr continúawentefla referida zona,de,reaçO,DM,00,14entp,,p
4s0Ja um solveate para o glisol, o .dilsogianato e,o,pzedutoilgo11011W4mIcifis
!-produzido, por.aus reação; aias fiue,seja reetivo,com,4egi i(4142o?•Pa.Xona°
,,de•resição.um a atmosfara , substanOialMente livre de umidade e , a Ivre : , 0:86d •
remover Aoritinuemente o . prepo“mero,formadóda.Zona de' reação e,pasa&19
.continUam e nte popa uma.zona -de ,pollmerize.gão a uma twa~dot0V24nada . A
,,controleda; misturar . intimamente o,contéudo dg referida zonek,dt,p0Amicw,i.
....zaçãe í e,remover continuamente o oleatamoro je pollurote2eldg4erÀ0
fibras da,zereriO4:gma.de.poilpleAgagsw.

W14.21:2P18, repreeente Tes , AvoIne , de blardeend ,) , ou de halogZneo ou os.
grupo.mtro,-ciano aie luZfOnL.lioo, arilsulfonilico
11c, eventual
dr00;11" 81,22ZreZ1aiOw vt•ale• Ezre:( •PSUIXorç ..•.€
gldolaicoe.
lzerte . ,eubotituido, p or .ad1 cale
•
%. .melissoOnto.um grupo nitro,,miladls:eulfo ntlico . arileu1f0
nrolooll-sulfonilico:•Áfater,,de Acido carboxl1ice

,:llartomí4e`s•ou um rnipo eu1fonam&dico,eventua30ente su,—
ultestitUddo.Wor radicais alooílioce.
N

AImprestauta um.4tomo de hidv6gNie. g u um grupo alcoilico
alcoxl
•sarSonil,t.smino, fen110X1w.oarbeciltamino. 41c11-amOao on
Zetliseulgonil-amina.

14 representexte átom0 d0,.:11i dXMOU ° ou um grupo ule°111"
4M 4100ID.A(so#

,.Finalmente, a depositante reivindica q Pr l or&aele.0 20 0~4094,0201t0
• mélia° depositado na }3epartição . de Patente, dos EstadosibádOSEINOWN%W
.ea do Norte, em 14 de julho de 1965, ,sob ouP.475.3?2 n.
Ponto n e 1 do total de 16 pontop.apezontados.
, • fj1
,

Abril 'do 1971 1767.\
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Quinta-feira 29

OND Wi 171.956 de 9 de Unte de 1969
Requerentet VANYL, SOCIEDAD EN COMANDITA IOR ACOIMO .rtnamwmt
de Invenção! "MULO PROTETOR INTEGRAV?
REIVINDICAOES

2. CouleaTrotetor Integral, do tipo a1s Oppreende uma sun
gâo de fixação de pelo menoa Uma . peça tranaparente, colorida ounãOa
quo possibilita a visão através da mesmo, caracterizado por ser a rg
gerida armação eOnetitulda por uma poça moldada integral çoihreendelí teg
flO Uma poro frontal oui .vada prolangada em ‘porçâea laterais que
minam em Inatos de retençá, sendo que a citada porção frontal ó aa0
porOlea laterais determinam uma reentrância de Montageada paga trau
parente quo 6, por sua vez, eonatituida por uma tira cantinua curva.,
da que avança a partir da porgâo frontal e abrange ambas ata Par.9S0S
la terais, o condo a referida tira de altura substancialmente inferia,
r esta fixada, arma ç- âo essa
Or â. da armaggo em cuja zona média a mescaa

de 190:0
0 , 113. 9N de /9 de ~abre
&luarentos PRARCISOO GEORGE ',SARROS
"UM POVO DISPOSITIVO OMORTOMOI0011
extvÁlégie de IaVengRos
2-1,--412-12~
"1
0'diamtvo dispoeitino odont018giO3p caracterizado Pele
gata de O isolador do campo (*oratório partioularizar-so por ara
superior e oua
Re de age inoxidével arqueada em uma eemi-eolipse
t ra
. inferior, oontidaa em planopale relativa oonvergAncia, sendo)
pOsteriorm ente unidaa pelas suas próprias extremiaadeu qpa
aliam distanoiadores para a manutenção da data converAaaloa
' Tonto na 1 do total de 6 pontos apresentados
PV G. /

cujo perfil tranáversal é ourvil{neo.
. Tonto A2 1 do total de 3 pontos apresentadoa,
2Èrçgjaaft
• g'
<-7, • ,w

á
T WO MI 175. 6 77 de 15 de dezembro de 1965,
Requerente ERNESTO NATANAEL GESuALDI ARGisáTINA.
Privilégio de InveaçSot "PROCESSO

DE FABRICAÇXO POR INJEÇXO

Wel

VIMBRO DE INSER9X0 SEMI-RIGIDO PARA CALÇAIO PLÁSTICO ME SAITO-AL.
TO"

gaag 0'Ne. 172„Gtà ' de 30 de agosto de 1966,
.PAULO
Requerontes JISUKE XISRIMOTO
2rivilógio de Inveação: "APERFEIÇOAMENTOS

EM E RELATIVOS A AoAnnnme

Dr BANO WMULTANE0 DE VAPOR DE we4
REIVINDICACCES

E. 4erfeiçoamentoS em e ralativoa'a aparelho de banho siMultA
210o de vapor e &alua, conetituidos por uma câmara cilindrioa Ceohaa
1
da nos dois extremos, caracterizada por ser dividida diametralmente
'Om duas metades no sentido da altura, artiou1ando 7ee os doia setai4
Ilndros resultantes por dobradiças em um dos lado, condo dotadoo dO
foohos ou trinooa de fechamento no lado opoetof
Ponto n0.1 do total de 3 pontoe apreaentadoa,
3, • r
3
FEE,11111a.

REivIRDICAOES

E. Processo de fabricaolSo por ineg go "ocra salgado plás.
tico de salto alto para aenno.ra., caracterizado por oonsistir na
colocaç5a de um membro de' inserção ou núcleo aemi - riaido fabricaa
dç
ao em. i2, olietileao, nylon, rUo, . similares, dentro ao molde
sapato que se quer fabricar , sendo fixado na posigU Pa r moia 40
tres pernaet dois saem. da parte superior do moldo: (fOrma) e me
traduzem na parte média da linr:ueta do membro dó anserç5o, e o os
parte
tro o fixa ao 'pos t iço da pcnts do molde, pala rui'o-Zaia da
coma
deixar
O
membro
de
inseraSo
inferior d'a acato, o que permite
pleramente inte grado a0 ealcOno após injetar-se o material ,plhea
tioo pela parte inferior do molde, 'e inc a' licie° eu membro de in 0
ao
aer ç' 5a semi-rígido, moldado oo ,; injeOlo, para talçado 1314atia0
salto alto para senhora, fabri cdt em polipropiiano, nyaon, ril
aan Oua similarea, caracterizado por adotar a s forma de aalto alto,
o fino, prolongado num enfuste, toaa em uma 6' pega, a provido do

~RU

MIM

meios capazes "de prende-lo fortemente ao onvolvimentO Pl4atl,a00
que Constitui o calçado prOpriamente dito.
Ponto n5 1 do total de 4 pontos apreeentadoa,,
k
/
/e
1

F I G.
/

I

•
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MÁRIO tWtOIAL

tárookão

de 1971

WeepeadenUI pedido,. depoeitado na Repartição de P atentee &e Aleffit
4b5$ W. de abril de 1985 aob A5 3 9 6. 708 VIIIn/21a3.

Cl de Malte: se imos ,
lecalerentet ALCIDES 103 UM RIM BIO UtfLO:'
trivilício de InVeneag e (1070 ummamuntYARL 20~
12a01h 218,181 de

'Ponto ,p g 1 do total Ce

oontoe avreanatadoos

Fig. 1

EaVINDICAOSZI,

2W1/
IAL

t Ietive , aesnaador Wsra geghs compreendendo, Itiealt9R19.~
&r geita em material mlíeties eu outro material adequado.
lo
rei/11719w earacterizado pelo gato de dita capa feer provida 9M eua eia
'werfiele, g aperier de um dieco de meta/ g irado pOr purguem ou reb£.
,ea, a gudo que an parte seperL5 ds referida copa 4e1oao me ef;)pc
tre
Mo-Lanada do.00njonte prdpriameate eitos oorpo !ete gormadc
o oom extremidade inferior alargadas invente que supeilo
' Oruente o trecho oiroOlar kprese internamente por um anel de r,+en
Ops e te terminal superior, va fomlato alibstnncial9n t e trmç,eant.,
CO, o qual i provido de um ditam) , ou toar. arOpriamen're alie. ençain,
ta $z pua superfície euperiar, Neadd pr.?::Vloto asma, go trecho 01r0u,
km= 01100 melar cegtrall ' e ai- 1, 1 , re3eio22a1ld0 ft extramáSsda elas
;Ade do trecIto oIroular, é poss,sta wa cola £nterna.
do total de j pontoe aeredentddot.
~te

1\1/4131 / MOI

KF

plutarrAW072

11171111.111E1
ughs:
4h2
T

J V S1

Ag•

K1°

X114

11

Hil

ii

it.

orinpladi

A

ZWL18

2 ao nu

—Spt

RUMO LI e 179.14 0 de 29 /!..5 alfil dC 194.

Requerentet CPEMY PANà CORPO:RAMA 0APERSEIg0AMT08
g at
Wivii 4die de 1/1 "'»n
lEIVINDICAOIX

ooç ivproseWe (abri.
4 . 41.1394
,X94eMentce
em
.nip g o
éa sé material de gravea g o e/etre-sensitivo por meio de moia cabe
próesora atWavoetaúdo dito ;2atege1 dé Rco-adU
movimentUo
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Atril de 1971 1769

de 196f:
URRO UP 18c.!45 lo 1:g Ir
R
e
q
ue
rent:0i
C
ONS
OLIDATED
GIGA?
c
rEqAlft _ .1 cr.
B eja forneolda
.p2518.0 .do chaves paru informaçZ0 de
F.QuIPAIIEgroS a! •!
r
FIÇOATI'CS
vengU
"APER
,
o -ia 1
ivilgi
ditas Ohaves 2e painel;

..

maios

enGerecadores incluindo meios

WWP. manifestar

'1d

arMilZnnageN

Ina

. maios luo res p ondem aos ditos neioed. por a/timo ~toar., .
' &22 2 atm meios capazes de chaves de painnl para gerar uma marifeg
taga 53 busca de chave de painelLe
reep:+ndr,:n n.o cancelar de busca pata 5 dita man&
. maios
t
aça
de,busen
de
chnvo Se painol parn transferir as manifesta.
fuipães extabelecidao pelo poaicionar das ditas chaves de painel 4
Vinoslar uma operação de armazanazen,
Reitindica-oe a prioridnde.do correspondente pedido, dopo.
Weide na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da An4rion. em
p 50 abril de 1965, sob ng 445.911.
Ponto nP 1 do total de 11_pon1os aprF:sentnclun.
qUe

FIG. f

ART/G08"

um

REIVIUICAdIES

aG eumprndo.,
UM o,urelho :te .ntra CUX4etC r Irár pale,
.m-:.endn 1... parem . * 31.1perlorlongituUptuna correia transportacora
Conto de descrrga principal Paraõ
mal horizontal avaseante trminz.nde
per.oc.wso pradeta r minado para dito pot
transportar arttcos ae
to de 'descarga, um suporte aseilávOl sL VOit5 um eixo horizontal
transversal adjacente ao eito tanto Ge descarga ontre . uma posleXo levan.
toda a abaixada r. normalmente impelido para alta posição abaixado, Meio&
dito suporte para sol-eivolmentç , contatar um receptáculo r'ke alto abogm,
-

Do

k

to, meios para sensorlar o levantamento de Otos artigos pata nn'ia£Vel
acima do de dito percurso predetorminado l meies vara solt?ivelMento tram,
irar dito suprrte acima de dito Pof=ição abaixada, u me ies re spono£Velo 3044
ditos meias de s'nnsorlrx para soltar dtocer wier de travamento para era.
tuar dito a:Ialxamonto de Utr. suporte ',tf iltw; 00i1.m *ai-xo 40
Oito nlval.
TPr'.rOntralar.
1 in totai éo
P nntn
'
311.

É£

Oinik
.79 23 70

VIM .1:i' 179.27a oe 5 de mnio de 1966,
.21Wouere nte: UN12A) MOR MACEDNERY comlnITY Kir- SUÉCIA
Privilég io de TnveneSo: "APERP*ÇOAMEUTO EK PROCESSO pE VEDAR E EzroR
gA2 JUrTAS EjIhIrS SE,IELHANTES„E, DISPOSITIVO PARA REALIEX-MO,
lusIvINDcAobEs.,
1 - Aperfeiçoamento em processo para vedar e reforçar.jun.0
tia s ' uniOes semelhantes, caraCtetizado pelo fato de aplicar-so f :por
Meio de calor. rjas ou lícuido f :' um agente, vedador di1atá;e1 dentro de.
unta ou nas imedia ç. Oes da janta, e em seguida expandí -' 10 afite de o2,
'furar todos os vazamentos que houver na junta
A reouerente reivirdica as prioridades doo coTrespondente0.
pedidoo . depocitado s na Repartiçao de Patentes na . Suácin f em 5 de mui?
do 1965, 31 de maio Go 1965 a 10 de janeiro de 19 '66 1 sob na 5605/617093/65 e 242/66, respectivamente.
o a .= 1 do otai. de 6 pontos apresentados.

b'ER0 na 180.650 do 23 do junho de 1966
Requerente: REMINGTON ARMS COMUM:INC. - E.V.A.
Privilégi:, de Inron¡E0 "CARTUCHO PARA Clin150 72, CAIX
REIVIMICAO0EZ

1 . Un eaMtimho abrangendo um anvOlucro do carro, cot una Per-LIão.,7'
base s ligada a um extremo,dc meamo e una boca aberta no antro extremo..
do:mesmo, caracted, isado por mm-recipients ou recipiente-pega do fecha 0
Mento com umn porZo tubular de parede c una parede Integral de feeha
Mento no extremo anterior do mesmo, c per maior mo ;ocipiento'para thona
.b o Par a facilitar - a abertura dcroci.çients pare thumbo como uma concha.
depois de ser .expelido explosivamente pesa fora do cano da arma, a fie*
do permitir nas bacos de chumbo incluldos do proceder, sem interrupgRoe
fa sua trajetOria normal e ao Tecipiento.do cair para o chão na sua pra
pria trajetárin.
a de 15 prA tw; apreaenteioat
,ot

l
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WO 180,600 de 21 80 junho de 1966:
Clequerente* SOCIETE POUR L IEQUIPEMENT DE LA iwolusszniz aT D2 DA XVI
UARERIE FRANÇAISES - FRANÇA
;IMPEZA A 8C0
p22,11.16gio do Invengão ".IRSTAtIg4 4PERFEIÇOADA
XIBINDICAÇOSS

Sasta2ação aperfeiçoada de limpeza a seco, que arraparta tua dispA
altivo de nebulização para repartir um pro -duto ativo abre uma carga de
os a tratar no tambor da m4apima de tratamento, caracterivida pelo
k.'rti g
?ato de que o dispositivo de hebulização compreende uiria cabeça do Inan
91zaaão colocada na parede frontal da referida m4quina,.em uma extremi.
ade do'tambor, de maneira que o eixo do jato Co pulVesizagão encontrao
referido tambor em um ponto situado prOximo da interseção da parte 0.2,
pfndrica da parede do tambor com o geado (g ata, estando a referida 002
ria orientada 42 tal maneira que o trajeto do jato da pulverização no
'pe j a cruzado panar artigos tratados no mom2nto da rotação do tambor,
2inalmente a depositante reivindica, a prioridade do correspondente
gedido deposatado na ReparrSição da natentea da França, na 22 de jnnho
\965 9 sob •.1 r2 21.7440
1 do total de 12 ponto:. apresentados

• Ab7H ele 19n

ter,, incluindo Um Meio de valvula para regular a %a ge eitraY08 00 Roneâ,
condutor; e maneio de contrÉle, para operar o meio de válnula, viáo Lat
AO de contr210 inclui meio, de chave, tehdo uma parte operadora que peo
de ser atuada mediante cama; pm meio de cama, podendo ser ,movido para
cooperar com a dita parte operadora no sentido de dispor a chuva pua N
que melo de válvula seja aberto durante um período de tempo eaçolhid0á
O um meio para ajustar a posição do meio de contrille,,a fim de oànstnro
a posiçãç da dita parto operadora em relação ao- Meie de cama, no BeW
tido de variar a quantidade dagua vertida pa cavidade, Mediante ajustaa
sem do período do tempo durante O colà1 O melo de válvula POxmanace abem
toa
PinAlradnte t R dePosPiante reivindica a prioridade dó eoraoaaandento
pedido depoaitado na Repartição Co Patentes dos Estados Unidoada
ca Co Norte . sob. os nes, 1r66.528, h66.657 e 466,756, tod o s de 4 de Ju nho de 196Fa

4".

29onto n2 Ï do bote,. de 45 pontos.aaresentadose
.2:90

J3t,,
a-r?s"

(9*

A

TERMO 10 218483 de 8 de abril de 1970
Requerentes GEORGES FARAU , . a° PAULO
PaIr114gio de InvenOOROVO E ORIOiNAL TE/DO PARA ConYwORs ErtduA0
NEITINWCActing

ÇPZIO N a 2132:1105 lo 26 de.ag8sto de 1966

idaquerentes TIILITELR. NEISEN Sn PAULO
x.ivx ggio Co znvongtio "novo TIPO as nu D1ZNOus,PDHougà
AÚNFIRDWAÇOES

t

a MOVO TIPO DE MESA DE PINGUE-POUGUE, cermada.fie limo Mn de
Maus (le 2) ligadas por dobradiças (3), comUne, Por8a oaraotalananc)
oor ser agora dotada de um Cairalete com base (4), ~radiais/3=e eamp

g 0 NOVO E ORIGINAL TECIDO PARA COIWECOES EM caufam, que ias carag
tenra essencialmente por ser o tecidb feito *Aguado o. esquema do toca.
legam apreaentado na figura 1 o que forma em alo SU P ertIcie PMPOrieWp
pois db tecido, uma 2equÉncla de fios paralelos e alternado ~ama
Rigara 9, ¡geado tais aáxie de fios cortadaa- transveraalmonto e sondo rae
tecido #3800~ 210.1 quatro tentidos ficando em pá os fios cavtadea apto
949Ymentee
YentealP % do total de 3 pontos apresentados.

Das, e na qual se articulam , jogoe de alavancas

CE 63 %Nadas ao mar,
bo dn Loa% e bragos paralelos C 7 a e) °calino/2 M loeid 00
00 C e
erma do "L" invertido, pnra aula pormitts offlpolawallo(do~.3
aado cavalete, juntamente com as duas falhas do !empo da 2902e.
Ponto no 21 do total de P panteu.samaentedooe
.

~O 50 180.738 de 24.de junho de 1966
'Requerentes COMMISSARIAT A L IENERGIE ATOMIQUE . FRANÇA
PriOdlgaio de Inven4o "AFTWEIÇOJIMENTOS BMDIsPosaravos Ds corssOLe
~noa TpRUDAREs PARALELOS 13, PRINCIPALIENTE, NOS men/Loco 4 nfroa
DINUENR0 SJÁNICO DOS TUMOS DE FORÇA DE . I24.1MATOR rUCLEAW
4

ISETÀO
/60.707 de 24 de Junho de 1966 •
homentoe VHIRLPOOL CORPORATION
&3116ale 8a InvongSo "APARELHO CONGELADOW
AEIVINDICAGGES

g ra Ssay41he congelador, caracterazada aeer compreender* meies qta
SluJa. uma ea':jdo.10 e no94o; , tawf.oq . j.EVC.1(nçlvzir água a dita cavidade$0,
?IM do cem . ongolada na msna, para rormr um corpo de lo; e meios P.8
,

anaalar .leaaaaaimenW ea-á goa-a'41tri :Ovi dade SwrVin de MCIO Oonda

ZfaVIODTCACOMI

R . Aperfeiçoamentos em dispositivos de contrO1e ,00 elewentee.tuboN0
2GB paralelee, e, principalmente noe destinados a medir o isolamento t$21
tico doa tubos de fOrça de um reator nuclear dispostos em faixa recuado
Una rede regular, do tipo comportando sondas retrátele que se pSem em contato com ditos elementos tubulares, -caracterizadas P orque ditos SOn.
dag são levadas por am carrinhomeivel provido de xodetea nue se apoaama
sabre.dois elementos tubulares adjacentes, dito carrinho compreendendem
um mecanismo de comando watonOmo dos ditoz rodetas,.detarminando suo a)
t;anslagão ao longo das dois elementos, e porqua, aura pinno peraexeleular scs ditos c/emeanaoa, estão dl3pzstos reviroe e)i:Ztt,I(Jos p:dr umn-.
s4rie de trilhos ol:.ertr:oz se;,, undo (luas OireçFws pnr p A 1 -A92,, s, tenda
'53'edo e de trá`afaaêaais qua geesurate a naaaaaea do d;n,ta ^4~ubt), s1:2.
O

Wititet. ufeiiva

OFICAP4e (Seção- ((4,
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IOUGOLPA POSLOKÓ Uft O litre-oritee''MS elinuentoW tubskIWCOS' adMSOUgá
AgaLsquog no intorior dciditofeixx!,',
& woquoredlteeivindi'ca a rlorldadMbabrrespondehtt'•0211W'depoti
&atado na,Ropartiçáo de ratentes pa França ,em 24 de junho
•5
do Mal0 do 1966, sob os ri £V., 228o .60151, respectivamente&
PontomiQ 1 dePtotal de 9 - pontos spresentadbs*

wummo ffe 121.793 de 5 ae Itg6at0 ao 1960.
Roduorontot 00mPAGNIE DE SAINT CO'SAIN-rrunça
priv11égio de Invenção& "APERFEIÇOAMENTO EM DISPOSITIVO

Neivindicac7-5a,
. 1. ComposiçÃo , catelisadera, oaracterizada Por um,

aluminos'ilioato; . 00ntendo de 0,5 a 1,0 'equivalentes pOr . dtomo -/
grama de alumínio de tona de valência positive, oonaietindo de 0 , 01 a 0,99 eq:uiValentes de tone - de hidrogênio por átomo grama .
de alumiu10, 0 de 0,99 a 0,01 equivalentes, porlítomo grama(de alumínio de cationtes de metais e.soolhidos de grapo IB até wges

Lon qUate -Ws:tutoria tundida é prc1jetuda sob a forma de 'fil.etee 05

bra OS'qUai g ~ e.aàir corrent'essasOsas 'que eubmotem ditos fim
(Umnaató g:a um estiramento,. transformando-os es . fibras, caracterim
eada.po10 fato do , dispositivo coMportar um conduto anular-para -Pe.
Wmpaomav , n-cerrento gasosa de• feitio anular, que circunda o ./

po VIIi. da tátloa Periódico.'
Reivindica-se 3 winridadu do correUpondentepo
dido dopeeitedo nos , ' EVCGA„ em 21 de Mocembro de 1961..

00rp0 hao giratório, dito :conduto sendo limitado pela faixa•periM
Cerua , Tpor umtepwrède . oxteriOr,.(a distância entro . a citada
to O VI menoiodada parede exterior diminuiltdo progreepivamente dem

*Ponto no 1,no total de 16 pontoo soreoentadós. •

OBtnada da ' oorreuto gaeoua'até sua saída.

Tf(RIN) N o 136268 de 7 de Pereiro da 1962,
OF AMERICA-E.U.A..
:Requerente& CELANESE
. CH PROCESSO PARA A POLD4.
PAPERPEICOAMENTO
Privilégio do Invenção&
.I0ERIZA0.0 0B ,TBI0KANA, ISOLADA ou JUNTAMENTE 00.m .0 OUTRO MOUOUORQC

Reivindico-ao C prioridad e. do Correspondente pe' 6.01)0Mitadd 9-a :Canos, em 1 de 40Eito de 1959 eob o n o 802.
•

,PciWan 402 . I,~*atal de 4-p6atosspreseatadoar •
-.•::&11.

I

ReivindicaçOes

1- Aperfeiçoamenis) em pr000dso pare a poilmerizUm
40 de tri.O'xada:iedlada ou, juntamente coo um outro monêmero, uea&k;,
do . wi ,oetaIiender‘ofttitniea ooluiatindo ae fluoreto de boro Ou cok
plexo oontUndo tluoreto de boro P.00ntiftuando p polimorimavito até..
ao menos 65% drriexama per convertida para um polímero ou opa
oaraoterizado porque a pal~zaeS0 é conduzidn .zem pragenge
do 0,1 a M'molee por 1000:moldo ..da trioxana Iaiotalmente predaits*
-Co. de um agente' detiraneferânoia da cadeia, WA e0Otal 0 U41 61000U
um ácida carboxiliod OU Um antdrida de &cada aarbodlied, a unac
temperatura na co pela do 49 a 450 oe p o ni/g eba* d o .ren39 da çi
escala de 0,25 (4 1.2- minutem,
.

•

y•V't

j119 do
Ni122194 " de
smd&a:IS:e.riNe sie,
bqueronto&

10mo

Pelvt1.4gLo de

{N&P'

odiento a-ci'aváje.,,no ar'e'resulten(Wdesde:fátd7r~d~Rs
omw-W. 'mfli i'dd'tótlet'd0 Pontos •apresent4don

0áTáttGADORAS.e.

‘rM0025,11 -tioaa ; O 'dito -dispositivo odmportando uà oorpo 6co:ét.:1
PrOvida de fileiras de 'orificioe pfi„
í
Uri° ouja
po:0-2erion

•

gommodla .
aperrêtWimontos em trem de aterrgold para 1tVi8ed daPaótee£41,
l id pelo fato de ter alhetas ou. sim/leres Oolocedds no conjunto rode& o(
-pneu cio ' avio e no seo trem de aterragoà, õ estanca) 0. 4sas elhetas ON‘3
, Similares sujeiras a a ao dttórOg deãiduees prOdusidas pel0 desiN

TERMO NO 135.614 de 11 de Janeiro de 1962.
R'equerente. MOBIL OIL CORPORRTIOg..E,MM , .
PriVilágie 'de IfiVen(jeat "PROCESS0 J.PAIWPREPA'RAORO , MTCOMPOSICUES -

PARA Re,

WitOtWo nu PIORAS, PARTICULARMENTE FIBRAS PE VTDR00.
,R0ivindinaoUs1. Aperfeiçoamento em-diapositivo para *tbrioan50
WOras,
partioularmente
fibra -de vido. a:partir de Materiaa.,
da

eld0

Abr11:,chi 1971 ., 1771 L

•

prioridado do o4ProomondontO Ra?
cudo uaobs-4tadoLuw:C40.A. 010'15'-sio VOW&POLPO átt59£ Vê0 n g Ci
89..
• .
,L f3 2,14e no 1. 10 itotal do pata KnamtãMe.

D

a

1772

(se- e !!1)

&100 No 158.546 de 27 do abril de 1982./
,f'neuerente, NALOON INTEENATIO-NAL,
vili de Divonçâo, APERFEIÇOAMENTO 22: PROWSW PAHA PaEPARAÇBO/

TNYá g é 146.837 da 2 de maáO áe
Requerente

t

INC. - E.U.L.

Privilegio de invonção:"APASELRO PARA SOMAR ESPAÇOS ei CX=UREWTE, DE PEMA

DS =ER"

OICLO-ALCA,P248./
. -

1P)71

Min ND..U.

pelvindicaçÕes./

Aperfeiçoamento em processo . pera preparar uma ciclo-ol.

1 • ktrelho para formar espaços em corrente de fecho oc noWCIP

jinono, compreendendo ti rosoNo de um correspondcate ciclo-alcano com /
_N
71C: u j c aolecular gaso2n, em pre,2e ,y4a da WP composto de boro capaz de,

fe tem um rei' de fJla”,otos ccotínuos, entreliFrados, conj,,atdoz, prâ

1-

C
'''U r sute a reação de oxidaçâO, r- eagir coa o ciclo-Ocanol forMado, 04 .
-,6,t.,J.2.0. pelo fato do se realizar ata reação e um A temperatura ae
,15. ç st á 300 0 O, estando o composto de boro presente 02 proporç g o sari .
t , •lente

Içi

pare prover o equivalente a 1 moi de ácido bárico celculado c!

los es17nçado., atrvOs do comprimento da corrente, com um tc,tbro de pr-.
roda termínsl pre á extremidade do filamento conàugdo, em 1J,Z,..
midade de cada um de ditos espaços, caracterizado por ut. uerrbro C i e cL,

por
, de ciclo-alcanol forrando, a recuperação de Uma fre.
o 11
38U 3moi

jeição mávol cinposto em um supbrie e operativo para sL1,`ital v. cor 7

e a. desidrogenação/

rente fixa e.int,>.r,Ditentements à medida que á ,..ljnottGLa o longo 6',

contendo ciclo-alcanol, da mistura de reação;

íns ase

le, um mewiwO.mevol disposto em dito suporto e:,pG.,;.aeo de cito menbro-

ciclo-alcadol, para formal' e ciclo-alcanonn correspondante./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente

>de. depositado na RepartigRo de Patentes dos

' re,85,10

No

Zet4aes li ni d oP

de su i ei Ç ao e q ue

po

da Ameri-

de abril

que passam suco:sivaments to lanco die, para cootro:er a utucção C0

releç g o regulada de tempo com dito mwabro

pAAA

SOLDAGEM 2

croeto.

das

heivindica-se a prioridade do correfpc,: g ete af10 depitado

pnocç

nos Estados Unidos da nnáricu, em 9 de maio d 1952, sob ac

Pai, SUL PRODUÇÃO"

•

pEIVINDICAÇOES

Ponto n 0 1 do total tis 10 pontos arresentados.

1

Dna eomposiçio termoplástica pra soldagem, caracterizada pelo

ate de compreender 100 pgtoo, em pásso, do
o clorado e

aujoiço paia asarra: u-

sas seçâo separada de espiral comugtot e

rivilegio do Invenção: "COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICA

aeCiót.,

tal entre dite mz , mbro de sujeiçio e dito sekundo . memb7o a or.eilLdc

equorentel TiE B. GOODBICH COMPANY -

I-

coopera com os membros de p,rmia torz.inàLs

dito membro do sujeição, e um membro oncraucor disposto en Cite supox.

de 1961, sob n o 105.888./
Ponto nO 1 do total de 7 pontos oPtOoOnt"05./
1 45.370 de 10 de dezembro de 1962.

n, eia',

t:9

sos à bordas opostas de um dar de fitas e que tem vnt serie de CSW
ços e uma seco :3ep&rada de filaento conjugado disposta Ga intervt

5, a 20 pastes,

resina , d0

cloreto polivinill

/5"

)1-,

em peso, de um polfwero de 3,3bin(c1orommt1.)

—.7V-7=-"'

et ano,

11
I

.6 requerente reivdndiaq a n ri O ridade 60 Oorr ODPfidatta 13 06,4

11

)),=

R

de09.

Pitado na Ropertiçâo dg Patentes dos Estadeie Unidos da foárica, em 18 de
pzembro do

1961, sob na 160.261.

Yona n a I do' 'total do

0 pontos apresentedoeD

iNN0 N '' 1%497 da gl fia £o y aroiro de 1964
querentoi 0208N3 comia= Z PCIRTIcIPAÇOES 4/A.
riP116gio de InvougRo g wrie PflOCIDVX DR 74CCIO4

wr,nku 4 5 157461 de ?.0 do março do 13k611../.
Requerente: B4 1-g $C511 4E111N. & cona-ruaix 4:ai5io1?srea.sarxi../...rece

. s20
PO

pau

Gffizullte Mr0A..'

Wedifm

NU./
PrivilOsio ' dm iovençto;

p Rom'soo

DO TINGIUMA a ACABAEW1t s.DW...WED/

DE COUROS./
delvindlccçãtszt

Zata~no
V. - "EOVO P.b8C5420 DE PORICAÇZO DE OARAVIE Mg sÁbleket , ~acta
aedo Gose.wialsento polo fato do ia constitu4 inloialmento t na .
°maga* Itie um tubo ( tig i4), por enrba&nont0 (fig. 2) do una chapa .
.t411011 (figo %);, cujo ditnotro devo oorreepondor ao , dlÁnotro do sa
pionto que 19.01~4 . onguanto gya kaltura do tubo oorroapon440,
y
weaaMo4~09
[4:
a 4WRO X0sea] 4 , g1taxa do.raélpionta, amnda.a áuriggo
)
Bilô Oof Aatoftle do ghea apldada (álg. W por quulguer forma oonvoR
o
~00
5~1 f24 1 peutoa ~conotados.

479.

1 - . Processo de tingidura e acabamento siault g aso Ce coa -

»os, caracterizado polo fato de se aplicar ao couro cosa dispers4o eqao
ey /
oa da polímeros' 0010rantes, obtidos por copolimeriatção de edição
amado consistindo o copolímero essencialmente de unidades mom.bmerco/

eopolimerizadas dee (a) pelo menoa um acrilato de alquila iniorior-,(b)
um composto, escolhido de classe que cowl:;te de N-metilolacrilamida
-N-metilolmetacrilamida e sous átoree de elqiila inforier;•0 (e) um corente monâmero, eacolhido da Classe coe consiste um corante aro e um
corante de antraquioons sendo quu o corante monômero porte pele menod
um grupo olefinicamente insaturedo, cGpoliwurizáel a está prooente.am
dito polleihro ou uma proporção de caros de 1 a 15;, em pehao, CWA rolo-

gRo a (a), (b) a (c)./
A requerente reivindica e rioridsde do -correspondente pe.
elido depositedO DA departiçãons e'et.ente; de Alemanha, 0m 21 ele março/

de 1963, aob is5 B 71.227 Ivd/u./
Ponto no 1 do 'total. Ma enates apresentadoe./

TgRmo ye 159.697 de 3 do i
Re •

. o ?c
G.M.E.E.- ç Y.020

:7 p10
-

rimng) ORWAL (1CÇ. .?3f2o
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hiViX(541 5 de I nV0A4U0 AB(9 1124~4
.1Krat.~1
• 1 - Cab0 tinÍve prOprio para trpnaMiaX f8rgda de, tkOgges 0 dem
pro:,sri.0 na direção axial do cabo e equipa40 t;oal UM ~mento do tra
.balho helicoidal, no qual CO introduz.u.a,Woda,dentedOg Q que ()onda
te dm uma alma em forma do arame e em vánc ' coMaded de VO3.t4C 10.12rn.
inc, enroladas sôbro a. primeira em sentido alternado 0 s- abre esPozalim°
ocha - ca aplicado, sob tensão, o enrolamento de trabalho,caraoteri240
do polo fato dc que a alma consiste em um arame com alta realtoinela
tr p o, cujo eixo longitudinal acha-se helicgildalmonte torcido CO

a

• pnenado do enrolamento de trabalho e coa um grande ãngulo do passOr,

Finalmente, as depositantes reivindicam a prioridade do'correceon
dence pedido de p ositado na Repartição de F atontas da Alemanha, om 7 0;
de• uribo de 1963, s' ob o n5 V 24-146 211/47b.
Ponto n 5 1 do total de 4 pontos apresentados.

oro

Abril do 1971

WA)

we ao.9N

a e2 RO 6~20

1177A

do 96J'

Requerentes ItA18IMMED444LNUAREA"
2rivi1dg3c de XavenoZog ;Um:m=0 MI
UrsiWagglinin/XZANSI

J! MOO NE, ~#3 en

StiTiodicaoWeo4
Xdopooltivo de dosagem :para suitor9.G2o see_radeitooA

ou pulverizados, munido com uma tampa corrediga ggo, na popigWo
ohada, veda= copo de dosagem inotalado'na oi,o.rO do reeerva.0
subdividido por meio de unia parede diviedria, aluna oDmora do og
ohimento e noa amara de retirada do material atravk de uma porA
de de vedação previeta no imu lado inferno, pomrelagZa oNcx0'
de reserva, e cuja Intenda° aolubl , esAmitada, emumapooldáo do
retirada «a giotaria.% gge frangueia a abortura do cuida do copo do
dosagem, por um batenteprovieto no seu lado interno, oaraothriao.
do pelo fato da gue a 00ndugeo da tampa oorXediga acha - DO SItooNno
da na região era 9.,!Ja O batente ao encontra :amosigh de rotiroda9
de material, e, ainda clue.a tampa corrediga d oonstruida de mac3.
neira tão elástica que posso ser flexionada para oima na meneio
miada para cima no ',leccionada raio pelo valor da elt gra do batem .
O Depositante veivindica 4 prioridade dos corresponde
too pedidos depositados na Repartição de Patentes da Alemanha, ep
17 do novembro de 1962, 28 de maio de 1963, 0 8 de ejeto de 1983
xospactivamente sob os inimeros X 54.853 VII b/81 o, m D6.989 VIN/
O/81 e e Id 57.765 VII b/81 o./
2anto n5 1 do total de 20 pontoe apresentados.

o r J# 4'

22 is,,

Tr w'Di 160.004 de 15 de Junho de 1964d

mArovs s/A. FUNDIg0 - E NBCUICÉ./SX0 PAúLO./
de 12 ous7i 0 , 110110 MOVa0 0 . 193tiCarp0R PÀJIA coRREIA.l . •
Reivindicaffies./

1 -levo acnielo de esticador de eozrele, pare máquinas-Uí
arar, ou sGe.t: : emallantes - e, sm particular, para &divinal de Ai.

de tipu do colune -, caracterizado pelo rato de compreender um •l./
xo, iv,rolelo ao plaào de base de montagem ' do motor de acionamontos de
mnacina, base essa articulada ã estrutura de p;r4via maquina, of.x0 Sem'
r4r

se dotado, na 3114 . 0Xtreá.dade externa, aocedsível Ao operador ., AG Lthig,
alavanca de comando manual e, AA sua extraraldade intorno, de Um.eUtno
tele° OU como, de formato, do preferencia, elXptico ou ovalado e do ,14)
rife.:!ia

recortada, substancialmente, em arcos de adt00.10 001484VOOR ea

do conformação semelhante./

Fonte Ai 1 ao total do 3 pontos spsesentsdos:i

ThIN) 20 193.674- de 9 ae outubro de 196p.

Sequorentet S.E.B. SOCIETE DiMBOCTISSAGE DE BODROCONE- FRANÇA
Privilágio de 745,VONio; 9761/0 =ALO DE FRITADEIRA ELÉTRICA COM TAXAN
ARTICULADU
REIVINDID‘OF8

NOvo media de fri t. 44eira cletriea com tampa articulada, cara,3
torizado pelo tato de compreender um corpo 0111n6:eito trao aprosenta ummo
rebaixo perifhico .na parte inferior o una borda orrondondado na oztre
dado superior onde recebe uma tanpa pontada artieuledezento na perto
traseira do corpo; 03:40Atrande .-00 o corpo ollindrieo Assento o finado e"
1 .

'polo sun fundo obro toa bise.anclor ioolonto o Mandado Ba porto olwn
rios duas ases Isolantes ditmetralmento opostos o de coattrao aasuloro o
meado una delas formado dategralmentera porto a pporior do Moa animo lOgN

lente, que fiem disposto ao 2930g0 de GORDO cilíndrico o ~dna janto a
ba g o ~aro °alma esta onde :ploetram co ONIQUMRCLI do ~Mugge 2
corrente e indo se acham alojadas poetes de amua° 4'481oo COMARMoc,31
por ug bot go eiratbrio gaa se projeto pereAelnento, da teco fmtwom W`e.
caixa, a qual aproseata aia:lana taco ~op tou solithogalpoUngoUG
com um visor triangular para U4ada de DiNol ds a ggoe 90WID ~Pa cto Poj
.debaixo da outra asa um boto VO manando asa. Sosm ao VR4
%em WalaWs
sal a e sol* ,,•e

tbm§á

kj,

z

diARIO OFICIAL
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1,0M1ar quo cobro a &Atara:dada adwide d4 earpo_ettindkido, coa salieá4
ia que se projete.radialmente do referido rebordo anatar e abaixo da (Dial
previeta ume 'branqueta cat um:manípulo setimAte .Ob/iqUO, e um templo c.
Dircular) perfurado em forma de estrá/a e encimado por um puxador retaft.
guiar tando &ate templo disposto exc&Atricamente MA relego tampat.
:MO substancialmente como descrito r e ilustrada nas fotografias anexaC.
Woivindica-se e. prioridade docorraspondente pedido, delmoltaaom
'fta repartiçre de Patentes da França me 10 do, , ril de 1967, sob. AO 624
cate. ieiico epresentaoct.

MBSMO N4 168493 de 9 de abril. de 196
Requerente, MONSANTO OOMPANX . E.U.A.
Privilegio de Inven4o "PROOUSSO PARA PREPARAR PARTICULAS OU CORPÓS M0013
Vakos DM NITRATO Dõ AMONIO"'
- UM processo para preparar partS.culas de nitrato de amonio, cern
ter i za do por compreender A compressão, em um plano, .de granuloa de nitra
to de am g nio, de modo .a reduzir as- dimensões Assoo grânulos naquele plA
to e, ao Mesmo tempo) aumentar as dimensões de nm grgnulo num plane perpendicular', os referidas grRnulos .t.-!ndo ume densidade de parg.culas de
pelo menos 1;5.
R requerente reivindica a prioridade do corresponden'te pedicio cepo -.
atado na Repartição de Patentes dos R'stados '!nides da kne'rtea. em 10 de
abril de 496W, 'sob n o 358.862
'onto n q ido total de 10.pontos'apresent,dos;

Seção III)

Abril cie 1971

. a ~RIU 0(.0~0 n4;ffittionniAvd4 lianÇoaRa nallobita p b (Arenito galit

nionemonto da,.0art
trA00 troen~Atu'o
!aty. in44oWe curAgrgade do pe4t4 oenkapOndenkaôneositado MOO
'Jtatadou uatdoa da 41g rig aftm.20.4 , .~40 de .196.3, sob A0 261,772,
lknato no. 1 d'o total de 5 pontowapromwesd‘ík

mete SA.
159.199 da. Ik'da'aálti de 1964.
dózi.Ep cOg1LySa' a !MILT011. WIRLSON 3On014
Requerendo i
PrivilegiO de 'avença() iiNOYAg DISFOSIÇOESBM BOTOU"
REkeNOIOROES°

BOTOU, caracterizado por sara constOMMI
1*- ROXAS DI,SPOSIÇOSS
de uma placa base (1) proXIda inferiormente de um ap. çdiee Aa.fIxaoMo
apoiaãdor-tal p/ACa', uma:puir& gaoa ,( 3 ) , de "rát" 1 41 triolmnt°I.
em cujo'fundo pode conter.ilustraçOes,ou mesMeetiquetas, foto, dolga^.
das .plaquetas (5) ou dispositivos-.0iilaes justapbstes, enquanto que,,
pira o Lgarissionamento de todo b cohJunt0 hi Parla rieR e suPsrtoemontov
um anel (4)). metelico OU, não,
Yonto n o 1 do total...de 2 pontos aprebentadoac

FIG. I

2RROO Xa 156.935 de 19 ;e tauralro Éto 196.
Requarentet 2=1101I. INC.
Xavatgiot irDI3POS:TIVO DEUTOR 14 MANA*
PrPrilágie
)3=27.2.0.03
.

dispo-ai-0x° detetor Projetado para cooperar com o mecanismo
.de um tear, o qUal possue am re,Ro recolhedor,.montado de mbdc
Votativo na extremicade de saldo do tear, caracterizado por um mam l?r0 'Aiorpoptce . Plov .ocalisado diretamente em frente n periferia cio citAdo1. tba

0O20.2soolheder e fazendo, parte da . .mm circuito el .;trico . cem' sJ ;o; r1P4..2
oaz-c
o r.,ar!
do nárgaManta . dito Membro perCel..tor
lado ná 'rólo á - medida que á ferro'niic . 7.-Alo t)z.: a o ;:kuj7,
tpog(k .u..perlá.'orte do ;oferldo . ro13,

22RMO 35 3d5 . 418 •$ 17 Am Dezembro da 1964,,
Seqierentei ESSO.RSSEÁROR AND ENGINEERING:.COMFANY-BeRac
•
'Ptivi1440 40 -Uven9Z911. °RROORSSO PARA.PRÉFARAR AOIDOS.OARBOXU1003
ou AMIDAS,DOS /IMOS OONÉOSIOUS DR OLEOS UIDROOARBONÊTAD011,00Ko
'PONDO OS MRSMOS°,
Usizia(1142dda
1-t2e promao paro PrPparar UM Ãoidc; monooarboxílt.
oe de elevado pe00 001061.11er, coracterimada . pelotato de ee fazer
reagir CO polímero go . monoole4rtá". Mo molecular.
de 600 et é .3006, c' om um ácido monocOrboxí1io0 ,.elfa
'
Meta-intja
-curado, tendo 3 o .8 ÁtOMOB de àai..bone.
Reivindica-se o prioridade do correspondente POLO
depoaitade 4M n.u.À. em 13 de Janeiro'de j.964. S014 -0 n0
Ponto a 0 I mo total de 11 'pontoo apresentados,
.
No 157.718 da 19'da março de 1964
R4querento: PIBLO 2F
pAuL0
52
”NO/1

211/A

:eçnJ
ado por

MARIO 0191:1AL (CéCR.0 fTI)
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elamente UM suporte VertiCol de eacçaa tranr3Vordidt em We'
R previsto para ver aplicado e firadOWarnameate a cedo MM doe 104
W.ta do YR° e ovo o vitral de destina,;„¡,11, ''sweo4pe provido de mma a4.
mie do regon arqueado° de guia, equidistant"..0 a/inbadon vorticalmosk
te, e em ndmoro e pooloSed correspondentes.mo riNSeero e C -Um oraná0
toe paro as fSlhae basculanten de vidro,
Ponto n o 1 do total do 6 pontoa cPreeeletado0,

Abril de 1971 1778

sio) lae cape de didtiieo Mentido pele MoYià o 611afga

áa2:90 g143'
Lu) eioteime eontormá-ao por pequeno .p letho.frontai . mo DletUe prled, m
pe.1.9 . mentido mor Dm eorp q eterrachado9 qmo g.tXp D2R.Pler48~0MOURIB
de'retrughe
hum ne % do. tote1,44 pontoe apgeeontad000

WaVO 80 160.265 de 22 de junho do 1964.0
ITÉga
Requarentot SEIF OALE ROX
Privilegio do Inv;n9 got DISPOSITIVO • PARA PROCURA E CAPOPIO-0 AD2010WIWS'
.D2 OBJETOS IN amei, * PARTICULARMENTE PAOROES DE TSCID08, AUDSTRAO
PÁDC85' 08 TIICIDO8 WATS PARA PAREDE, AMOSTRAS DJi PAPtIO ' PADA DUM%
WaYgpickeOce
eigiTARRO 4*•
.1.

„

illoPORI•tiv. 0 ..1~. Pr29.ilr5.

rIC.1
EN 160.05 en 17 de junho de 1964
ReqUarentes UnTIMDDSE AIRSRAKE CaTANY
Itávildgio do Iwo20eDI2POSITIVO PARA COI:MOES DE MANGUEIRA 4'-

'REIvINDICACOES.,

1 . Dispecitivo para coner,ão de mangueira, compreendendo um ele .
lanto incluindo Ama parte de ¡argolo cilindrico, OM ' Unli extremidadepor sObre e nua í colocada uma mangueira para .ser lecetrida e premi a
tu" por vna'bragadeira anular, dita 'parte de gargalo eilindrice gem
do de um . diametrO Substancialmente uniforme e tendO, na , adÀ65'nela de
sua emtromidade, um frito circunferencial arredondado, caracterizadopelo fol'.o de a parte de gargalo cilindrico ter um sulco cirounferenel
ai raeo no sua foce eátterna, em relagãO axiel espagada ao referido .
friso. •

atruvu.ISiowl.6.10 -9WPtogi.

treg .40 bqid o oilogerSIfIsi 0.a.,Xagte2q4e . Deo
do .e9D.WA04.d9g.. erg, '414 4v149r9..PrgYi49 9935 . PfPDXIW.N.â80.140
4g.ent!Oe 451..,Aloot4 flO P
R10.1.norAor.3..aP.0.4 P atA 2 !:141A a? Ordnego
0`A
t., G .X194t iV,9¥. 65.01'9.
ietn.O.k P.. : .41top .ol'oppeltop Ao pmvçàp
igte8t. 48. 149. 5 ode
4r .quig.(1.Me.P.911i ( c) .Dr‘)-...9aRolbAd.P.5.01,...M5e.
.v a tt4.914P.r.ni.0 2.1t.R e3n0.9

Pie O? 09?'.1:!eePONI.sá'inl-Çk eoM 4 áff53.P.2,3140, ezo
Pi;r oo nt, ogoo :01,teat:ffiena0 L .A11.11i.disso 5 provido coo Orgaim DOTO 0 AO c)
wkaltdo do/LsSitgis _a9YinQató.e. otog.
!Neto PP da totel 4e33'Domtou âmêeentaderi,
13
.8

Reivindico-se a prioridade do correspondente psdido depoeitedo na
RepartigEo de Patenteei doe Xotados Unidos de imírisa em le'de.dosem
bro de 1963, nob Po" 33ó.150,
vento no 1 do total de' 4 pontoo epreeentadon.
5.
8

1§MO 02' 1604TOdi'17 de julho do 170.
Rneoroáos 0/0 Wien CULD" 113"
./.2.027

Tigià 'No 160.110 de 18 de fevereiro do 1964
Requerantel OOMPÁOKIA NACIONAi, DE ARTEFATOS ÀE2ÁL/O0E"AL14AC".80PAUI0
Puilgtode inVinção "tZ0V05 aratuno.essnoiINTRODUZ7DOSPM VALVU
LAS PARA E07aJZO

01.5'

nivitrATCAQrs3
"gcv05 P.)5NromFr1;v2 I:W.DVZII7J$ EM VLLW:...A.E PARA EOTIJIt,.
is fixação para
DE GXS". c.,..:e.,:to.r.,7mlos por cuir ,•
do
'
v
eda
a
paaagLm
co
couduto
de
latroduçÃo
e p.i .;;U:inc:pal que

5Wivi1igio de brielb210 "41,03MR0 PAPA MA: R 10.0MgraigEttplptk,
ÇAA1A8 DR POPO
PXVVIDIOACOPR,'

* aojamentO pára roda, e'epeola1eent0 em garregidg 8 gni) 20t 10.
tormedo.por itmd deproada ailM4 P ar ta de Puede da %RS 48~3AIN
ra,.laaa,ex'forma de concha, nenteed0.6e ,g; pare-lema aula() fiel -ÉIAB
to de'fterede e atendo elé 11gedo 0om esta Po prefOreada MODIÀ.vdãmq}
te, carecterinado pelo fato dr '1493,
livra OntrOlU'O?JaW Onyogic51,
eõ daparechi o . ci Pere-làê WDerte OM DOR% ,je efflaWW,
e4Pédioionel.
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eaão, diepoeitivo para medir continuamente a foro tranomities_aos.

lanalMedte, a depositante reivindica e prioridade do corresponde

'10mr...nba eal8 do

adido doposittido ma Repartição de Patontes da

locoo da mancel,fizoo do poça fundida, dispOsitivo para tranno~
uã ninei quR 4 proporcional á diferença entre

julhO IS 19e, sob na• A 43.603 II/63c.
0.1 'do total de 7 pontos sprocensados.

8

dita força ~lida

uma force prS-ooletionada, o dis pooitivo para mover ditou MOCO& C.'
monco' em r-v3poets e dito oinai diforancial.
Rei-vindica-o° a prioridade do oorreopondonte podio
ao aspoeitado nos E.U.A, em 20 de Dezembro de 1963 oob oxi0 332.056'
Ponto,n2 1 no totml de pontos aoreoentadosi,

Fig. )
vaMO N a io2.757 de 18 de zetembro do' 1964,

ROtigerOlitet HELIO DE ANDREA NARIZ° - OUARABARJa

PriVilÁgi o de Iovençio;"UM 14610 RECIPIENTis
133STNnicAçOs
1 Zá mÊvo 6cipienta, do 2ormate
todo de uma taMp a , 110 COD.iro da

annstLwialmants clIdndrico,

qual pa.avisto um laca preferentementee

ao pikistice convencional, caracterizado pelo Tato de que ,S) morp0 de" dite
xr:Cipiente apreeenta sua borda
1. açober

superior virada

dita borda o amoldando

aCOMpUrihad0 tormato do
:Cotelsanto de pl. -aedo°, fio to ato ciIindrico

Ponto o a 01 do total

da

de 4 de novembrod

e 1964

Yo1,1141* de Inver4O °APERFEIÇOAMENTO EM ICE/CUIAS DE 0ü1116510

convenientemente em 40U

interior,

REIVINDIdAME4

a APBRIMIÇOAMENTO'BMWcuLo g re

r a bordado =abolsa profs..)
arVigt, outrossim, paraujust a

WYps do recipiente e ajustando-se

W.945 .

para fora destinando-seo

socalm da :tampa que revirada abre

;.a LE1

aRMA X4

Requerentet'BISELLI 8/4 . VIATURA3 E EQUIPAMENTOS INPV$VAIAIS ,..3.1)4N4

GD

GUINCHO,'earacterizadó #

em (-,

fancia, pela.00mbinagh do guincho oóm um guindaste formadd do duas
em n r k dispostoà guincho .e guindaste na frente do

heeten tubulares

' vefoulo abra uma base de XÁS.° formada pelo prolongamento do wehml
o chassis do,t.efettIove

em que

o guindaóte orm4vel'e desarmgvol;seg

do mais que # no caso do. inatividade' do guindaste, as re ' spoCtivad heg

3 ban toa mprasentados-a

tas oão'retirodas das suas pedes tubulares woolocados lonsitudinalg
mente abre e oarrocsria,. apoiadas o fixadas em uM montante aproprio::

do,strãs db cavaló-macãoico.
Ponta nfi ) do total dA 7 pontos eprosentidos.

REEKOI 165.209 de il as Dezembro de 1964.
ReqUerente g UNITED STATES STEEL O0RP0RATI0N-2.O.R.
-;1111RTER UblA Innsen cearta.
Privilég io de Invençãot "APARELHO PARA

TERMO N t 1664.15 de 8 de- :raneiro as 1965.

TE ME CILINDROS DE OOMPRESS7(0 M U2 SISTEMA TE PUNDIOXQ CONTINW1

Requerente; JOSEPR W, LITIMAN-E:11.1.

ReinInilicaoãom°
•

1.Apare1ho para manter uma pressão

5

00113t&Ut

a 23 Ql.

2r17114io s de /nvenção: "DISPOSITIVO APRESZíTADOR".
Ileiaifiaicao:Ses

contidue 9 oaracter£
kindres de compressão em um sistR tn Ea2undição
, de blóoos de mancai fine um.,
Cfg-Lo e10 '23±D Att compreender um r_r

oe4reender uma caixa alargada . Zea'tendo uma abertuft d.e visão,/

plr de blocos de mancai reciprooáVels que não movais -em dIrésiase 5

voalluantidaU de oartães =Atados ma.nesma para registro subi

Ailindre.
pra, gora ric5 ditas blocos de manoal fixos, pelo menos um
. de _manei
coppressau assontado . jare rotação em dito nardo blocos

sequente cora g abertura de visão, cada cort:: "o tendo hastes pra

ie

pateei:ta conduzidas

asceateddLllora-rato-c
ual Xizos 9.10 . menes um oilindro do odoprostie
de
mental
reciprocávan,
paraMleadgemAa.
¡ão om dite mar Ite'bl000s

cotando us. extremidades .das hastes para' guiar a remoção dus,mes,
mdep- MelCíOPhetna ea? aoutote cem oe carta - p ara aleyà,los

peca ' fandida entre e em oentaoto cora ditos oilindro0•de memgre

1. Um dispositivo apresentador, corecteriç.edo poc/'

Pela saida . dos mesmoo, ta par de trilhos re /

DIÁRIO OFICIALSo M-
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Midades doe ditos anelem

íohnoialeaante na alinhamento OOM a al)02tUO de visae,
Reivfndion,-se G prioridade do odrrespondente podido - dOpooltaad nos E.17../.. em 5 de Un g irei de 1954, rob AO- 336653.

2onto na, 1 . 1143 total dc. 10 .pontos apresentados.
Fig./
E-4M ,P

',MAMO N 2 166.833 de 2 OL Fevereiro de 1.965.
Requerente$ PUTMAN KODAr COMPÁNY-E.17.11,
Wivilfigio de 'Invenção: "APERPEIÇOADO PROCESSO DE P174710 Á SUO
•ITIKMENfOS UELULOSIOOS UUDIAPMICA00 In ADITIVOS, OOMPOSIÇOES
WARA SZTE rna L
URROS() UP FoRY;A Dr PILWEN205,000
.
YT/TrOS P
. alt4 InvezkçA Da TABACO OU'2uMO't
peivindicncUs

1-Um aperfeiçoado Processo
„de filamento ce1.216sicoe com cpliCaçllo de
' tentar a velocidade ee fiaç. 50, caracterpLzado
td14501 B.Ooluoilo

ae

le ficção

a atoo

r.ivos visando
por

consistir na

ftíçiø, untas 64 fiaçto, , te 5 - 400, baseado.

sobre a peno do 4eter ,q11.16sioo de, peio menes,ua éátev na.oris,
telizanto, de
de um Ari

baixo poro molecular

Q1idO d . 1

de Um cido alifátioo, misto .
consiste . 5e acarose etlueo

lue

4.30.

a prieriduóe o Correspondtn-us •
4-de Peyereinve .1.964 sob 9 310.

neivinaica - se
eis

..0Odidc delioeiteas noe

â42.344:

-cid 1971-1771\

A requerente. reivindica a prioridade do agfantedOtU DW110 ato.
positadoa me Repartisío de Patentes de Succia, em 14 d4i AMUO de 1961
*oh nas. 8567 e8568Ponto nA de total d li. non.to j apresentados,

6

3

-

TERMO H R 167.475 do 25 de fevereiro dei 1965./

Roauerentet ARISTIDEs D4 dOUZJ E PRODUTOS QUIMOS 0I19. 4/14/‘41
MIO./
;4,rivi14Gio de ItvenoZo: DK-MUGEM 1, ARa CouPRImIDO
Reivindica.caos,/
1 Nova amoalaaeo par a comwrimidoe, oareolier£8tali 1$9,
Compreender ume dartele do material pldotice, vincada lOnsitUdi se
3141M04 t 4 04 meio, formando capa o contra-capa, onda Uallt dolos ms§
do oompoota por duas falhas de meteria). Wotioo, a outornapre

forentemento opaca e a interna trancparenta, entr@ 08 qgails âno
trodusidp o cotd v" elmente . mantido um cartão de papel $ vAl*th dig
mggivaleAt % contendo buli) e 9Aelagger outrae inetrle¡itéoso-ierekd
opmp 1 ¡mi60 a , 0 vleiveie 241.4 lado intornOW
Poeto na% do td.tal se 3 pouoe apresontades0

zr,
1 , 0- to

CERMO PO 169.962 de

26

no

1 as total de 24 pa,.kchl spresentAdoe.

de maio de 196"

TELEFONARKRIEBOLAGET t 4 ERICSSoN sun',
UM MANJO
1),ml:7/lig/o. de Invenção "RELO WATRIZ . CONPREENDENDO
to. gNTRO, CONDUTOWS E ENROLAMENTO USADO NO MESMO'
Requerente;

pg

,BRIVINDIWES

0 8,14 matriz compreendendo um arranjo de contato entre condutp
41'49 024.94,04 + me IlDa COO 02 ()atro5. reléa cOlcca os em una'dloPOSISto."
do *Siariam . • de. coluaaa com um ralé localizado, em cada ponto
momento oa d1r40 condutores para' atUação de contatos 06vels dam dl 0
tos condUtores, caracterizada per um arranjo de nasnetos para poWie
sução doe ditos rá.ér compreendendo unia quantidade de magnetes perma.

4

nentsn em paralelo providos com gna polares tendo e forma de urres.
Reraloia* Se. material magnético localizadas em dois planos paralelosatraV4 da extremidades dos ditos magnetes permanenteS, Os Vale sUo
orientados de forma que em cada plano as peças polares t;r4 a1ternOt1
Waminita Magnetização de' polo norte G.de poio sul,cede Un doa ditos ui
Un'Oompreenoshao ou nucleo'de - um tasterialÁ e" •dois estados SertaVelge
4 go ' imesnetlemO tesiducl, cada'nucleo Sendo provido com um enrolamontow.
e Od'Scath nuoleos soado cOledados - eakParalelo rae44,00.;magnstolten
• máonle0U . nodO dn'e Cada extremiaadeabS dito Ouolsoale localisOp
etAIMil. ebartiroe' entre .4Uaa etiíradaoP planorespectivo, credoras KW
NOW/Wâí#~"$(100~1~-tOt0bgeent0e4ÀWJRVOtt'llftteOW

ao Junho ge 1565,
BequOredttt ZAHNIUDWRI X Olummiess- IrsPW AKTMG1~1§a
fitiMic! A § 170,17s do

4

tílemaribXt
YrivAl4sic klulióngítoi "MIO r4 MC= z/Z 24014r
PeivinSionoIem
952.15
Lti rate da motor de escapo ., empolo ge
13t"
@, gât
MO, C9 h'440109 g" apresento no two, continuo
SlYêlt dimlidetm s it 4* Uma onixe mjoiri qmo P ow2,11 um limãmP sek
son*d*, ofidh,§5L,
(15 eld*Xe. 004 49ft t
.
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CDS G;00axiali •doia furou coarials para alojarem as Welles de ../
&poio paro O fixe da chapeleta; sendo que, para permitira intr0d2
cão da , ohopeleta separada do eixo na caixa, a parede interna da .1
Caixa Possui reintrânclás a modo de ranhuras no aluno formado ?elo
eixo de giraçSo da chapeleta e t ei¡a doe suportes de donexao, o
bando, ainda, ua .a chapeleta de frenagem apresenta achatamentos.u,
pai extremidades do seu fure que abriga ó seu-eixo de giração,
Motorizado pelo feto de que as buchas de apeio se prolongam, até..

Abril de 1971

Cm gordo . que sé 'oeraoterisa eednoia/mente p0‘ aer aparte diaam
toira do corpo da espingarda provida de uai ap8io (1) 'saltada pari
baixo com a forma de um cabo do revolver com ondulaao (2) para/
encaixa doa dedos, podendo tal apoio fazer parto integrante se /

fé'? feito de plástico eu aparafusado ao corpo se dr feito de mad
doira q . tal apoio está a.distanoia suficiente da coronha afia 'da
permitir, um otmodo manuseio e ap810./ .
Ponto.nd 1 do total de 2 pontos apresentadoei

ra4M do setuturo de contato na Jaixa, para dentro da câmara da cha
.yeleta, O aindap.pelo /ato de que, nas depreasOes da chapeleta
frenageM se acham embutidoc anele intermediáriós, providos com.
Urna WA,váriae . eúliâncias anulares axalmente orientadas que .abran-/
SOM as buohaa de apoio e/ou.se introduzem em adequadas reentrância

\\1\

F§d.1

,

Aato'ditas buchae ou da caixa,aneis intermediários Uses firmemente

TERMO Ru 173.038 de 10 de Setembro de 1965.

gjustadee s3bre O eixo da chapeleta,
Reivindice-ae a prioridade do correspondente pedi.
Ao depOsitede na Alemanha em 6 . de Junho de 1964 1 eob o n2 1.10 839

Requerente,: DR. MADRITANO PWRIGUES.PERREIRA-Olberaba-EXG•
Privilégio de Inven401 "APARELRO,PARA. 00PROLOGIA"

W46b1.1
Ponto O 1 no total de 5 pontos apreeentados,

09.1

ReivindicaçUe

1-- "ÃPARELi10 PARA COPROLOGIA",:compreendendo no:roser.„
vatário cuja água 6 mantida em temperatura constante, e'est&vei atra
Véi, de um termostato e Uma resistêndia elétrida, e carsotsrikado,pa
lo /ate de possibilitar n'uma sé pessoa realizar o ~mede orce
de"Vinte;fazeS, atravéá de cinco métodos digerentee,simultaniament.
'Pont0 .0! 1; no total de.8 pontoe aPresentadospr

I

9

"IV
TARMO N'çt 173.442 de 24 de Setembro de 1965,
Requerente! THE GOODYEAR TIRE tt RUBEER COMPANY-E.V.A.
Privilégio.ds.Invençaot "PROCESSO PARA APERPEICOAR A ESTABILIDADO
DE RESINAS POLIÉSTERES mitéins..
taRNO 10 1/0.386 a, 1 4 de junho de 1965
Requerente RALCON INTERNATIONAL INC - E.U.A.
Rrivtasto de Invenção; ."PROCRSSO PARÁ PRODUZIR Com POSTOS OX/RANA"
RRIVINDICACORS

na Processo Pe . a nroduzir compostos oxiraam, carenterisadó /
'Ar consistir sot pâr um composto oleflnicamente não saturado, tu raso 11pada, ele contato com os bidi. operOxido orgánico, sob condlOot de epexidp
2..

go,n resence de una quantidade catalitica de Um catalisador de epoxieaelão . , na priwoonça de uma quantidade de um composto efetiva para»
promover a ificiIncla de reação de epoxidação.
Raívindica - se a prioridade dos correspondentes pedidos deposita,/
aoí Estados Unidos da Aáérice em 15 de junho de 1964 e
ele 1964, Sob nua 375.513 • !.,10.009, respectivamente.
Ponto na 1 do totai de 11 pontos apresentados.
Vos

9 de

novembro/

.9.tuA Y0 172.623 de 30 de agásto do 1965./
LTDA./5A0 PAULO./
Reverente§ 'FABRICA DE ARMAS ilODERIIAS
Privilégio dø Invoncião: 00076 oRIGUAI 1ODEI0 DE CORPO riu ES
INGaRDAM Em GERAI")

-

Poivindicaçéos,/
;ovo e Jriginal ModOlo de corpo para espingardas,/

IleivindicaeBes
1.;. Processo para aperfeiçoar a estabilidade de resina*

poliésteres lineares, oaraoterizado pelo fato do compreender o trg
tomento de uma reeina poliéeter sólida, em uer.temperatura (buído me
proxima da ámbieatmté cerca de 10 0 0 abaixo do ponto de fueão doe
resina, com um composto volátil contendo fóefora pentavalenteí
.Reivindica-es a prioridade.do correspondente pedido
depoaitadO abe E.U.A. em 25 de Setembro de 1964 sob o 0399,305,
Ponto ne 1 no total de

lp pontoe apresentados,

TEIMO N P 174.905 de 17 de Novembro de 1965..
Requerente: ROSSIFIL INDUSTRIA PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA.-Sao Paule
Privilégio de Invenção, "UMA CONEXXO ADAPTÁVE1 EM EQUIPOS ?ARA MI1
NISTRACX0 DE SOROS E TRANSFUSX0 DE SANGUE".
.ReivindicacEes

:1-"Uma conexão adaptável em 'equipoe para ministra.
ção de eBroa e tranefus'áo de sangue", em qUel a conexão pode Sor de
tipo "T" ou ou outras formas apropriadas, 'prefereijoialmente de 'material plástico ou. similar e a qual d adaptável no equipa pê.
.lo encaixe da tabulação do mesmo, caracterizado pr aPreeentar literalmente prolongamentos de pequeno diâmetro e perfurados, formap
do . dois canais que Se interlingam no'eentrd da peça com um outr o.
°anal aaie

largo que

se constitui na abertura da peça. 0140 bpega.

r',( 197 1, 1739•

,
oe alarga levemente, em eihmetro, anternamenet 0 Par ume tampe re
InOviVéreabeat aloja na abertura de peça, cuja termo *eaucade part
Melhor 010ataxi-ie &vedar herMétioamemte . eeeit parte..
~te no 1 to tótoj. da 2 ;taloa earmeetlte4m.
I
3
I

roa tf

rio can;l a' gado, .ne, premmma egaumacataateanen-produtião & 4mmiae.rda
nuel o/ou oidoltor carbonala ou compcatos de carbonila pare:ialmente 1014'
.-aato,da,
; '1.42 a 64". aztlite do f'istemg
LatataÍda a'aun -p.~
r1Oico .' Mendeleieff, e a' liberação dt coaÁztdo de ctrbauo preveni.;
mate do composto de caroalla . ne presença de um ou, mato allfázicos.
cleU Cielo-alirátiCOS, COM11210: OU MIE g,rupot aleflalammeote -inaatura"

zrrpoe strotIlUicamente,,
Oca efoo. U-ko co mais compostos voa s - J.
incer'--A, pelo menos mot pmnb. to vanUldo de tern-ano wentio remagl
da ao sastewa de reção.
íinslmente,e depositsnt roa-aludias a prioridade do eorreopendok
te paditie depaeltado na Report/0i° de Yatentes &laolanus, aw. .9 de am.
bo de l565, sob n e 69082U-

Fonto
COM Fe 177238 de 17 de fevereiro de ).6Rocimarento: CARLOS DE OLIVEIRiallaallOaa - 6%0 Pk1,0
paaell410 ao Inveaçgo "DMA MOINA APrinr.Eçouà NAU. kW,r1.01 Ck1~"
ligjanaW.U4
1.- nmt 4quina aperfeiçoada para amaciar carnes,. compleandocto -

Uft . recipiente rigida, provido internamente Oca reapectivoa re'aes ds.v,
baldos convencioneis, paralelamente e cusf:agataate daatostos, dote:Mede:a correspondentes chepas suaaradorsa ranwaradee ate, encaixando -aa
mr.trc os dentes doa ditos rolca, carcunda% oa mesma, e . enjoe Trole:,
gamentos deeeendeatet e retila.,rata ae aahrea-ea coeTwapoaaeraea tnr ruo lonaatudlnal. e paralelamenae dtfoct.taz eo .arsao . d o dito ree S.P onlo, Sr')O0 ao extremidaóes.dos eaxoe doe datoa 7C1OS denteaoa, de na -

leio, encaizadas em buchas tubolaree dositoéteas exterloaoento o moatidae em pcaição por meio do um retentor rix0o czar:ricamente ;nea Tino roacado e aportado por uma porca, caracaericeao pele frito de OCR o
dito recipiente rgtda compreondendo os eat 'ea reaoo deaaadoe,'
Vido de uma abertura do descarga anferlór, en oda. 'fy'Uo, e de ume aNg
pa com uma abertura de carga, central e supe*Straante aeta~, tamh..e
pa essa fixada num eixo longitudinal giret6Vio els

totaide.21 pontes eareaantadoz.

No 131.633 de 28 de Juno de .166
Reouennte: MATKSba FaLCON - SIO TaULO
Paivig gio de Invenção "APBEYSIÇOAMENTOS *UOS PSIOS 11.5. anUnIO DL ala
uRmo

Ti VOS OU ia0ZaLaaTES RO FERRO SM FUS.0, ISTO R RM &R•tti..W LiQUIDW
ZWIUSLONI
nos meins de retançU de aditivo:a 4= iraten
Unte no ferro em fusão, isto é, em estado liquide„ oarsetexiatdot pot
ia constituição de uma enuOcie de bolada, roce-ano ou semalamso,,
1. - Âperlelçoamentos

1,ar-Je do fundo do recipiente canele, cadaulao .041 Oi;?.0 *A,rue Tainp.
em fucão á captado para ser vertido OU despojado mediaate uma divatan
Parcial, horizontal_ ou inclinada, 4 qual,. projeterMo.so Ito mm lado 4J0
recipaante a certa altura acima do fundo do menmo, ostonde-se abre
. rad.te ád funda, asai= formando a parte . coborta . do Tunda a bolas. ou 1.0,
ONOSO pela a Colocas:Elo e retenção de mm aditIVO eu. Incouleate t -Sor
incoaporado ao feiro am fusão, dlaPoUdo-sa PIZOON: a 1Z0a ere aborto;
nu de bolsa ou recesso de tal todo ove a aboatuza oue comunica o
rlor do recipiente com a bica de. descar:ia !loura 4. 1.1m lado de dito pxo
no da 'tiva, da bolsa e não em opoziOie.dareta emana.
. Poatoi o 1 do ;citai da 3 p ontos aPrerent'adoza

AZ-W 5 e.
I /

dentadas no dito recipiente.
Ocnto n o 1 de toa el do W pontos; apreeea4d,)a.

•Aa

,_

) '
aa------',4
•
.• , -1,„_,,:in
_-,•,,,, .
.À.).2,--------------:—
, • -- f4--P //'

-rI(.

r-

6

if

—no.

TE:laJ N o 1.82.129 de 16 de agésto de 1966.
Requerente: STANpARD ELECTRICA
Gvonaboim
Privilégio ate Inmena5o,:...UNLPT,IPICA2OR aUlPaROLADO

volq.

ReivindicaaSee

r
TERMD
vp 121.1E2 de Sfie álà,b-.9 em 1566
.
.
8eomorente0STai4WaE.UON U.V. - WILAN1i4
PrivillIalo de Yaivenção "PP9CESSO Pala. T.72KE1432:0 ME fital~ on
WO 1,11S0 Nowcuz,An DE Ut DUN.0 CONjUaanD*ao;
• ..aa
Pn71521.PhOrtg*
1 . Prpoaa go para a preparação do polimeros de plto peco araceculai
•

,-.J.1;,)1..4'

4
r'V rea4M
•
40 um dieno conjugado, caracterizado por Oomproonder.M
QO di,g;

'1 •

1-Um sistema telefOnico de . alto falante .em dnakl .
dares, o'a.raoteriZad0 neste por ' cOmpreender meios de microfone
pnra captar a voz em nivel de conversa4o ;.,os lu'ime-2.rosneiserJ
ampliadores acoplados para transmitir numa dns dans direqUs; er
dito picrofone sendo acoplado á entruda do dito ampliador; Mire,.
de alto falante a copláos . a:saida do dito 12 nmpliadox-wamn rs.
produzir os sinais ampliados coma soam nuM nível de COWSIO445,
segundes meios 'ampliadores acopladoo. para - transmitir'nn,~ra"/.
das ditas negúndas-direçUs e meios de oom.uto4o rosppAclea0W041,..
voz pruM ligar rápidamente os.ditts wimeirea InoUri
ren á captaçáo do som pelo dito microfone V Ilkg.W;lettandatia.ago,
ditos segundos meios. ampIiadoressoudado o 44-;;0 WIlorof.oroAmag.
de receber aom.

-

ir g(1 Q . ,,i• sla-feira 29
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Rotolndloa-ao a orlorldada do o perompoudow5o oodâ
a e JPOMed0400 ? ? 7,44 00 o ne 479,936f DM 16
d.Q kOate ao
gM4
gordoao "tota rld 6 p'Mw np/mearttado d •

A Jt)°
--L

22 a7,32 dr
eir95P .1,811763 de*2 de Ag6sto . de 1966
90P W
- W. Mokiits :Ang oagon4-",eaRek
R-Rt(riassio do Kertosnao.1 gua8goxggy.6...A.piziaxgoAtt
amT4DA,13215 Tr,tounoÉ MOMOYM,Og MOO

:outd4)

?1~;

i. U

coagido de d4wOoNd de voíooio:Oúêá6Val ig
Mu, G "'-32tRoulansontea do direoZo.atix.iliade'dé;ÉWdoa:dãdoule..
aioa gSW:oucos desaulttplicáíRog ebmpreen4endo
ópaws,molga,,
oonaddado g olo e ajuda doa deelooemento angtlalios;de ogrsig
qs da uma Srifore §,(s) SireoWOrt4to-in;nengd acudo cdraiiteriAado,m
3 gal';0. 41e aermaidO.de'un dieooditi go exorando 4bko.a'poUtojg.
CSák-voga uNt . ogottnola ao doéloodaonto fUdOo avo/ooi4ado £.43
cla2
egvaa
60sta 4rvokog .40111, g omo ds,k1010.oidade,',4 aroâ
agD
.
RePiudiedoe rioridde 60 coweepondenWpt,
CffissWião 4a ?rancaí em 3 . do 4çZoto d0. 1969, Ô o.ae *Sã'
.811t0.110. to total 'Uo 31,onte 4~0040J,

1971

o tedug0Cagão ao polialquít.totraliAN 01011d2,
Reivindica-0o a prioridado do oOrfaoponooiceo 11W
dido doNsitaÃo noa EAWL, 02 27 ao Adoto AO 1965 00b 9 48g
316, on 20 do Setembro do 1969 sob o nA 481,762, 02 4 0.0170v02.1
Imo de 190 nbb * nO 506,03 0 4ffi 24 ab XoliamWA h 1965, ao% 6a
O 509496
J A

oto ntt
nO total do 2X P*06ff oPro6On1ac44.
/U4O 70 132.2a3 do 3 do Alooto do .45Q
Mnquoro:ItOp OILCO mamam N
PrIvil*2ie do Unzsgo g o ciammoTRAMISIORMADO DA D UZLZAZO 0421gekágft
a szvxmoMACOM
•
- CiroCtotwatioiotorinnflo áo defloug okorlaoata, eawaete@Reqz
do pop oempzooaAor na . ladutor, um capacitar ligado entro um' ponto de 11,o.e
tencial fluo ao rosroleams0 a nti primeiro ponto no dite indutor no onal W
doav: olve uno vo14agem relativamente g lta durante 0 intertralo de t2age
, WA tronoloto: oacitadoz. tondo . o noa %Ninar ligado to dite pote de gete%
dal de :referencia fina a dou cactos ligado ota Emundo ponto do meon9i
ãndutor quo to acha ca .boina voltagen durante e intervale do trace, 0 Un
tonto ligado a se..k ponto ao dita indutor entre os ditoo primoiro o segm24
de pontos pnrg aIlr.outac gmerata a 9 voltago g relativmmonto baixa a@
tO Motosn.
7
20i/ia01041.d0 a prioridade «o corroaandoate pedido depoolta0
1441/¥ Matadoa Duiden da Am6p leo ou 19 do outubro do 1965 oeb ae 4gy.âk2,
nt 1 do total do 6 pontoo nnra2ontadog4
1M

ãfr

OW2.421 Âo
AJO 4 196G
MrfaUSID Cirk *oimitwa yoMPANT. 2.Wío
&;..2.vn4e,- 6, 9 *nvon9Z09
WAA nBRA2AR MangUIS,
RWRALMAS0
-áRUP9MOL%
Rt3'M000n@

gg
182416 de 20 de Agásto de 1966,
Requarente PIRE= 600I2M per AZIONI-Itaia
do x dver. 9 ã I nAPERFErgOArliMã
2012/CEÁRO :iért7gL
AMO

Muo() 1)AS 'it0:0A3 D:G IrEtstraosé:

Reiviniitiaae%

-X1g13.9~Aq5odãnlone.b~2,;trgu

Cn,:?ãne

1-Aperfeigoamentoe /10 uquipamen:N?

y0,011MÁt96j

Cot xodaa de veículos, sendo referldos pneUmátion, providoo de;
%/20 eat.,altura de enrijeoimento para a banda de i dagom e 'Ando
11a gintrutur-upta prOvooar um impuloo do ângulo O g e oaraotorinal
do pelo fato or) oa pneumáticos do eixo. naterio ;? 1o : Irefoulp áe 2a,
&eira que ou impulsoe . da ángulo Og aojam dirigidoa para o earboriog,.
do voideoe enquanto (11.23 pa pneuníticos.do eixo trzeiro. dío

C3.

aUdidWaUó C@ &2gPO' a9110. otlua* ao bidx1,6N0

ae 0 ,u: &:-.isaWI ãaqui15 e&rboa-e3,-oeractoriskdo.por'etz
tas,-5:Cole waalja aé 2.,3.dinet22,.tntankt coN um elfg-mot4,Aálrg
Re, iT;;J:. JW,'JdAJzR
'
NagWo rai4 002 ' VA xrup9. R ~gomo aolma'dol,

55à.W',0,?^V.:3 Neopaga COi noa:kalig~noZeoion&lo &reuno ca../,
oáaed2.0 no 'uma ai4ild ntivado o %toá .reeina trooadora do ontionp
(3‘'e a;:2e;,w;,!tw.m t'atm dt3 4-302 â3 :§542q9o,' 427.0nd0 a 9n4r.

%dos de maneira qa o impulao de anulo.O g naja ditigid0 2gan C't4
ântorl6x do voicalo,
Wnto n g 1 ao to .W. tie Ntrà0W DpgdofteÃáni
nR1110 . ) 9 162.41á de 26 de Agáato de
466é
Requerente: PDILMAX AEWIEMOLAG- Su6oia
J

Privilégio de Invenção/ APERFEIÇOAMMITOS
20020 xeMETAI,
niking

MADINAC

RoivinaiopçSeo
1-AporgoAçoamontoo om mialv.1naodo tratamoRte ee EC/

Quinta-feira
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¥.2~

Ala beolik É4ihtti"
al • 1t1hd i cdractericadoe pelo tett) de qtio 0 ferfaManta ftd0104.
Wm movimente oacilatdrio por meio de um diepoeitivo de alavanca ar.,
Miculada provido 4e um pino ligado com uma ferramenta, 08190 00 fe-/
*menta on semelhante, oendo o pino da aleamoe articulada arreinat.
§ado para obter \rd mdvimento oscilatário, e eendo o Cabo de Atra..)
Menta adaptado para levar a efeito seu percureo operante durante
Momento de Aovimento em que os dois pinoo mencionado e primeiramena,

ggate

AM 1 do toto4 cl4 tl-W4641 OWS2041401b
is
62

42 4

sgmfd!;?4t

0.11áPrfflls-'

aproximam um do :Moo.
Reivindico-se e prioridede ao correspondente pe.(
na
Suécia em 27 de Agãnto de 1965 Sob o n 2 11237/0;
ae dep0(gtedo
Ponto n2 1 no total de 9 pontoe apreeentad00.
íte fie

FIG.1

90

l'IRMO N 2 182.712 de 8 de Setembro de 1966.

Requerente: RAYMOND, DÉSIRM MAITROT-Prança
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FiBr~0
UM MATERIAt CELULAR".
ReivindicaeUs

mn

REDIMAS E mn

1-12roceseo de febricaçU de uma resina, ocraoterizadd
pelo foto de se misturar, á temperatura ambiente, fenol o podo
oduatioa, de se adicionar em seguida progreesivamente gormol, dem'

ORNO AO 182.464 de 30 de adieto de 1966
IMIquerentn MORGAN CONSTRUCTION, COMPÁNY
WrivI14glo de Invenção "MQUIPOWNTO RECOLERDOR 1i aNROLADOR DM FRACA .

Anu ut Avo
Balk="

1 a kuipanento recoIhedor e enrolador de vergaihães do ao, pare

-

MOO com um Condutor carregando uma auceseão continua de . andis de vertalhão superpostos e não concentricos, Oáracerizado por compreenderbaios para recolher ós ditos anele em bobinas de peso pr4-detoominado
Aucluindo esses moios: um dispositivo formador de bobinan, adjacenteextremidade de descarga do dito condutor, incluindo o dito diepoei¡XV() uma Mesa recolhedora subjacente abre a qual eão acumulados oe eitos anéis em forma de bobina quando caem do dita condutor; uma te
Woura localizada • adJacente ao curso dos ditos anele descendentes ea
tre a Mesa recolhedora e a . extremidade de descarga do dito condutor
Mielós de divisão para temporàriamente interromper a ulterior descidaoa an4io do vergalho sObre a dita meta recolnedora, quando houver tido formedtt.ta mesma uma bobina completaea, razãd por 010 os subae
ÇMLentea anáia caindo do dito condutor serão temporàriamente !aporte, 000 pelos Meios divisores sObre a mesa recolheaora ma o anel maio In
ferior noa ditos meios divisores sendo conetado com o Itimo snál det
positado 3141988. bobina Completada . por um laço ou uma -perna simpleti,eeg
00 og ditos meios divisores também operativos para localizar o dito laço? Ou a dita perna numa área adjacente à dita tesoure; dispositivos
aocalizadorep do dito laço dera Mec:iniCamente sonhar e Careger o dl.
to lago na faixa operativa da dita .tta,exa, (":116 â tr-lbseeuante
latUação da dita teemra fará com .Ave O dito laço ou perna ee,, 4 cortada, separando assim os anais temporàrSamente recolYldos nos, Gita g iceloa divisores da bobina na dita Mesa recolkedokes e meios pae remo a-aa ya e, co.as que •
/tera dita bobina da dita mesa recolhedora.
haviam se acumulado anteriormente nos dt ,ju
lavit:Dret peSí,te em
devida der deixados cair para a dite: .r.,elea para h COntipUrKiE monteeam

eis neutralizar por um ácido, de se demoter, de se troe/ce a r o r2
sina e desidriadvata em seguida.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
depositado na França em-6 de Junho de 1966, sob o n2 64.353.
Ponto n2 1 no t'otal de 10 pontos apreeentadoe,
1111E0 N Q 182.981 Oe 20 de Setembr o de 1966.
Requerente: HAREISON-WALICER PEPPACTORIES COMPANY-E.M.
Privilegio de InvençU.:".APERVEIOOLMSUM) Y471 VASOS MSTAIMOICOS.,
geltnadiceooe
1- &perfeiçoamento eã vasos me-trai:retem, do geneo

co provido de um inioSlucro externo de metal, um revestimento retro
tário em contato com o interior do invólucro e uma abertura de et%

grador inclinado, que Pasma através o invólucro-de metal, daracte.
rizado o ' aperfeiçoamento pelo frio de compreender: tm conjunto de.
sangrador pró-fabricado, aberto dentro da referida abertura de en2
groaor, composto de uma pluralidade de pares combinados de tijolol
refratários providos, gernlmer . te, de superfiCie de faces, 1aternie
e extremas, incl~.do cada tiji)..,o, en esda um dos referi:Me taro%
Oro sulco numa de suas euperíciee de .eace estendendo-se O referidO
aujoo inteiramente transversal et ' sui.erfici; de face no qual ó Ler
.aado e cruzando um leoa adjacente e superficie extrema, oe :atoas
ata.zo paro forcw' rua borda coaura tendo ambos os tijolos, em

00"

de par, arranjados de mbdo que as respectivos superficies de Lace..
qUe contém o sulco fiquem em contato

cou'tinuo uma com troutrn, SOM

ws referidas respectiwati faces que contém o sulco cooperando para.
' finirem ama passagem de eatrem i a dee abertas, que Toma Ma par.:

te de um ' ennarador inclinado, sondo um dos referidos parco do 'ajo •
los arranjado com nuas superficim laterois em contato contiguO'core
um por 'adjacente,ao longo de um eixo geométrico vertical do vaco, a
com ac passncens de extroce:Jlades anta aliabedoe de m2
ac í'. r pøroiofldr um saugrdor edntiAc.o inc/inodo de extremidade° .. - ,
obere, com relaçEo no referida aaae aa altearioo verl:vani, 55tend%0

•
0.....-;ievt

ORÁ tR!0 . O rC',!All_ (o

a 448- fra... 29'

flA através o oonjunto de tijolos.
.11.0iviUdica,se a prioridade do eorreopondente pedi
dapoaltado nês E.U.A. em 20 de Setembro de 1965, sob o 15. 0 488.
ronto.nR 1-no total de 5 pontos apreoentadea.
oh) .

iãO@

PI)

do dito braço, considerada na e/inação de

71-

•

avanço do

membro propul -

mor:- um moto ao eooplamento, ne-dito braço,para cooperar com
O batente, e distanciado da eatromidda dianteira do braço; um /
trcele do oamo dez:acoplador no braço imrd:12slonador, em uma paal4eintermenidrio entre o anis -do acoplamento e a dita extremidade dianteira . do braço; o um meio, impelindo o braço .dolmloionador a.
oniwsP0JiÇa0 do dolor tom-to, na qual o 3311 moio do acopamantó . podo
000pomar com um batonta da umanrrinhe perna-cardem, o na qual aba
trecho do como deoacoplador ee projoto co camdmho do porta-car&am,.
à frbnto do n41M100.11.122A matabólocor contato csm.un carrinho precedento quo tontastdo alcança.do, conde.o,dito. trombo chi c=0 dees.0.1.
plador adaptado para.produsit um no-oimanto ,pi,..retml do braço impulsionadOr, faseado-o aeaumir nma . posi4o da nin,acionamouto,ao 302
eetabolooido tal ooMtato.
_andante podido,
' Reivindica-ao prioridadd,de -cor
depositado de Repartiçio do patontçie .domIlotek„'"oo Nulade da dmârie.
do Norte, em 30 eotembro de 1965, sob mi. 491.765.
Ponto a9 1. de . total de 5 pr.mtos.apremontados,
II
@o
3

RAwm0

Ne 103.328 de 4v

de Retembro de 1968.-

Reverente: 00UPANEIA SIDERCRGICA NACIONAL-Guanabaro
cio de.Invenção; 0 PROOESSO PARA 0 . 00NTROLE DE
MoDmpUrADO . N0g hnomos DE MEIO DENSO OONSTITUIDO

(5

VARIAÇi0

2m10 DS WANDIAL MAGNETliAVEL e -

peivindfcaoSea
1-Prooemeo paro

o

0Ontr4le de variação de :tenuidade/

ruma-adigÃO controlado

ou maio recuperadOree 'Magnéticos,

amnotxilval levedo 00
;-

meio denso diretamente em/
mondo O concentrado do material

coaervat6ri 0. d e

Ponto ne 1 nb total

•

ncz nrncnh4

11.1.12,M.900,

se

12

:10. 1

Tálid) No 103.350 de 30 de cetembro de 1966,
Réquerentet WRIRIPOOL 6ORPORATI0N
pet.e,Whalo de.inv:ecçZe t , "APERPRIWAMENTOS Em um& UgINAOR om a0StretfolOSMOn

de

meio deneob

2 pontoe Apresentador:.

Cee4.4

RETYTMEJ .

Aperfeiçoamentos em uma unidadadm-aqueeimento, caracterizados
por compre:m(13r: um elemento olátrieo Pres:dosa do aonoolmN r : tom2o par0
tez c:apagadas e um material do rotins entro , as-ditam partos para impe) 0
dia e. ruptura das ditap.psrten,-dito material de refcirço 202
1 ,3 romovival.
%lenta durante a prizeira -0peza950 da dita unidade ; tenneaturace aon
mais do operagROb •
Reivindica-se a prioridade do correapoadento pedido, depositada
nos Estados Mbidos do América do Alerte.. am 30 do set ambre do 12,850, eCh
O0 10A,683,
•X>ont, ng 1 do totOld0 7 pantnm aprooantado,a,

•
,

.

12

circuito:Yds melê (Uns* constituido por mi:alga:cão de material -/
9agrweLÂC'e2p caractericado pold'fato do -.0e a elovação de denaida-/
pO

14
ttt

800

Ga 6 o b truçi

aa

caaww.4..

cr'•

-• Weet •

tá. •

t

"WP,'N.UW.74.W,

nono demo
.`""•••
/:'"="1. " Fe / 11/14 402."1"tr4
ra.ori'11010

-

@Uw6d C U3347 da 30 da aátosabia.dalgG
@miuão.itíro g aWAVIO 26, W223 caui.Aat' â MATO
. , vá.'46àã áa • Anwong gatt d AP2RCEIÇOAXSCOB f5g 111AMORWOMI-e
2IVINDI04142,
, &',,,Alysradgesaent03 eatrampetada0a rtandiadT•
W7- (!UOSN:WON7POWW53£ IffiEdgo@DrODU200C acionadoe,tón0a.a0W
ejf:eiç.e. , @1.,e,tWigpula,tonse2aw destâlede Mcap1ag. d0umatatótikv ne, •
Caz g!a~1 ,-aavgaa k awaentddo da•DropoliC4laae.gttac,-ao1ocp
eis.u.a-,,Çug$N! WsraetOgiffieSys/G fafITIU Vwe-impuIldoaadou ams
lpmcgd p nilà;ragv wdooe artidulaxdo Uta . biwo . darma-rilvr: gee2-f ee Eram: Mgeg0

W.RgánkRto

~gumko,(c, : diamettoll/

/4 •• •
URRO On-Id3.376 ao 4 . ds»MUttibrO de 1966.'
davecomtal MED,ERUPP:OESELDSOHAPr UIP : SESuffIaumTER klAgTOn,
ALEWAREA:
Privilagio dê Invenção: IIER0o2à5p PAR bOMM(DAE z Rgaurak AUTOOWIOAMENTR OS PROCESSOS ME INSUP1A0ãó Iftgoztatatom
Raivind1cia4a%
1-Proceaao parwOmandar'a zregulad auto:Mi:somente tW ,prOesaeoe da . insuflosãoda.:, igénio, teia como a ajuatagem da
diatactOta^uatr4.0 Oono/,-.,ift` inauflaçao . e. a auperftoie do metal em.f2_,,,
'34-004'W o ' IN ANRY"'; d5g,r-tOnIcch agb-Vr,XONE19 . Re .tratOROnt9

qp0is partiouIarmento ta fabricação de aço pe1' meio dd ierrb do44

4Waite

4

a escória em itsãos

oxigênioem

recipientes estaoi2

insuflação de oxigênio "libre o metal

lAgundo O

processo de ineuflação de

adrát4 a/ou, rotativoa,

carootwrizado pelo

falte que

durante • uron

nelazo'de insuflação, Sediante preeatobeleoimento ae dois valores
teóricos entre si independentes, um Ade quais represdniouma sedij
da .para o deourao de oxigênio eob pressão ou uma medida para a dixi
lmsnomme de gases 48 combustão a ter produzida no conyersor ou./
do seu* efeitos. são automóticamente ajustadas t distanois entre so%0
bocal de insuflação e a.eurrfleie da fusão, 'Oen como a corrente m
de oxigênicroomprimido, com o auxilio do um gomou-Mor pletrênieu t

Of0U, uma
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inetalação reguladora°

Mivindica.se a Wiorld..le de cOrrdepOndento pedin
dO desola:tad* As Alemanha, em 4 de Ov f,Aro . de 1965, sob g st II 83 .
987 14a/18b,
l'ont0 ne 1 no total. de 13 pontoe apreseotados.

3413..3;
22

seno g um composto esCoihido do grupo constituido peio (Mo de 200 ,
propl‘11ooa pela fazilproplolemida, o cido feall.propialoe
apaleado ma nma.quantidade antre0.025 g4 • 0,4 01, • ar:can-Ft
pio1ealaa em ume quentidgda entre 0m5 54 e 095 84, do bento./
¡requerente reitiodlea 1 prioridade do correspondente pa
ilido depositado

na

departigdo de Patenteio dos Lotados Unldps de daí .0

aa 4 de novombro da 1960, sob AR 70.924./
Ponto A221.40 totel de 23. pontos apresented~
MIMO NO 183.541 de 10 de Outubro de 1966.
Requerentes EVGENI0,0ADVET2 CAPOSVILA-Enpahha
2riv114g10 de Invançãot 8 Almusion2N20 32 nounado DE mun.
tAcxo ME MUMIPILAMENTOS SINTÉTICOS%
poivindioacães.
1. Aperfeigoamento em processo de fabrioegão 64
oUltimxlamentoS sintáticos, a base de nylon, polipropileno,
temo e similares, quer sejam A. •egNo oiroular quer ~Modo%
caracterizado pelo foto do que a tresikioie doe Memento as rea
lisa em dentido ascendente.
.
Peivindiod-as c prioridade do correspondente Po"ri'
diao depeditado na Espanha em 16 de Outubro de 165, sob o 1111310.1
594.
Pinto'nt 1 no tetaX 4! 3 ponto spreeentadosO
•

"'mor 108.680 dê 24 de rev•reiro de 1959.
Ãequerentst THERAWKIR OREMISOR THERAPRO2I60H1 -OR3ZZO0BOR
W.M...Aienenha

Pritildate de tromogok apupada° 114, 1Z20/284120 DL dOWJA
RUMARA*

UktinflosItt

spp.rapsra!to pariá

o tinigkenta-8
kege bei)
dem2, 2praoterimad6 ydr um taar de ~Mie 022 ~dr ' iram (44
talas fluaterainto eseála de 03 a1.04 preflohdâéatea tle
80. e 9%, per pise, 'end e poetaiás ,Nam~0; eadatIttilk *,
#90128 po Ni 01 94ffill ee.e Ofin MIM ~dentes°
121vIndiesom 818ctorma4iée suriàyeeleeRP
Ite pedido depoeitald nandeaddie GE *O 44B ~aro 02 290o NO'
de Weereiro 44 2958 2 28 delhaintro.de 1998a maysegyandeadda e818 •
ee ages 1 14491 MAR, 14.70 MA? 41, e 1/114.59$ IN/80 • hsts
ft-M*1,M 14 mui ~mgr

. femb
0210 1241 131448 dê 22 de ~abo .da rgaw
paquerado X 10: OUNX048 INO,/i40.4/
04'1.114210 a. mimou WMPOUÇÃO MINIMO PARP 1181d0~20
angPdí; dda422244214/
• 1[48oramiot0-dadonholoord61latêdOir4gRêOffikli24'
OMMILÀrilbnate, contendo um mio aquoso, 4o~e(sein Iwirabiad,
'iOq'Mliá'à,Dfil% 0400.i.13WCOMIrt 6ffit4~44"

RUMO3 b R63.02$ de 60 de Outubro de 1966.
Requerentes PIRELLI °ERDAL °AMIE WORKS laD, Inglaterra
RodsviI400 de Wovengão; c ZOMBEM Inni dORRUGAB PORMACkaap
AUIRMAREP-

~~9,3114,
dnáquipamente poro corrugar tormaçbee aaadkr
opapreandendo meios para sustentar o tubo e perd0OALmaa,w
duivisonto em direção sucie, uma ferramenta Aoformants tendo VOA m
colite dispowitir para User prinaZo ebbre nupertioia externa de
CU tubo a:coSnoava na diregEo de deu comPrimento, a dietáncie Ou
ponto sala próximo da crista ao eixo,do tubo *sendo menor que o
galo esterno Ao tubo mão deformado, meios Dora girar a ferramenta
&tomento em valta do e1zo enquanto o tubo 6 movido axialmentel.
para darmos o tubo, e em que tal ferramenta deformanto é 00012'
da e um tlemento ' de Obrile e guia de cuco, n eirporfície de mime sela
de Inclinada para com o eixo do tubo, e ery,nd0 previotos ueioe som
na aterar a posição relativa da swi.a de can( no Icr. , :o do auperri
alo tuolinnod
çamo para valsiar
alatá.luca de crieta me' eixo

CE Vi.E-9.0
uolvinalea.ge a ngorldado aí borrespondento
GMO aopositado na Inglaterra nos ?7, 10/19 85 eob o ne ,.529 nOG
ê6SE7J do nrt. 19 do C.V.10

Ponto ne a no total 4514 ponto& apraaeutodoee
92 174 fi714 i6
géJ

.

r"/-4

}:lattl
,

o

.-

..\its,
robs
,k,z, ,,r•,, ,,,„
, „,'g ' °\6.
elo e--,
k -u,,..,.....m.„,...„,i.,,,,,,.
,

,

.

r

CA ei iV

4

Fie

i

:4

Mrdioloroetanad
Iteivindioa-te A priOridado do pedido eoIlgepondvsto acpc›
Ditado na Repartição do Patentes dos Retadoo Vnidoo eLl 6-4.02 0 yn
Ao Ontabro

97

.

gtlIono dA corrente seja Introduzido numa soganda zonQ catLilitS,GO Q50
Oxioloregão, tendo um catalisador metanos, haloanu ee wl' P eoscAto O OC)
parado a ama. temperatura saUdonto para produzir partindo e9 01cP.„9,

..

25
fi

â1
,%.n .
. „,.

1.. Anik "\."\\

1,

__

do 1961, sob no 24.8060/
Ponto ne 1 cio .total dO 4 ponto oprosantaae0e17
TUNA 8 e 151.309 de 31 de jullso do 1963*/
Requerentes PHILCO CORPORATION./E.U.ão,
Doivilázio de Invenção, pisposravo SE11 - 0011MMOA WCÂNAMIPM
Reivindicaçães.0

N

1 ...Usa dispositivo semicondutor edeapuladd, W632

00
,c7.,,
7
.
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.

4411o,Ohnr
usiee—idvi I '
t

do Rolo fato da compreender um ostojo para Alojar dito disponigm G
wn onchimento de nitrato de • boro colocada entre 4 menoloandA dism@P3

t7

FICA
gRamo. Re 102.289 de 9 de maio de 19584,/
alequere.istcs Luar-0019-FORD GLASS C014P.AN4 /11,0.21.i
Nivilâgio de InVenção, APERFRIOAUENTOO RKAPAIWO PARA

tivo.o o referido estojo./

ENCORO%

@MANSA MB VIDRO./

A requerente reivindica O prioridede.0 oMespOndukãg
-040 dopoaltado mi Repertição.de Patentea,doo Retesam velo& L~
om 9 4e novembro de 19 62s ‘eob e na 234.5400
Ponto n e 1 da total do10 pontoo aprOSentabad

aautiniti rp ap

A!"

Aperfeiçoamentos em aparelho pare encurvar chapes C.'
Mg Ot enracterizado por compreender um par do seegBos.de moldo mon..
2ados oom movinanto, arrénjo de suporte'de chaps, braços ligodoo av
tnentementeas .ditas sedOes do:molde montadas'Comboldpento, alie
_Ientos conectados osciÁdritementa:s0s.ditos braçoa,:a dito arranjo de
eaportq de chapa para produzir nevÀentO do dito arrenjo'cle suportW
On Q0, dito secos demolas./
-

;Reivindicam-se os direitoS do prioridade,. ~MAMAR/
opertigUo de . Patentes dos RStadoa Unidos da .111440 da lIpM # gnW
coo 658.585, em 13 (Ululo do 19574A
Ponto ne. I do total de 5 pontos dpreaantadoi,
TEMO N o151,515 de .t da AgSato de 1963,
RequerentetZALIX - AETIINGESELLSCHAPT -Alonanha
Privilégio de InVençZot "APERFEIÇOAmung Zn OU 1IELA n Y0 k OUP.k
ME IMPREssnO TRI-mEULIOL PRE-2EISIBELIZADO4
ReivinditacUe

24,715 do 5 de sotambro de 196R./
CâM2
09M .A
akquGgez08 P2G INDUSTIIISS
a cLOAA010 vE =ANA./
PPACÉSSO
IIak,L363â? âo tnvençãos
Del.vindicaçOnsA/

g .1Ira Inocesao . de elosação de 'ratona que Sompreanao a inv
aa63.0..ado otanag um gii's contendo oxigenio a um agente obrador qd.o/
6 WS,
on uma misture de EU e- 012 azá zona de reação do ox.tclora
reação de oxic.loração é
gicacitedgulo pele rato de que .a Zona
egenadilo .ama. temperaturo entre 400 0 C e 650°C *, cor.:ente do produto /
romovga da dite zona, e que "pelo manos o contendo de
&e°

1-Aperfeiçoameáo ous'ou relativo 'a ohapa de impred
esão tri td1icaronoibi1izdn, armazonávol, o mo, oE.
possiçaej , revelagão a fixação pode . ser oulmetida, oem.doterioraçSos
ao doa liquidou'Corrosivos ou mordontos paro'dostacar o orom0e
ouperficial dos locais correspondentes para a impressWe polo oBte.
do "af.et", caractorizado polo fato do c oneietir em .mo 'chapa
tri-motéliza, constitgda de um metal de suporto, como gorro, Sitio
co0.aluminio, reVontido com uma *mude: de cobre e cromado'ouperg14
oialmento, tendo aplicada obro a supor/leio crOmads uma camada 25
to-sensivel de um cloide hidroosolUvel Ou subánoia ferModera do
pelioéia endureavel, centena° nela disperso, um ou alám de um
acido-composto contende de preferencie dois'oumaimgrupoo azide-/
preferivelmente de natureza arométira, quo do °atar na . formo do -/
sal, como seja o 4,4 t -di-acidoesti1bend-2,2!-di-sulfonató do od-fi
dio ou . o1.5-di-acido,naftaleno-3,7-di-s ulgonato de pàdio o oon0.
horeo.

ReiVindioe-se a :pAoridade do correspondáte
do depositado na Alemanha, em 10 do AgOsto de 1962, sob o no

A76 11a/57d.

Ponta daicó apc'esecitado.

•
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_
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Merdr2—

Rumo Po 160.O,41 Oa 1441' IUMU 4O

~Re, un 6r4o de Vedagao tiánUamtnie.
6-4.n/

ReQuerantof READLISCEMESTO OUT1RORD q/d./1$2mi./

Ponto AO 1 no total do 8 po-nto oprotOntAbe.

-

WriVi140.0 do Invenção, IMA ~O* DDSMORTAIML PARÁ OORSDRUChlg
71.0TIOLLI COLADO./
A Ume mrmaç'io dosmontdvel para b excesdOt 40 . AaãobtrB

,t)g et CA Mataria).* coladOo e particUlarmonte para a okeouçãO,DIA4
ftBags d, porodeo • pl000 do onero-ta. per oxemplo.concreta Mon'.
0[0', popeelelmento'pare 1m4vein dettlandoo a moradia, do t3p0.1u4/
'
uma ao /4d0 da Outra
.~0e41.c.0 0. 4Ma ou varias poro5oe er°ambiadao

Pnrr

Aom intervalo° entre oi, ou ooloonden uma em contituaq50 do outra

Cotando conatituida cada porçáO per doia elemento° do carcaça uni
doo entre ai, o quo o ptá ocrectorimado pelo fz.to de onda somionr~ia O ptar conatituido por um tabique vertiaal e um tabique Uri,.
montei formando um diedro, unindo . ne a borde hora do tabigge

URDO N o 164.513 do 19 de

1964.
Requerentot PIRELLI SOCIETX PER AMONI- Itállo
2riv114f10 do Invenção N0VO /ROLANTE PLEXSVA, PARA omm
ELÉTRICOS'.

ncontel beao do tabique v' ertical mediante pelom canoa limpou
tolete munido do di ppoeitivo de rogularíg o do comprimentoí •tonati h
união entro oo dolo tabique° corta flexibilidade, capaz de pernil.;
tir ‘gmo variação limitada nona° diedro; meio para refOrçar•09

po4

*alatoe o meioo do daião dei duma metades do uma porção entre

~.

via

acme tombe meios de uniao ' Sao poroZoo completaa adjacentOad

Ponto no 1 do total

de 12

pontoa aprosentadooW

,r
t

if.

NOVeffibrel AG

ivindiçcg e_

1.Xoy4 ino1ont0 flectivel paru coboa O1etric01;p
bnee de tarpolimero graiado do paietilcno o ao- p o1imos:0 1001MAR
DO-iso p :oro caracterizado pelo to de conter de 97 e 60 pertos 92
/Acro. de poliotileno, aop densidade entro 0.92 e 0.93 i .g Laue fiQ
fluidez entra 0.2 e 0.30 f e de 1 e 40 partos em p7?a0 80 00901£M0ík
Isobutilono-isoprono, tendo 10£ -111eCturocSo comprcendSda atro Nk
o 0.g.Q.
Reivindioa-oe a prioridade do c or reOp~0 pg.t

do depoeitado na Itália 001 4/0/1964 Mo b o r.9 12.093.
Ponto.aR I .a0.t0:th1 de 5 p ontoo al~at?
WtRMO No 166,668 do 28-4.e Janeiro de 1565.
IOISA Siá I2DUSTRIÂ cam1Rcio2 8.2.Grefide do Safi
~tido° de le ve e 0o:unnul00gatu ns UÁQUINAS Tutn~
Dt REPILO:RUN

Maàerontet

Roivindloslam

JO

LJ7
,

77-

29—

23

a-AperfelOaMentoe em pl4qui.A3 i01,1 " b080,0@ gg

de 1964.
11.11.Alemanha
litequerente) mESSER GRIESHEW
Veiviligio de Invelicaol 0MAÇARIO0 PAIA SOLDAR POB ARCO v0iTA100
SOB GAS PROTETOR,EQUIPADO 00M VAU IliSTALACAO tJE REMTLA huTOM4ei rcÃMENTR C PLUX0 ULTMOR DO GÁS PRONTOR /
CERN°. AR 162.329 de 1 de detembro

deivindic403es
Maçarico para 'soldar per arco voltaico
M.el

protetor, equipado com ',ima inatalaçao que ragulà, na

mdb

têrtots,

130 do processo 'de soldagem, automátioomente o fluxo ulterior dó
gáe

protetor durante . l'eterminado tempo, caraterizado polo roto..

desuo, 1100coanamento:adUtor de gáe protetor ao maçarioN 90 o .d?
acha intercalado, depoio de uma válvula regula do re e eventual/
mente depOl3 de um estrangulamento preferetemente fixo, uma
válvula do vedooBo que 4 acionada por uM diaVruame e 4 feohaduc
pela preso g o do gás reinante em um encanamento. regulador que 80
rivwdo encanamento principal ap4a a vuii y ua ia racilcáo a . 3e ec
'tendo paralelamente a èstç:, Dor m eio 40 ac j i n ft,gme oL7. arggÕ m

semelhante de lleadente.an.tlx:aso a.y9txe:Ite . cdntre a f8rgeg.
do umajoals ., que a:tua no aenti,dprtle : ,aCrir ,maa, accdo
'no encanamento regálnuor, eatZo provietoa, anos do IcalaT de. e.
; aofema . 1,Wr. úgmo, um ostre2
eonex'So paro e câmara cojnot
taxelém Alx*, bem como; atrás dolug, «C §g".
Oulafflont4

peeteseae, de coungurAgle Uterno simà1hunte ás máquina& egibm4,
~lacaio, oarooterima404,oólo *rt6 de oor provida de 2M499-ffiki
do- 9 6~ 1 6" sete Dodhae, matadin nau extremidades de tate
too alíertieoe de aeo l x4r14.4 4i lutem •.f.reciaw doa cuim

t±ktelk meataan amiswe Vida pilo, attiouiaes . 16, e um coni9ftoll de
ata peça fize 15 4 um nmoi• -teeder de tc:r .rechià 14, geudolsomffi
Itewedveo t;n trerebe
tatine,eetoo pegas inol'uoitt a em4N~
de do sítn elemento elâctZe0.04atiCA8oa pren .ii.-lea, eenewe
¥10mont,o aliSatioo, ottrvó ) e stobre 1e eiodo o intIND
q100 de ~entoo e adubo, que 4 provido, em sua a x l, rediaatie âad4
grgWe da anteporão IAtOralOr aS Wd$90 de pa:::Coa, pare oTeup gok.,
e 41Dgro obtura oe g uiou ebor*oo peles oinde..1 ,ionteiP0% eçffici
êe eepOeite dee oemet)teq 411,44 MIN)a
nt., g no total oc, 4 pontos el)reeeraDege."
03.1

,

1971
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gtRUO ¥R 166.939 de 4 dos Povereiro de 1969,

p4a1M2Mente Oepaeada, ditos, elementos de cada fileira sendo dispas,-

Requerentes COMPAGNIE ME SAINT-GORAIN.'Franga

um oc5 0
tos em relaçãO espaçada com relaçãO um ao 'outro" ao longo da

Privilegio de Invenção."PROCESSO E DISPOSITIVO APERFEIÇOADOS PARA

plano retilfneo, laçando alternadamente uma pluralidade de fios indÁ

RECORTE DE VIDRO E, EM PARTICULAR, PARA RECORTE DE . PEÇAS DE VIDRO

Viduais ao redor dos elementos na primeira fileira e ao redor dos e.

CONTORNADO%

lomentos na segunda fileira, para formar uma rede estreita entre ' as
Mesmas, divergindo as linhas progressivamente ate que elas são sepa1-Processo aperfeiçoado para recorte de vidro

radas unq largura pre-determineda da re' de e puxando progressivamente
os fios laçados para uma rede mais larga, soltando a teneão doi; /loa

e, em partidular, para recorte de peças de vidro contornada,

ca.

enquanto separando a rede dos elementos e prendendo os fios uM ao oj
wacterizsdo por compreender, notadamente, as particularidades
seguintes, consideradas separadamente, ou em suas diversas oombl.

tro nos

seus pontos de cruzamento.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido'depósitado0
AnçOes 8 -

n)efetun-se o traçado de recorte por meio de.

Vma roseta corte.vidro, com ângulo de corte de cerca de 150 a

na Repartição

de Patentes dos Estados unidos da America, em 6 de

c>

março de 1964, sob n 549.9310

160 2 , aplicando-a . etbre o vidro com uma força tal que se provo-/

Ponto n 2 1 do total de 13 pontos apresentados„
97

cens abertura do traço na mesma operação, obtendo-se assim, dire.

,

Umente, a propagação da fissura provocada pela roseta, na aspe.

3

i2

(Unira do vidro, ao longo de todo o contorno da peça a recortar;
b)a roseta de recorte apresenta, em SUA ex../
romidade de trabalho, um arredondamento;
c)a roseta de recorte 6 aplicada contra o vi.
' aro, com uma força compreendida entre 10 e 25 Xt e, mais partion
Zarmento, entre 14 e 16 Kg3
d) a peça, recortada numa felha de vidro, e .
GOparads da banda que á enquadra, quebrando a

dita

TERMO

Nu 167.391

de 22. do fevereiro de 1965

Requerentes FARBWERKE HOECHST • KTIENGESELLSCHAFT VOAM, MEISTER LUCIOS

banda, não a
ecBACNING .

ALEMANHA

co propagando as fissuras resultantes de tal quebris, alem da .

Piivilegio de Invenção "PROCESSO PÁRA A FORMAÇXO DE AZOCORKeTE3 INSCe

?Amura produz:Ws pelo tragado da- roseta;-

FIBRA DE CALULOSE OU PROTEX
VIVEIS EM ÁGUA SOBRE MATERIAIS TÊXTEIS Is

e)
Wkat

a

e

banda do quadro que envolve a peça, é

lie

'brada ou rompida, por açHo de choaques térmicos.

REIVINDICACOE0

Reivindica-se a prioridade do correspondente.
podida depoaitado na França, em 4 de Fevereiro de 1964 sob o

(62564 o em

13 de Janeiro de 1965 sob o n 2 1735.

ar,
. p rocesso para a formação de azocorantes insoláveis em água
bre materiais textees de fibras celulósicas ou protelou, caractories
do pelo fato de[

tonto n 2 1 no total de 10 pontos apresentados.

a) se tratares os materiais texteis inicialMente em um banho aton
tino contendo um azo-componente de elevada substantividada e
UR diazoamino-c omposto da fármulas

alq
na aUal R representa um Èeet0 fenila, halogenofenila, a1quilfeni1a,a1
coxifenila, dialquilfenila, alquil-halogenofenila, alcoxi- 4a
1ogenofenila, aiquil-earbamilfeni l a, a1coxi-carbamilfenila,a1
alcoxi-sulfamilfenils, alquil(alquil e eve
aralquil-sulfonil) fenila, alcoxi(alquil ou aralquil-eulfonil:
2enila, ou acilamino-fenila,
,A24 5 um resto alquila inferior, normal ou ramificado, e u l sigo,
MA um Posto carboxl e alquilwoU sulfo-alquila, ou um resto sulfo-fee
'nee ou um grupo.
:=30atUalmente eubstitulep por um átomo de haloge
a0 adicionar conjuntamente a0 banho um agente ~tante ou de...
persante e eventualmente um sal InOdlgÁnic0 como o cloreto dee':
aódio cee fosfato de sádio
0) ao adicionar subsequentemente ao abnho um ácida organien e0Q0''

UÊ 56fOn de 19 dó foyarágo ds 1962
RO:t6EsTetO13 WdOff OARDID2 @ORPORATION

o'tioldo fórmico, acético, cítrico, lectico e outros, ou mistÀ'

RaLva8g g e co ~ão "PR46tfiS0 APARELHO PARA FABRICAR ROR URO
93LIJARAÇ ÊS WSA ANUA, DM LARGURA PRENTERMINADAM

g a de'llteids inorgânico com um sal de ácido organico de modo
quS O valor do nH estej na escala de 4 a 7, pára te' obter

lionuT"
.

g c J'EGOMPS3 pus Warioan rede nRo traneada, de Sulhan aberta do

torMa0C dos corantes, e 4) se operarei temperaturas abaixo dee409C,eda,peefernee.a.atro,

Rffiffl PSUeterfalnada, caracterleado por compreender uma pri
•

aitee aRgste eS UM;Regundm fileira de elemento@ recebedores de 1a&

anneen4a ielkeejNeatenelmente, diapostae em welaão Paralelee

'

10 e 4000s

%al:Mente, a depositanterreivindia,ay4 exiJorieeedeptkte,59reeepee±

DtARKI Ontatd... (Seção:111)

Qtio:ita-feira. 2§

dento pedido depOsitado . ne Repartkçie de Ihtentes dá Alemanha, em. 2V
de fdvereiro de 1964, 7 de março de 1964, 2 de julho de 1964 e 2 5 de
42232" IVa8mr;,~370
Amam de 1964, sob o s oas .-2 42:093 -INC78m
1VC/8m e P L 563 IVe/8m, respectivamente.
' tnico ponto apresentado
..d2RMO N o 170.024 de 28 de Maio de 1965.
Requerente. gORTH AMERICAN ROCKWEIL CORPORATION-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "BOMBA RZETROMWGNÉTICA
Reivindicaçãos

Abiça . de 1/971

11717

ia parte"longtadina1,- ca.que•Willtcdorma"IMM,mmtv.Antreitattatm
. de entrada e °aja seuão'interna' 6•pt1otmenoa'igaalq6-me010~
terna da dita 'mangaruma -extremidade -de saidiammjp sciáCirtes
adaptada para ser um emohlice deslizante etbre,ms ditMe..92
• troe portes, 'e szWparte40 seak m'o mMicamlAreA0 41tA0 alwe..GA
extremidades. De1vindloa-s0 a 'prioridade de oaresponüente
aido . depositado na Inglaterra, Bob a mA 24247, AM 11 de aub90
do 1964'.

7eata O 1 n4 lataIldá 13 Oonteffi4~0:411(108A'

- .1.JUMa diamba 'Oletremhgnética,para.bombear liquidoe
ileétribowente oenduidros.caracterizado por.compreender:
a)um dispositivo- de rotOr helicoidal tendo um 01...

7

ze de rotaçãof. b)na dispositivo de trajet6ria ,.de reterno -de fio,uo adjacente no dito diapositivo de rotorl
c)uma regiao'de bombahoIldoideI substancialmon.,
te coneentrioa com o eixo de rot aço' '4o dito roto r e juztaposta
entre os ditos diapositivos de rotor e o s ditos.dispositivese s
-wetórno.dm
dl pelo monos 'vau aberturb de admIesão eido
Oarga na dite região de bomba; e
e) um dispositivo mcgaéico.associado eom o dito
rotor proporcionando uma £onte .de campo de fluxo .magnétioo atm./
veda:dita região de .bumbo de forma que a rotação do ditorotorinduz , 00rrentes parasitas que fluam em trajetorias nua liquido condutor na dita região de bomba que se amoldam á geometria heli
(Nide' do rotor e interagem com o campo de fluxo Magnético para:hspritirÁforças
-hombeamento aebre.4.liquido que .me emoldam'a.
¡kielixertrie

daulrámidal. ,da dita _região de. lomba,
! 'Ponto U.1mo

cdo: 7. 'pont ou-apnea ent wlon

18

4

10

8

TP.RMO N e 172.105 ap 13 de,Agesto de 1965.

Requerente: MONSARTO COMPANY:E.U.,A.
Frivilégio'.de Invenção:W=0310ES HBRBICIDAS MASEADAS:WOOMas
SACX0 DA N-ISOPROPILALFA-CLORO-ACETANILIDA .CGM TRIAZINA8"
.11eivindlcaoOoe.,

1-0omposições herbicidas careterizadste Onrectd4
riaadaa,pelo fator.,de ‘oomp reenditrem de 0,5 a 99.partes,,ealPigo,,do
.um ingrediente atiyo, sendo que .dito ingrediente ativa-aoMireendew
1 a.100..partes,,em peno . , de 1.mm triamina lu/lecionada . ..3o grupoyque
eansietevdo n (a):2.:4-biri(métOxi-propilamino)-6,metiltiO.4.4ria4
'(b)'R,4-bis( isopropilemino)-6-metilmercaptd-S-trião
zina
.
(o) oal de ácidce.2,'4-bis(isopropilemino)-6-metiliflek
gapto-S-triarina josfOrioo,
por 10 portes, em peao, de N...ioepropil-alfa-cloro-acetna,ilida t Cá}
dito ingrediente ativo matando mm C8E:Melaços@ com 1 a. 99,5 paiteurs
em pêso, 'de um vei .;u10 inerte, o6lido ou'llcnido, apropriado,. O aás.
. 50 partee em pôs°, de me
50 partiu, em pêso, de um dispersante, Co
um tendo 'ativo.

TÉM10.N 5 .3.70.296 do IO 4o Junfie de M5.
• Requei'antei STANDARD BLECTRICA S.A.-Guanabara
Privilégio de : InVenaão$ :: PJUNTASW CABOS L'IX5TRICos.,MeivindiescOes
.../....Jantawcloy anbom_elétricon cura
or 1215 -M6tode de,mbldarmlatexilieraaPlás*4.no para aplicar ...1
Uma folha de material,te~PlánUoo avma partengitudinal.
,dan,mp membro prolongadomlembrocJamendados, rem 'que a dita -/
parto lengitudinal fica'eMtre .autras 41mrton , cdw.dito 'membro en_.
, membroe e as ditanautrnávlartes tem P150,404PnAdwaateral
moplástico que n50 ae,eateadecSaditaplenteelongitudinals,
Cuj o método inolui as etapas ida tblocar3C mare1c010Alto,Misu •
rial; termoplástico' pard'ao .estanderatbrs.°sA
mrtP 1"61tudinal, e mover relativamente a ditamdcgaa.rumazforaa,quonftda . de'tál-MOdó aUe a dite man ga` selaboldnds»para.cobrir,e

Reivindica-se a prioridade do 00rWAOWAGUtO
E.U.s- em 14 de Agasto de 1964, 20 de Agesto',&
dido depósitado
1964 e 20 de Agesto de 1964, sob os n 5 5. 390.269, 391.015 0391;020
resPectivamente.
Ponto n 5 1 no total de 4 pontoe apreeentaddiger
—
T2RMO.N 5 172.172 de 17 de.AgOato . ,de 1965.
Requerente: MICHRL,A1KR.JOSRERJÁRGRAIN E- AND112.178000I8LIpOUR05 4
Prnnça.
Privilégio de Invenção: 1i4.prIE810 0AmEN2Os PIWR0PIPID0"(gUR-ARR
WOS,BESTINADCS NOTADAMENTR:JaAIIMBNTAR ANIMAIS"
ILL)Indicacães
/epar-XeiçoamenteM Intaánblzãtoeva.100 t8PÀ24811102i'üere
tiundos quota dto ente
ide:atar animada, ?eu% ff" et:if 3.811(1.041.1)áio-:
de - eourpreenclGypuitturatIoi,:.de,06 O liq
2o.q%1 Ø241.1íXi0'.
a de.i,tido,-. .durófrt,t, off uncrlotldra fi.nt o .•5o diertuAl dar, e imariptták,x6a0; kf)m,
:n ecui.C j oarnie sauna ,:knazi.a
,Ini,f2t.rá,da°
Amai 6 traavormkái3O01

29

1788

ferido

p6,

e at. ode pelo manem Urna parte do disouSitivo. 1113

-,.pse-

a adução de pd de mieturador do aparelho, é acionada de %anel
91P indenendente.
Reivindica-se à prioridade de borrespondente pedi.
43 degosítado na Françu mm 17 de AgOsto
1964f, sob e n q -P.V. e _
eg 10 de étaneiro de 1965 sob o n2 P.V. 1.515.
Ponto n 2 1 no total 8 pontos apresenCaooa.
12 ' j
iitun

-A

ternas da lar:pi a obraçO giratSrió e polo fato de uma haate °ene-

tora ter um eTtremo de mesma nr;iculadamente ligada a uma dna peçao
to,o.sc6piccu externae do braço giMtbrid, seu extràmo oposto sendo.
ligado a lançl.
Reivimoica-se a prioridade do correspondente pedido.
depositado no Subia • em 6 de Walto de 1965,. sob o n O 10333/65 e
em 4 de Abril da 1966. sob o n 2 4496/66,
P;nto n2 1 no total de 7 pontos apresentados.
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IMMO N2 172.165 de 17 de agasto de 1965
Requerentet tADISLAUS SZOKR - 8210 PAULO
Â'xivilagio de Invenção "FACA CORTA.FRIOS, LEGUMES E ourROS"
REIVINDICAGOE
1 ,PIiCA CORTA-FRION LEGUMB&E OUTROS", constitulla por lãminw;

Cortante fixada a cabo Preferivelmente de material plístico "ciracte-

tRRMO N2 172., 947 de 18 de AgBoto de 1965.
Requerente. ALIE- MÁQUINAS OPERATRIns 8/À -S.Paulo
Privilégio de Invenção. opovo 2 ORIGINAI. MODRI.O . DE StRDA zuno,
HIDRÁULICA".
Reivindicsoãe

rizado pelo fato de que lateralmente tal cabo junto ao ponto de insex
gao de llmina se apresentar coza projeção dotada de canal perpendicula
ao referido cabo e comunicante dom fenda anterior em toda a extensão»
do c anal, o qual junto ao cabo 4 atingido pela extremidade de parafu».

•
1-Novo o original modáio de aperre olotrO-bidráUJ
lios, que se oaracteriza - eseenoialmente por mor constituída por
5aso (1) maoiga de ferro fundid4 ám formato primátioo, auldo'na4.

Ho com cabeça externa, sendo que em tal canal pode se alojar luva ind

superfície superior °Meada a mesa (2) provida de morsa (3) poan
do a diotãncis . entre Os seus tiontee ser regulada por moi# de pino(
(4 ) e na extremidade ouperior 'direita ea,articulam ao guiai do ./
chapas (5) do forro tUndido'n
Arco de serra, conotiuldae por
e
dota..as
de
grande
superfidie
retificada proviam; do 1>bla
'moia

anmoleta solidaria com laminai conformando acessério intarcemblave/.
?unto n 2 1, do total de 3 p ontos apresentados.
2

anel na suporficie lateral a inferiormente articulara-Se a um.oilin

dro hidg olloo . (1). e entre ao doe:- ch s' pee (5) corre o ara* de ae-/
(5),, forrd 'fundido oom per211 eopediai tendo nas extremidadom,d:

gnmo ué 181.902 ae

engates (9) para a folha de serra (10 sendo acionado por meio da,
Virabrogetá o biela ','providos de rolamentos de, esfera, Ivo
Wraquím ó'aoionado,por uma eaixa áa angranagene(12) ..que ftagiona-P

Agtato de 1966.

nequerentel1oADR1EH A9 'ARRIMA & C0..4u6pir
Zrivilégio de xnvenoes. =AMURO DE CARGA PARA vuounov

am. 5anho de 6Ieo.,

WOElt e ng 21d , total • de:3

2eivinditaçOei
1-Vá apareiho.de carga para yo4ulpo, perticularmen.
te 1rd &xliddoete para caminho bidraulioamen :te operado tendo uma
aat,ça-articultdamente montada no extremo superior de ana.coluna -/
Wara girar num plano vertical co ser atuada por um diepasiti v' o com
Cilindro elevador tendo o extremo domes= em a pearão articalida'a
Mma,ligagSo disposta . adjacente ao extremo da dita langwo mala ar%
tado de coluna, a dita ligaçgo cooverandJ com um.brag g giratório
telesobticamente extensível, móvel num plano vertl'oal par meio da,
In segundo diapositivo com cilindro, e oarectsrizado pelo fato dl
cita liga010 entre a longa e sou diapoeitivi de miliadro atuador .)
eer rícidamente ligado To extremo interno do bragO'giratório, e'W
pelo foto do diapositivo de cilindro'para atuar o orago giratório,
"pivot8 entra as pegas talemelp• cas sala
a t q n ' n a eoaQXãO

_RUEM).

N(JMERO DE HOJE: Cr$ 0,30
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