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INSTITUTO NACIONAL .
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PORTARIA N9 53, DR 48 DR ABRIL

DE 1971

.0 ' Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, no uso das
más atribuições, tendo em vista o
disposto no art. $9 do Decreto-lei núsiker° 1.158, de 9 de março de 1971,
Maolve:
,Determinar que só serão aceitos os
Recolhimentos de retribuições devidas
te acôrdo com a Portaria n9 84, de
12 de março de 1971, quando feitos
através do Banco do Brasil 8. A. fhonue Thedint Lobo, Presidente.

SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 28 de abril de 1971
Notificaçdo
Decorrido o prazo de sessenta
(60) dias, a partir da data desta
publicação, e desde que não
haja* interposição de recurso,
ficam notificados os interessados abaixo relacionados para
efetuarem, dentro de sessenta
(60) dias, o fee,olhimento, no
Banco do Brasil 8. A., da retribuição final devida e da relativa ao primeiro decênio, cujo
comprovante deverá ser apresentado ao I. N. P. I., dentro
do mesmo prazo, a fim de permitir a expedição do competente certificado:
Marcas Peterktaa
X9 606.110 - Phelpa - Ind. e Com.
2thelpa Ltda. -'ci. 8. - Registre-se
aom exclusão de geradores (ftlihas
0-17) .
N9 663.949 - Henné-Lene Américo José da Silva - ol. 48. - Reeistre-se sem direito ao uso exclusivo
as henné, que é um preparado para
tingir cabelos.
Ne 664.288 - São Jorge - São
Jorge Industrial de Plásticas Ltda.
- el. 28. - Registre-se com exclusão de pedra-pomes, artificiais, puxadores de água para uso doméstico,
pastas e pedras para afiar, esmeril
em pedra, em pó, em disco, em pasta,
para moer, desgastar e rebolos.
N 9 665.320 - Pedrassi - Ind. de
Tintas e Vernizes Pedrassi Ltda. cl. 28. - Registre-se na el. 28 com
exceção das expressões para uso em
construções (f is. 11-13).
N9 804.659 - Rivo - Lojas
RiVO
ei. A. - cl. 8. - Registre-se com
fcclusão da generalidade equipanten,eas eletrônicos elétricos (a deicrimiliar) e de velas para filtros (fOlhae
1.4-18).

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 608.082 - Xerox - Xerox Corporation - cl. 17. - Registro-se na
cl. 8 e com exclusão de papel de
transferência (fls. 18-20).
N9 628.397 - Meta -- Lojas Meta
Bicicletas Ltda. - el. 21. *- Registre-se sômente para bicicletas, motocicletas, motonetas e triciclos tendo
em vista o ramo de atividade da requerente (fls. 11-13).
N9 832.797 - Toc - Adaga S. A.
Com . e Importação - el. 8. - Recan exclusão de "e de oftalmologia" (fls. 9-11).
N9 636.810 - Vuleaspuina leenê Vulcan Material Plástico S. A. -el. 40. - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo, isoladamente de
"Nené" (fls. 9-11).
N 9 636.813 - Vulcaspuina Príncipe
- Vulcan Material Plástico S. A.
- ci. 40. - Registre-se sem direito
ao uso exclusivo da letra "V" (fielhas
9-11) .
N9 647.160 - Superauto Superauto Máquinas e Acessórios Ltda. ci. 6. - Registre-se considerando
como distintiva a forma de apresentação da marca).
N9 647.161 - Superauto - Superauto Máquinas e Acessórios Ltda.
8. Registre-se considerando
como distintiva a forma de apresentação da marca. •
N9 647.358 - Ftotowa - Heberlein
& Co. A. G. - cl. 8. - Registre-se.
N9 847.556 Lasco - Soc. Comercial e Industrial Lasso Ltda. - el. 6.
- Registre-se (fls. 9-14).
N9 649.613 - Calrod - General
Electric Company - el. 8. - Registre-se (fls. 12-14).
N9 650.791 lefacon - Máquinas
Importadora 8. A. Com . e Ind. cl: 17. - Registre-se.
N9 650.868 - Lufercópia Luis
Ferrando Ótica e Instrumental Cientifico 8. A. - cl. 8. - Registre-se
(fia. 11-13).
Marcos indeferidas

N9 682.087 - Barraflex Química
Industrial Barra do Pirai 8. A. cl. 1. - A proteção reivindicada não
tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.
No 577.082 - V - Villares 8. A.
Participações Inds. - cl. 21. - A
proteção reivindicada não tem relação com a atividade da requerente.
Indefiro o pedido de registro.
N9 606.276 - Turl-Transportes
Urbanos Rurais Interestaduais Ltda.:
cl. 21. - A proteção reivindicada
não tem relação com a atividade da
requerente. Indefiro o pedido de registro.

N9 632.481 .- Triduar - Triduar
Máquinas e Ferramentas Ltda. cl. 8. - A proteção reivindicada não
tem relação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
N9 635.661 - Bussotti & Baptista
- Buesotti Baptista Ltda. - cl.
47. - A proteção reivindicada não
tem relação com a atividade da rol
querente. Indefiro o pedido de registro.
N° 649.468 - Liderminas - Transporte Lidermina.s Ltda. - el. 6. A proteção, reivindicada não tem relação com a atividade da requerente.
Indefiro o pedido de registro.
N9 649.469 - Liderminas - Transporte Liderminas Ltda. -- el. 21. A proteção reivindicada não tem relação com a atividade da requerente.
Indefiro o pedido de registro.
N9 649.470 - Liderminas - Transporte Liderminas Ltda. - el. 21. A proteção reivindicada não -tem refação com a atividade da requerente.
Indefiro o pedido de registro.
N9 650.823 - Repair Diesel - Com.
e Ind. Repair Diesel Ltda. - cl. 21.
- Indeferido em face do art. 76, mlmeros 2, 5 e 14 do CPI.
Cumpra o art. .73, bem como sua
inscrição no CGC:
N9 695.546 - Juan Manuel Novoa
Quintas.
W 484.847 - Auto Pontevedra Limitada.
N9 614.609 - Escriba Ind. e Com.
de Móveis Ltda.
N9 850.193 - Importadora de Automóveis , e Máquinas S. A.
N9 662.774 - Século Automóveis
Ltda.
Ne 688.640 - Distribuidora de Comestíveis Disco 8. * A.
N9 881.327 - Instituto Vital Brasil
S. A. - Cumpra a depositante o
•
disposto no art. 96 § 59.
N9 661.328 - .Instituto Vital Brazil
8. A. - Apresente a depositnte o
dispostono art. 98 § 59.
N9 637.274 - Rib Refrigeração Industrial Breasileira Ltda. - Apresente novos exemplares com etiquetas mais nítidas.
N9. 659.030 L. Metalúrgica &algar
8. A. - Apresente novos exemplares
com etiquêtas iguais às que foram
colocadas inicialmente excleindo
tovelos, earburadores, correntes de
distribuição, coroas, caixas de cambio, conjunto de 'escapamento, embreagem, guarnições para maçanetas,
grades ponteiras, indicadores de direção, juntas universais, pistões, pedeetais, partidas, pinhões, relés para
busintie e faróis. soquetes para vei-

colos, serpentinas, terminais para caba; de bateria, tuchaa velocípedes,
suporte de cano de escapamento
gonzos.
Ra:eget/aias

•

N9 636.774 - FMC Corporation...a
Junte procuração de acordo c0111
disposto no art. 162 do CPI.
149 607.073 Cebec 8. A. Engenharia e Ind. - Prove que o asai!lente de fls. 23 tem podêres para'
outorgar procuração.
N9 502.767 - Chicane. Praha, Narodni Podnik. - Preste esclarecimento em face da divergência entre
o certificado de registro no pais de
origem e depósito no Brasil quanto
ao titular da marca. Junte prenuração de aceado com o disposto no
art. 162 do CPI.
1(9 663.054 - Rexall Drug and
Chemical Company. - Cumpra a
depositante o que determinam os artigos 81, 96 5 e 162.
N9 690.025 - Tetra Pak International Aktiebolag. - Cumpra o areie° 31.
1(9 6'31.892 - Cloroiéenica S. A.
Equipamentos Para Inda. Químicas.
- Apresente novos exemplares discriminando apenas os produtos mi
mercadorias correspondentes ao ramo
de atividade da firma conforme O
disposto no art. 69 do CPI.
1(9 638.372 - Ind. Mareia de Auto
Peças S. A. - Apresente novos
exemplares reivindicando também as
letras I M.
ele 648.975 - Marcenaria Ibérica
Ltda. - Apresente novos exemplares
discriminando apenas os produtos ou
mercadorias correspondentes ao ramo
de atividade do firma, conforme o
disposto no art. 69 do CPI.
NÇ 614.035 - Soudometal 5. A.
Apresente procuração de acôrdo com
o disposto no art. 162 do CPI.
149 637.498 - Keitheley Instruments, Inc. - Apresente procuração
de acôrdo com o disposto no art. 152
do CPI e sem referência ao Decreto.
lei ne 1.005.
N9 649.748 - Rota Apparate UM
Maschinenbau Dr. Hennig K.G. Junte procuração de acôrdo com o
disposto no art. 182 do CPI.
149 548.472 - Volkswagenwerk
A. G. - Prove que o assinante do
instrumento de fie. 14 tem pociéres
para outorgar procuração.
1(9 579.093 - Malves S. A. Com .
e Ind. de Máquinas. - Tendo eia
vista o disposto no § 19do art. 89
dos Estatutos da Sociedade, apresente mandato outorgado por quem de
direito e autentique a fotocópia de
fls. 12-13.
149 569.132 - Spiraltex Artefatos
de Aço e Plástico Ltda. - Cumpra a
depositante as seguintes exigências:
1) Apresente novos exemplares dize
eximinando apenas os produtca ou
mercadorias correspondentes ao ramo
de atividade da firma conforme o
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es-1 , recr'nientos quanto a sua
.‘ti o. será feita sànzente por

no ;- It. 69 do CPI; 2) Preste
e. -cla ,rsitri- -.1'.!Js tendo em vista a dive.;; (n,:a .'wt,.e os ex0mplares e docut.nu c,& fls. 17-20 quanto ao nome c.a :equel . ente "PE.stico" ou
- Ce'mc S. A
6(r
vs q 2 0 2 85iflIlYIa a IT.
. 15 t.nu podf.sTs para
ue
Ilkl
proct.:.a
(11.
teA tes
nèvo
;, 's
•J..1F3
a-s'Arcio por quem de ditkr,•,-'‘„:
t-nde o•n '."., ta o 1n_st.'4rrento
de •,,Ite,:a' o cor:1, at':a. 1 apreentudo
. 13.
a
vaert Aktien831.757 Api esente nôvo
gesf.11,cha ) c.
tryato :,ein re:e/ncia ao 1Y- ereto11" 1 .3,;-69 e greve que o assinte de fls. 23 tem podéres para
u
ai
1.33.920 - Nadir Figuureclo
Tru'. Com. S. A. - Regularize o
prcet • --o uut.-oti.:e.ncio a documentação de tis. 9 e apresent2ndo o reslk S1.1E.

De-• :Jorex Ao•
rn sicos S.A. - is )resente novos
•
Y
'bdr ,"..ejas
c.i.r!.1-En.r e c ;,4. (1.-y-..urnen ,
r ,:t. 73 do (-Yr.
. 755 - DY:CX pa-., olhos Dr'L OS 8. A. - Junte o iestc
da G eN , n1-1,ta!:ão ref r! ,.etne ao a ,t
CP:
i.24G -- B;a-rola S. A. N
Ge aJcrO de :lona? do
(No
T. ('55.248). - Cumpi a as .-egnint::s
1) Apresente exemplares
:Go "Cik 1'.12.1• 28 de ar" (21. 21)
er
i:ldústria de borrarna
•: :121 1 na, Ge 1:./.ot,.aei.9, para e e, ponta de bon. 2211grw
-ei.
.•las i el. 3:1 e s?mi -1 -x:11pa
matieos . el. 21 , 2) JunLe nova oro-

FUNCIONkRIOS

• 8) Os prazes da cssirLta:a po°
dercio ser semestral ou e as
iniciarão sempre no primeiro d4
fitil do més sEbseilfiente. O pedia

Cr$ 22.30 de porte aéreo poderá ser mene(01,
ou anual O p:o() dal
„
Cr$ 60,00 Ano
•
..„ , Cr$ 45,0 semestral
assinaturas pera, o F.' ) . terfor é sde
Exterior
mente anual e não haverá iram,.
Exterior
porte por via aérea
••••• Cr$ 65,001Ano s, eliasse• S.S.. •••••• e .e. a Cr$ 50,00
9) A renovação ‘1,, e5d ser soPORTE EIE REO
licitada com anteecaência de 36
dias do velickneizto
use...
Mensal
Cr$ 17.001 Semestral Cr$ 102,00 1 Anual ... Cr$ 204,00 6 do porte céreo Vencidos; s@,111111
suspensos in.tMnendc •rdemt,nte tre
NOMERO AVULSO
avisa-pre:vio
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para recébercnz os suple,
exemplar
mentos às edições das ())-ailus
- O preço do _exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes aeverdo soli4$
se do mesmo ano, 6 da Cr$ 0,01 por ano: 86 de anos anteriores.
td-los rio ato da assinatura.

. i,eren será contratado separao :.-7 . 1c com a Delegacia da Em- Ano

para

7) A' Delegacia Reçional da
Eiiiprêsa Brasileira de Correios c
Telégrafos em Brusi.tia -eso/va-se
a direito de rete;ustar os SeliS preços, no caso de elevação de torfag ,
comerciais aéreas, mui.'lwritie avíso-

prévio aos assinantes.

4) As as,sinatvras seráo tomaO transporte por Semestre •......
d"s

valõies

em Brasília.

Impresso cias oficinas •. 1) Deçartsmente 66 Imprensa Nscienal
BRASILlA
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cie

• da Delegacia Regional da E::74)rese ;.
Brasileira,de, Correios e 2:'eitl.rufw -

Sop eio do publicidao• do . expodlanto do Dapartemento
Nacional da !Prep.-Nadado Induatrial do affirlatirle
eas Indústria • do Comércio

31 As reclamações pertinentes
ale r ‘ a retribuida, nos ' casos de
serão encantiiPta).) o::
t ,..: por .. s.crito, à Seção de Pedai J até ) on-into tra útil . suJse4;1 -tte a publipuotio

ovr.n(Ltira, que 'será acompanhada

Mo .TVOWOr0 .(À0- DCra7terike,Eiro d(.
1 .fraPrensa 'Nacional Çuanio a(
_.
contrato vote
de
aéreo, em faros •

.)..
'•
s
6) Nd eaSO 'de po ïtv ae;i-r 'pára.
•
localidade ,nã.o sem)i(la per
CHEFE 00 liewviço . PE PUBLICAÇÕE11
CHEFE 0A •E040 CRE NEEIAÇÃO . meio ' dc.. thinSpptte, a Delet.acia
Regional.da Eniforésa Brasijci; y4 do
FLORIANO GUIMARÃES Correios-a Telogralos ene Brosilid
J. B . DE AL MEIDA CARNEIRO
,
se obriga a CO n rOvtar o eicarni.
/
nhamento ao ciesi i notario pot
DIÁRIO OFICIAL outras
vias, independentenenie de
acréscimo no preço.
SEÇÃO

D1N

;0 132-, Rile:ra de Correios -e Teem Brasíl i a Esta po4erá
tainUm de encanr.s cnci
r) .o pad.lo de assinahra ao
1 N 1. -rste CJISO. o a,ssinaitte dir íi ao D 1 N o pedido de assio o parlamento do valor
rel`
-o- dente, na forma do item
scylinle

1•

e
oii Palé 'postai, em faioi
.

ALBERTO DE . BRITTO PEREIRA,

s:rao admitidas copias em tinta
tri e indelével, a critério do
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Cr$ 30,00 Semestre

•

e.. 411.41-s

N9 663.343 - Brasmotor S. A.
curarão tendo cru rista o que aon.sta
dc art ; 17 da Ata da Assembléia Ge- Empreendimentos e Participações.
lai. da Sociedade; 3) Promova a alN9 666.785 - Quirino - Produtos
tera,....ão de nome do registro númsro Químicos Comércio e Indústria S. A.
N9 683.311 - American Cyanamiú
N9 637.534 - Honda Giken Kogyo Corripany.
bushild Kaisha - Legalize e iraN9 565.594 - Mannesmann Aktidtt a as fotocópias de fls. 12 e 13,
engesellschaft.
566.684 - Edgard Pierre ManArquiwe',, -se, tendo em vista o que telN9
Saint Paul.
clispiie o art. 99,
29 do CPI
N9 605.012 - Waidemar Teixei:a
de Freitas.
N9 690.305 - American Cyanamid
N9 614.038 - Soudometal S. A.
Colop_mv.
N9 635.519 - N. V. Philips' GloN v 499.898 - S. A. Inch:és:Tia e eilampenfabrieken.
Co.:r ércio Concordia.
N9 658.490 - Proplan Producões
N9 581.045 - Transglobus Comér- Planificações e Pesquisas Publicita.cio e Representações Ltda.;
rias Ltda. N9 586.398 - Fali Corporation.
N9 658.497 - Meridional Planeja538.129
Supercarp
AutomóN9
mentos Ltda.
veis Ltda.
N9 658.631 - Aroldo Aguiar Hoo22.596 - Seriptomatic 3. A. landa.
630.503
Riedel-de
Ha
en
N9
IsT9 658.763 - Braseixos Rockwell
A. G.
S. A.
N9 658.831 - Eletrônica Mourisco
N9 638.526 - Indústria de PneuLtda.
máticos Fire.stone S. A.
NP 658.853 - Fontoll S. A.
N9 645.665 - Líder CinematográN9 658.909 - Vitrificariam Belafira Estúdios e Laboratórios Ltda.
N') 646.928 - Karibê S. A. Indús- Can Ltda.
N9 658.975 - fling Filme Ltda.
tria e Cemércio.
N9 659.027 - Joaquim Matias
N(' 647.036 - Tecnogeral S. A.
Cia.
Comércio e Indústria.
N9 659.113 - Importadora BalN9 666.029 - Termoflux - Funthazar Ltda.
dirão e Fluxos Químicos Ltda.
. N9 659.214 - Notnon Irr obilia673.530 - LTT Linhas
ria e Administradora . Ltda.
ficas e Telefônicas Ltda.
N9 659.241 - Hol/a.nda Cunha &
N9 692.811 - Transportes MarítiCia. Ltda.
mos Acme Ltda.
N9 659.344 - Indústria de Roupas
N 9 693.521 - Amilton TelyCira
•
G- .• idoy. Luiz Chaves Oliveira da Paz Se mira Ltda.
N° 659 412 - Duvolks
e Rubsns Alberto Barsotti.
N9 696.522 - Amilton Teixeira r? de Pecas e Acessórios Ltda.
:.5...ãoy, Luiz Chaves Oliveira dá Par •N9 859.483 - Soc. de Abastecitne ,, tos de Bebidas SateP.te Ltda.
e Rubens Alberto Barsotti.
PlaN9 659.512 - 5. A.
N° 62 o .065 - LPboratório S i nténelto:
t:eo Ltda.
N9 659.518 - S. A. Móveis PiaN" 619..955 - PI odutos Roche Qui-nv /to.
micos e .Fe.rinaceuttcos S. A

N 9 659.630 - Postc Preside.de Limitada.
N° 659.681 - PádiJ -PJ-rui.kilria Comércio e Ind-: stria S, A
N9 653.688 - A. l'inhdro .5.; Cia.
N9 659.706 - .Indi.:3tria e Comér.
eio de Calçados Krir :t Ltda.
N9 659.757 - Ele ...'onvalks Ltda.
N9 659.856 - alinund o Nmatà
Lemos.
N9 659,912 - Severpast Indústria
e Comércio de Plásti ,-rs Ltda.
N9 659.952 - TC..tscsom Aparelhes de Intercemuniz 'Leão Ltda.
N9 656.961 - Autc Fusca Ltda.
.IndAstria Paulista
. 977
N"
de r:otorcs Ltda.
N 9 660.003 - Mur,a Silva.
N° 660.059 - Cooperativa de Coa.
sumo dos Ensprendos da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul Ltda.
N" 660.032 - C: A. Guaregna.
71 9• 6f• :.160 - Wiliy Azevedo Coo.
fecçõer e Modos Incld Iria e cemér.
cio Ltda.
N° 660.171 - Mano, Keuts:•edjian
N9 660.173 - Keutenedjian
N9 060.174 - Marcos Keutenedlian
N9 660.177 - Maros Keuf,enadrian
I19 060.191 - Marcos Reutkriedjian
NP 6, 69.195 - Marcos Keute-l'exijian
N9 660.239
Sei--iços, Equipamentes e Errenhar'..r, Ltda.
N9 C60.350 -- I _ebiliária liou Limitada.
N9 060.355 ddtriaz de Meias
Malut S. A.
N9 660.377 - Jorre Taleb & Irmãos
IN° 660.383
Cr.l.nãrcio
e Indistrie. Ltdr..
.
N9 660.441 - Clrv_Cf.o Jose tia AlMinuerque.
•
, N9 660.498 - reaV 5. A. Construtora e Administre doca.
N9 669.503 - Lernt- & Cia.
•
660.512 - R Miranda a Cia.
Ltda.

Seolárida-fi:ira•

fti)
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Vêterináa
Miranda & Cia. . -No . 602.718 - Vepec
N9 663.450
,Oliven a.
.
-primeira anuidade, cujo
NO 663.548 - Plastifia S. A. In- comprovante deverá ser apressntadO
ria. Pecuária Ltda.
a.
Miranda .&, Cia.
XX Auto Pe- dústria e Comércio de Plastifieantes
No 802.744 - Século
• N9 660.534 INni, dentro do
prazo,
.
'' •
e Plásticos..
ças Ltda.
• Ltda.
fim de ¡aermItir. a expedição .cia
'..firanda Cia'. , No 662.757 -- Manufatura de Aços
No 663.615 - briohiliárib • União dos
NP 660.535 'eafta patente. ,
Ltda.
Ferros Hidráulicos e Elétricos Ltda. Proprietárias Ltaa, .
Miranda •& Cia.• yaftiel.' •
N 9 680.530 •
€3 .648
'Fornotaq Rep oesenPrivileino de innepto. df fera) o •I
Ltda.
NQ 662.850 - Hidrofer Ferraaens taeões, Comércio e Importar:ar, LiMiranda &• Cia. ê Metais Ltda.
NO 660.537 NO 134.433 Procaso para a In oLtda.
N 9 663.691 - Acir S. A Admi- dução de perfilados ôcos de mateNO 662.865 - ICAIVI - Inch:riria
Yáyli e
Comércio
de.
Acessórios
e
nistração
Coméacio
ë
Indirtria
Reyer
rial sintético - Deutsche Tefe alas
E. Miranda
Cia
N9 660.538
nos Ltda.
Detag.
Ltd a .
No 663.709 - Itayba .AçOs e me- Aktiengeshllschaft
•
Metaliga-H 5 Ltda. • NO 662.801 - Bravias Constru- tais Ltda..
N 9 • 66Q.606
Cumpra'
ás
exigências
tecnzects
• N9 660.715 Pavitex Emprési: de tora Brasileira de Rodovias Ltda.
N
o 663.789
Chi. Comeraial 1N.ui
PaVimentação e. Terraplanagem LiNo 662.958 - Huotongames Vianna de L otas Varejistas
No 108.818 - Geimano IvIaiolo •
•.
•
mitada...
N o 663.802
• No 662.989 - Milano Moto 'Peças
Coca te co 'Brasil Li• No 167.480
Ravetti & Nunes
N9 660.743 - Peruca Mania L1- :Ltda.
mitada.
mita,da.
•
No 663.079 - Emader Emprõsa •No 663.848 - Eletrônica Tele-Bras Ltda.
No 167.494 - Reinhold (austavo
No 660.747 - Cia. Paulista de Auxiliar de Engenharia e Represen- Ltda.
‘' •
a
•
•
Eletrônica e Publicidade.
•
No 663.863 - Pernambu ya Quími- Schneiclewird.
tacões S. A.
N9
167.924
Moysés
Kogan.
- -k9 663.111 -,,Superaudio • S. •• A. ca S. A. (Proquimia)•.•
Amir Pedro Nakecl.
N9 660.788
N9 167,936
Scritavania .M)veis
N9 663..998 - Labor-Lentio IndúsNo. 660.860 - Paranoá - Equipa- &tripamentos • Eletrônicos
para Escritório Ltda..
NO 663.130
Fernando Teixeira tria • e Comércio 'Ltda.
netos Hidroelétricos iLtda.
No - 170.124 --- General Anilina
•NO 664.057 - •Lojas Rivo S. A.
.
No 660.861 - Metalúrgica Sicliet BaStos
Mim Corporal-loa.
Fernando Teixeira - . NO
No 663.132
Ltda.
664.091 - Reprom • - taelamies • No 189.004
-Faina Ferragens
.
• No 660.948 -- Piramides Engenha- •Bastos.
Públicas. Publicidade, Promoções e S. A.
NO 663.134• - Fernando Teixeira Planejamento
ria e .Consttuções Ltda.
S. A. •
Bastos
.
N O 660.964 - Baumer QBS Cio.
NO- 664.113 - Cia. Lanifício Alto
E.CigenCia3
tirasileira de Enuinarinntos No 663.135 - Feraando Teixeira da Boa - Vista.
••
N 9 661.049 - Impra Imóveis Pra:
Boatos. •
NO 664.158
Jost Red emotoi. ViNO -164.807 - Ford Matsr Com• ta: Ltda.
Fernando Teixeira eira Araujo.
NO 663.136
PanY - Notificar o requarente do
N9 661.060 Sorciex Soc. -Repre- Bastós.
N o . 664.162 •
Jet
Spray
Cooler
•
•
•
parecer de 5-2-71 para que tome cosentativa Comercial de Importação e
- NO 663.202 --a Gravações Rivaton Inc.
nhecimento _das exigências mulaÉsnottacâo Ltda.
S.
A.
das a fim 7:te cumpri-las.
No 681.138 - -Eletrometalúrgica
.N9
663.268
Aguinaldo
,Pessôa
de
No 107.478 - Argus F.I. A. -Indús.
Saudade Ltda.
Oliveira.
tria de • Abarelhos Mecânicos - No- •
.SECREURIA DE
-N9 661.146 --: .Calçados • Di Vares:e. • N9 663.273 - Engearte • Engenhatificar o requerente para apresentar
,
.
ria' de Arte Ltda.
. Ltda.. •
o original •do decuinente de fls. 17.
N 9 661.248 - Confecções Fanny
NO 663.292 - Cannes Úorlf a Co- Expediente dé 28 de -abril de 1971
No 144.439 a- Leesana Corporation
Ltda.
mércio ,‘.e Indústria`Ltda.
-,- Notificar o requerente.
• Notificação
N O 661.264 - Forlab Matérias miN? 663.380 - Sibylle Ltda. In•
NO 145.421
Monil 011 Corporamas e Embalag,eris 8. A. .
dústria de Óleos Aetericos.
Ficam notificados os - interessados tion - 1 tificai o requerente.
F. Aguiar.
'NO 661.326
NO
663'.419•
Quinii-Pan
Produtos
abaixo relacionados para efetuarem,
NO 152.964 - Commissariat a L'E-N o 661,387 - Osacki Soares.
dentro, de sessenta (60) dias, o re- nergie Atomique . - Notificar o reNo 661.407 - Indústria Metalúr- Qüilnicos Ltda.
•
No
.
663.434
•
Polux
Aparelhos
colhimento, no Banco do Brasil S. querente • para que apresente cópia
gica- e, Me-arnica Lilenobras Ltda.
A., da retribOção final devida e da da carta patente francêsa 1.347.042.
N9 661.523 - Incamex Importa- Eletro Domésticos Ltda.
.
dora e Exportadora Ltda. • •
No 155.484 - Shell International@
NO 681.527 - Portuense Comércio
Research Maatschappij N. V. - Noe 'Representações Ltda.
tificar o requerente para que diga,
No 661.600 - Acessórios e Peç as
se quiser em face do parecer da procuradoria.
Sul Ltda.
•
• • N9 661.666 - Metalúrgica NacioNQ 184.442 - Macgregor & Co.
nal S: A. (Naval Architets) Ltd. - Notificar
N 9 661.745 -, Organizações Avelio requerente para retirar do processo
no Torres Cereais S. A.
o certift. rido de depósito no paia
No 661.757 - Lutres Nova Arte
de origem e eliminar das reivindicaLtda .
ções a qui, se refere a prioridade
N. 661.963 - Indústria e Comér•
Suiça .
0io de Artefatos de Metais Pa/ace
DE
Ltda.
-Diversos
N9 661.966 - Eletrônica Carioca
S. A.
NO 161. - Xerox Corporation.
24`. 662.042 - Madeireira Formosa
- Reconsidero o despacho concessiLtda.
vo a fim de que nas reivindicações
N O • 662.189 - RIC - Ramos e
apresentada sem data anterior a esse
Imobiliária Construtora Ltda.
despacho mas não deixados possam
DO . .
No •662.253 - Walter -Comércio è
•examinados.
Representações S. A.
N" '107.292 - Anua Maria Elena
• No 662.282 - S. Dias Confecções
SUPREMO TRIBUNAL EEDERAI.
- Indevido o pedido de.
No 662.285
Appleton Wire Works
¡reconsideração, nada havendo porCorp.
tanto a reconsiderar.
N9 662.354 - José Loureço.
No 662.373 - Jorge Romão Simão
Arquivamento de processo
•Vol. 55 (Págs. 593-882) março de 1971
. 662.376 - Cia. Metalúrgica
Estamnex.
-NQ 87.544 - American Cyanamid
,
•
Company.
- PREÇO: Cr$ 12.00
Arquive-se o processo.
Iniportadora. ExporNo i62 .455
tadora -Gremnr' Ltda. - • SECRETARIA DE INFORMAÇOES
No 662.484 - Niloeletronaldo.
LI- .
.
TRANSFERENCIA DE
mitado;
À VENDA
TECNOLOGIA
N O 662.496 - Nilton da Cruz Monteiro.
Na
Guanabara
Em 28 de abril de 1971
No 662.514 -- Continental Incifio7
tala e ront .rein de Móveis e 'EstaSeção de Vendas: Av, Rodrlgues Alves. 1
•
Exigências
fados I,tds.
.
.
Agência
927
Disco
Service.
Ltda.
No 669 .
Ministério da Fazenda
Tradall S. A. (junto à pat. M1
Paranoá • Equipamenn
No 662.644
IV 2.861) . - Apresente nova protos "tr i droel":toic,•os Ltda.
curação de acôrdo com o art. 162 do
Atende-se a -pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
1.,y(? n62.652
Kavo do Brasil S. A.
CPI, bem corri°, o original do doInst-ia e Corn•srelo.
cumento de cessão, junto ao R. nuNO 662.654 - Kavo do Brasil S. A.
mero 102J56:
Em
Brasília
Indústria e Comércio.
,
Traria!' S. A. (junto ao registro
• - Apresente procuração de
N 9 602.662 - Pa1aria Rio BranNa sede do D.I.N.
214. 1"
co Ltda.
9!
".111 O art. 102 do C. P. I.
N9 662.682 - Mario de Sous a
bem , „imo o original do documento
Peiara a.
de cessão, junto ao R. 192.156.
060.933

•

•

REVISTA TRIMESTRAL
JURISPRUDENCIA

,ad

I

Nwl,. n ••

iideatto

i

15.1a:io de 1971,'

• The Tiroken. Compana (junto à pa- Declare o n9 de inscrição na CGC - Apresentem nova nro.urecâo de
N9 121.458 - Peocesso de Paada*
~te PT V? 84.555). - Apresente e apresente nova procurarão tendo acórdo com o art 162 do CPI.
corantes antraquinonimos - 11.,
r4iova procuração de acôrdo com o em vista que a de fls. 10 só estada
Toray Industries, Inc. e Teijin Li- Geigy S.A. - Total de 1 poretiO
em vigor até 31-12-70.• ; •a, t.
Cart. 162 tdoi CPLa t et ti i
mitederjaatoaca telt° n 9 448.642 - apresentados. - -Publicado em 22 ab
Stariaticea COla)•.-(33:aatia Ar 43at-an .s -alem _ Ca... aaclania.ne. Sons ..C.c- 443.641.
4493i5. ---- .449.317)4
-abril-Jia-1.9,71o.
r
»..!teimo 94.584). - Apresente nova Limited (junto ao registro 251.3371 . Apresente nova procuração do acor...
N
9
1ê7.8,.,r-.Çesta
1•ipr °cura aux , staai lamiaaão "Mor: Decreta- aae, Ala:atente " novaaeproccarwaão • ide do com aart. '132 do-CPI;
de lâminas 4•1
SPA naja.
i iei ri, .0.6116 .. • J . i' ,':-i
aat{rdo ics,ifne O arit. ailaa: do CPï. see limada )Rasrnbaldo i SiA, Balas.' te 'Ois; de,p4telde.pgistico
a17duaa'rieSpeçiáliza0e Articoli Paia'Caramelos
(junto
mo
ti'amo
ataneao
AdArt: ;Vç's'rtiauliap.deá", (junte
Miar IlabOratcire; laco (Jantei ao
uca rea,Fulgiectdo ;eme. 22-4-71. •
•
a, r ii:tre 296 606 -.4- n399.:61.5 41-399.76)‘'... Ilagiaatro 3 0.947).' - 1). i deelme a3.) 621:089). , -,-.Peomova . ;3 autenticação,
do
doclíniento
de
•
Ps.'33-34.=
•
- Apresente nova "procuração. c c1.4 .rai ie inscricão no CGC; 2) comprove'
'
..,
• 1‘119 167.592 - Aperfeiçoamentos cem ••
• .
inteFruptor elétrico de
4 ' • ';', ? "do CUM o art a • 1621 do C. P. It seu ramo ala atividade; 13) apresente • Perstora Ab. (junto' ao" téerno 'nú- ali rele ia:aos
acidnameatei ihdraunco - Lauro V',e
procuração
'dm:
orna
die
•
ao:
s'
anatam
e prove a tra.mt. dolicenciaariento
mero
662.407).
•
-Apresente'
nova.
i,
er '•do instrumento .de
tem
tio produto np
'procuração sem roimeão ao De. lei•1 ta...- laualieadà em 4-4-19'71.
ie.S para -alienar • enramam 4) esclareica) ,005.
N9 174.246 - Materiaa:abraeivo•re-ii
11.1a4s Laboratorios, Inc.' (junto ao* a 'divergência entreem aeu mode Aa•
re:i • eteo 400.540). -. Apresente nova mar Gomes Ferra ides e o que consta • Inds. 'Químicas Lecien aida. (jun- Testiclo e . correia, para esmerilhamento
- "em acão sem referência ao Decre- na procuração cie fls. 9, Edinar Go- to ao termo n 9 675.424). - Prove a! eletrolitico com esse material - Norte1lei il9 1.005 . -69. .
qualidade do signetário do riocurnento fon Comaany - Publicado em 22 de
mes Fe.masCI-23.
Se fls. 16 perante a corionte e o ore ,:beil de 1971.
Caleot Cone. (juato ao registro núNenette Products Limited (junte( o mesmo tem poderes para alienar a
N9 175.545 - Vara eoereinee e até,r.
Ir no- 20' .473) . - Junte a procura- ao regiatro n9 325.270). - Apresente 'merca e apresente o contrato social
to-sustentável de tubulação flexível
iei o de ace ede cem o art. 162 do nova procuracão de acordo com o ar- de Inda. Químicas Lealen Lida.
iranzida e comprida, processo pará'
!Cal".
tigo 162 do CPI.
nuadar uma tubulação franzida para
•
i, Mera: Sharp 2' Dohme Ind. Qui.1)ine rsoP
fotror» r unia vara franzida coerente
Getty Gil Company (junto ao regisianied e Farmacêutica Ltda.' (junto ao tro n9 332.835 e 323.059). -- Junte
auto-sustentável e máquina par.i exea
ao. a ieo 202.224; . - 1) apresente nova procuraçam de acôrdo CO.! o arGrandes Moinhos do Brasil S.A. cucão do dito p rocesso - Urien Cara...:3 COM os poderes exigidos tigo 162 cio CPI.
Trais. Gerais (amuo ao registro Mu- aide Corporation - 15 de derminbeo
•
n.( PC : 245.399). - Arquive-se o pedido ae 19°4 -- Publicada em 22-4-1971.
L o lo a • te 162 do Deceeto-lei 1.035-69;
.2) atenda às alíneas "a" e "b", do •Getty Oil domrany (junto a o re- de anotação de transa por falta de
N9 175.7(a i - DispoÉtivo adi ptavel
"n '1. cia acataria 30-70, de 17 de gistro n9 237.579). - Apresente nova euroarimento el a exigancia pulatcada
e:te:raro de 1970, com relação ao procuração sem menção ao Decreto-lei ito D.O. de 7-11 -da no prazo legai. em flanes tornas, elaines e outras
Oswaldo BOVeia :junto ao registro máquinas operatrizes para febdicar
. CC : 3:Lle:, 9 C: e, enoloração anexo ao nú- 1.005-69.
n9
225.486). - Nada há que deferir co-das e pinhões cou dentes cônico8
niceo 256.016;- 3) apresente aditivo
Lima R.: Cia. (junto ao iegisiro miao int);C:013..!".i0 Cella: ate, incluindo o mero 354.319). - 1) declare o ', ú- tianto ao peado de anotação de espirais - Rail Comáecio e Inclaetria
n' do rcaismo e o nome-da presente mero de inscrição no CGC. - 2) transf. formulado com a petição nú- de Peças para Autos Ltda. - Publir)e a r.: () ti:lime o n9 de inça:ação comprove seu ramo de atividade. - mero 30.96548. pois o oresente ?agis- cada em 22-4-1511.
ca) licenca,cli : no CGC. - 5)- com- 3) prove a cnalida.de do sienatário te° tão foi prorrogedo.
N9 179.592 - Aperfeiçoai lento3
a' ) coe o remo ci c atividade da mesma. do documento de cessão, ele fia 18,
Norteia Company (junto ao registro em maquina de piem' forr et-mas Guino Atilio Cremasco - Publicava
Mercie amr a & lachme Ind. Qui- perante a cedente e o que o mesmo n9 227.552). - Nada há Que deferir cera
22-e- 1971.
quanto ao peei:ao formulado com a
na e 1-:, 2.-,:in.-_ Mtica Ltda. (junto aos tem podares para alienar a miaca.
N 9 180.922 - Aperfeiçoar:nen:os una
n stros • 202J5 - 222.437 e
Wallim Cruz de Vasconcelan jan- oetieão n 9 37.633 . 6e, aediGo de alte225.079). -- 1) apresente instrumen- to ao registro n 9 335.445 -- 225.446 rara° nome de g alo:et:a-a . aa licen- il aaemeto - G,caue Uadon Inc. --- Puto de prie • rie:.ao com os poderes exi- - 335.447 ---236.101 - 336 . 102 - ciada, pois, de acordo cem a a:ferroa- !facada em 22-4-1971.
bidos PC ...) as t. 152 cio Decreto-1M 1) declare o seu n9 de di
a ric pão da S. P. Re., o ncesente irecistro
N9 181.'74 3 SjEtC ncla de (asparia
n' 1.e inoti"; 21 aaresente o aditivo OGC...- 2) apresente procuracão. - não foi prorrogado.
luminescente -- The Nations: Cesa.
i ecat ee.o C:: e:mima: cão junto ao 2) comprove o seu ramo rte
Register Company - PU T JEWC1.0 e331
PROCUR ')OR-GERAL
pree'SS0 co
i F.. 21-6.016, incluindo e
- 4) prove o arquivamento da
22-7-1971.
n'• Or: ece i st .. e o nome da presente Ata da Assembléia Geral ExtraordiSEÇÃO DE RECURSOS
N9 182.668 - Processo piera a olerimae ; 31 (•-:-idee .o n9 de inscrição nária, de 29 .de maio de 1964, (Mtenção de corantes disazoicas e resda lizancima no CGC..
:luas 17-18 do R. n9 318.126) na. Junpectivos compostos complexos metáRétur so Interp.)sto
Tiai'o 1irei. immateeutica Ltda. ta Comercial.
licas - Farkwerke }Toeclest hatienWallim Cruz de Vasconcellas (aloÇ , -, • o a: :matem: 222.378 Ika Irmãos lanopfolz S.A. Ind. e cesellschaft voem Meister aucius
275 . t:70 -- 295 . ii.a. - 308.782 - to ao registro n9 236.145). - 1) de- Com. (no recurso interposto ao de- a rming - Publicado em 22-3-1911.
342.162 - 3 49 .5'i8 - 343.344 - clare, o seu n9 de inscrição no C.GC. ferimento da pat. PI - terno núN9 146.8e3 - Nôvo clispositiro
314.730 e 354.5.2). - Prove a transa - 2) apresente procuração., - 3) mero 155.650).
iimpee et de eperciacie sanitarios e oudo produto no comprove o arquivamento da 'Ata da
1- ,:.;:.-11' r.:il :-.1V3
e(
Porcelana
Real
S.A.
(oo
recurso
Saar a-a .. '1 , ?-it^ P. tomeerarao e com- Assembléia Geral Extraordinária, de iiitcrposto ao deferirnenio da marca tios - Vivalao Pegni - Paia:te:ia/
em 22-4-1171.
prove o ramo de cavidade, bem come 29 de maio de 1964 (fls. 17-18 do amiaernatica
o"rino n 075.087).
o : '. C.1"'
Cr.'110 no CGC da cessio- R. n9 318.126) na Junta Comercial.
N9 153.801 - Freio de discos com
rei
revestimento parcial - Alfred TeveS
Retificaeão de Pontos
Wallim Cruz de Vasboneelios (junvIcischinen Unct Arrnaturenfabrili 1-aG
Lacip Ind. Farmacêutica Ltda. - te aos registros n9s 33'7.732' e 238.196)
- Publicado em 22-4-1971.
Eapediente de 28 de abril de 1971
(.to au e sto 'e.56.211). - Prove - 1) declare o seu n9 de inscrição no
• qualij lie ara do signatário do do- CGC - 2) apresente procuração. -Ni? 141.825 - Aperfeiçoamento em
N9 182.030 - Nova serra de Arco processo para a peoaução desferol --•
cumento c.,3
as fls. 9, perante 3) comprove o seu ramo de atividade
a cederae e mie o 'mesmo tem poria- - 4) prove o arquivameoto da Ata - Jo-Elton S.A. Inclastiria e Comer- :aooker Chemical Coro. - - Pontos
pari; rar a marca, junte a da Assemblé i a Geral Extmordioária cio - estabelecido em São Pau:o - publicados em 23-4-71 - Dapmitado
pinem-a:ar, preme a transf. ao li- de 29 de maio de 1964, (fls. 17-18 do •aublicada em 22-4-1971.
em 6 de agosto de 1162.
cenciei/em: te de pie:luto no SNFlalla, e R. 318.126) na Junta Corneecial.
N9 182.001 - Nôvo Comutador AuN9 101.423 - Depasito paro beiras
conipeove o ramo de atividade, bem
A. Cleta & Filha (junto ao regis- tomático - Tetsuo Abe - 1) Novo
como o n9 de inairMão no CGC da tro n9 356.985). Declare o número comutador automático para circuitos - Gebruder Bobice: r . G. -- anntos
em 25-4-71 - Prioridade
ceseionária..
de inscrição no CPC e comprove o seu de iluminação elétrica, caracterizado publicados
dereasitatia em 5 de e Visto de 1965.
Maier Mayer S. A. Inda. Farina- ramo de atividade.
por
compreender-essencialmente
a
sob
n9
9.668-63.
•
ceuti cas (junto ao registro número'
.
biSandoz Brasil S.A., Anilloas, Pio- conjungação de um interoustor
"228.480). - Apresente procuração, e
N5 1(.3.311 - Unidade o: Vidarça
metálico especial com uma célula foam i ma o n9 de inscrieão no •CGC. duetos Quím i cos e Farmacêuticos to-sensível (foto-concamora), o inter- laminaria meerfeiçoaaa, e processo
(junto ao registro n 9 367.246)_. - 1)
a mesma - Libreyaybron Corp. (junto ao registro atenda a alínea b, do item 1, da Por- ruptor sendo formado a partir de 'para aroduair
Ford . Glass Company - Pon2a.321) . - Amesente precuracão de taria 30-70, de 17-9-70, dêste Depar- uma chapa metálica de base, em for- Owens
tos publicados em 26-a-1971..
aceitio caem art. 152 do CPI.
tamento, com relação ao contrato de mato de E, com os ramos laterais
Dentsply International Inc. (juntt exploração junto ao processo de Re- constituindo as mangas compensadoN9 170.054 - Ap erfeiçoamentos ene
a'j reeisteo 2 .2.812) - Junte a pro- gistro n9 145.125 - 2) apresente adi- ras de temperatura, e o central, urna malas de viagem - Presto Loca Co.,
lingüeta
termo-móvel,
as
ditas
mancmacão de atara° com o art. 162 tivo ao mencionado contrato, incluinInc. (org. sob as leis do Estado de
do CP.T.
do o n9 do registro e o nome da pre- ais latemis sendo Providas de orifí- Delaware). - Pontos publicados em
cios
extremos
para
a
'fixação
sobre
26-4-1971. - Prioridade: Finalmente,
sente marca - 3) declare o n 9 de
D. • an. Ind • i, ) al de Perfumes Lium chassis, enquanto que a lingilete
Uri (51 , 1V o se regist r o 245.413) . inscrição da licenciada no CGC. - central é dotada, próximo de sua ex- a depositante reivindica, de acordo
m a Convenção Internacional e de
- Regularize a procuração de fls. 13 4) comprove o ramo de atividade da tremidade livre, de duas pequenas c
ccriformida.de com o art. 21 do C121`,
as a cdtati a e de elare o nú- da mesma.
orelhas laterais e opostas, dita base a prioridade do correspondente pediMero c'e i eam i cao no CCM.
Rheinstahl Henschel Ak•tiengesells- tendo ainda, em alinhamento com a do, depositado na Repartição de PaCabot Corp. (junto ao registro Me- chaft (junto ao. termo .19 286.445) . eeferida lingueta, p orém próximo 1 tentes
tos Estados Unidos da Arném e 'a el.c" . - Jonte a procura- - Pague nova retribuição relativa a extremidade oposta, uma abertura rica do Norte, em 28 de anho de 1964,
ção de aea . co cern o art. 162 do alt. de nome, eis que a guie de fo- transversal, .que determina o nível sob o n 9 385.661.
lhas 57 está com o n9 do termo erra- para um dobramento também transCP1.
do e prove que os signatários do Ori- versal e formador de delgacla aba N9 176.1V - P roc esso• Ca , à niepa(M ine: Corp. (junto ao registro na- ginal do instrumento de fls 58 ti- ?xtrema
Laca° .de p ineno-di-aminrs - Rohin
-. Publicada em 22-4-1971,
na ea 247. 1 '7 - 7•"8.6(6). - Junte a nham poderes para outoegar procuraHaas Company -;- Pontos
162
o
art.
procurar:fio CO 2.erd0 e"TT1
N9 .110.517
.10.517 - Processo de Se pataridos em 26-4-71. - a- Priwift, (1 . , Rti'ao.
oblimero de uma solução - American' vindica-se dc acordo com a Con e enTonar Industries, Inc. e Teijin Li- Ç:yanamid Compa.ny - Publicada em eão Internacional e o Art. e' Co CPI
Cfr.:, ter! S. A. Ind. e
r'r n ,
448.640).
mited
(junto
ao
termo
n9
22-4-1971.
regietro
249.699)
.
Cum. (janto
.
a prioridade do pedido corresponclenSZ .

2 .. .

•

•DIÁRIP »OFICIAL

'''•

te depositado na Repartiçáo de Pa- noel Gomes de Mello — Pontos putentes dos Estados Unidos da Améri- blicadas em .26-4-71. — .Depoitado
9a, em 26-1-65 sob n9 428.195. — De- eni 13-4-66.
positado em 30-12-65 — Total de 8
No 179.992 — Filtro aperfeiçoado
pontos.
para cigarros — Monsanto Company
N9 178.472 — Pó matizador xero- — Pontos publicados em 26-4-71. —
gráfico — Koppers Company, Inc. — Prioridade depositada em 17 * de maio
Pontos publicados em. 26-4-71 — Prio- de 196;3.
ridade n9 448.104.
N9 181023 — Processo para prepaN9 — Betoneira. reversível rar um polímero semelhante à borde qneda. livro — Paul August — racha, hidrófilo, solúvel em água, caPontos publicados em 26-4 . 71 — Prio- paz de 'aderir seja a supeeficies hi"
ritiode: Fica retirada por não cons- drófilas. seja à superficies hidrófotar mais dos pontos.
bas Minnesota Mining and Manufacturing Company — Pontos publi,
N 3'12.475 rreeeoliamid fr.-Eu • dom; de. fibra linear e processo para cintos em 26-4-71.
produção da mesma — Monsa.nto
N9 181.625 — Nova' decoração em
Company — Pontos publicados em 26 vidro — Inds. Reunidas Vidrobrás Lide abril *de 1971. — Priorfcra.ds de- mitada — Pontos publicados em 26
positada em 14 de maio de 1965 e de abril de 1971. -- Depositado
7 do Jenho de '1965.
28 de julho de * 1966 : — Local: São
.• • •
INP). 179.566 —pesintegrador de cana
de açúcar, milho, cereais e outros — I •" No -181.651 — Abertura . de. ,drenaNivaldo Zanelli, Anor
e Ma- gen, de válvula controladora da pres• • Ceritiell
•
.•
• • ... • .
•

:SeOão :

Maio. -de.) .197.1. 1825

são em pulverizadoras 9. fôrça :motriz
— Hatsuta Industrial Co. Limited —
Pontos publicados- em '26-4-71 -e- Depositado em 28 de julho .de • 1066 . —
Local u Japão.
N9 181.915 — Aperfeiçoamentos em
ou 'relativos a fio multifilamentoso
encrespado, bem eonio em proces.sç e
aparelhagem para produção
de
o
tal
fio — Imperial Chemical Industrio:Limited — Pontos. -pUblicadoseera 26
de abril de 1971. — Pirioridade número 33.733-65.
N9 181.9i)3 — Dispceitivo• Vazados
para latas de óleo e outros — Tokibio Maekawa e Sataro Suganuma -Pontos • publicados em.. :26-44-71. - —
Local: São Paulo.
N9 182.017 — Processo para a produção de filamentos, fios e materiais
filamentares * em geral e filamentos
compOs ilos estire:dos-e:tratados, íí :=f'
obtidos ,-- Snia Viscosa Societa Na
zioriala Industria"Applicazioni Vos. .

cosa•S.p,A. — Pontos publicados em
28-4-71. — Depositado ein_ 10-848.
N9 182.029 — Estrutura de -Fôrn0
de Coque de ClIknara Alta — Koppors
ComPanY, Inc.' — Pontos- Publicedoe
em . 26,4=71 — Depositado em 11149 1.89.080 — Processopára- a Obtenção de. Substâncias Espumada:: do
resinas de epóxidos — • Farbwerke
Hoechst_ AktiengeselLschaft Vorm.
Meister Bráning — Pontes
publicados em 26 :4-71 — . Total de 11
pontos.
N9 181.216 — Dispositivo parft
ira aerniseã( da ilusão de uma imagein tridiinensional — Leo Cahn —
Pontos publicados em 26-4-71. — Depositado em 19-8-66.
N9 lefd 13`n — Aperfeiçoarnew
or , sg os e dispositieos de registro
eiagnétien de sinais de televisão emn
eives — Ci inpagnie • Français de TeIeviLion - Pontos publicados em 28
de abri l da 1971. — Loca : França.

•
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. PROMULGADA EM • 17 DE' OUTUBIO DE 189

DIVULGAÇÃO

1

.

Preço: Cr$ t,80
•VENIP.
Na. Guanabara,

- Seçfin de Vendas: Av. Rodrigo** Aivelik.
.
1-

•

.

. Agbacite 1:
.klinistêrtO da 'Fazendo

•Atencie-s* e pedidos pelo Serviço de Reeakisbleo PostaS
&Mau

Na .çie•de do D.I.M.

. 'ntâ.t,d

•

tersidt=fèi3W 5'

Í

'r•

.

1‘4"fr.'..11

#

-

t

'•13Fiz:nte 'ORèfas-d2 • (seçã-o- my -

PONTOS. CA.

2

•

'

Maio de 1971

•
49.111C•OS oiEbD'
t•-v.t"

--

:t: ,) 4 .1 E';;

n si-1- •

c

R i\/: 1 LEGO
•

57o.

5lm-99S ac

26 de Mai() d

Ala-ranho em 4 de-jonho d e

15,à5

2965

'Fonte n e 1 do total de

ãàoça 0átde OcI.ETn RHODIAesTa . FRAKÇA

S ob ntl 1) 47;440 W17a0

„
6 pontos c.presentados.

1 J.0 Co Inrom,:tio2UPSRFEIÇOAPRYT O SM MOUS° PARA A PIWPAR/40
PIEROW
gat
lejvirMetOm
epérgeipatento em um procesS9 Dora a pr6perc4o do
.iJLroro £0.trcdo; Aprosertemdo easencialtanto usa at.t.powfici0
gilta Pe6QUW5, Ue Oca se rorma . um 3.criqol frotixo constituiÃo en cu0.. o
•

en sua totalidáde 00 fibras q44micas retráteiz) SC ezrAo
Ao diteo' gibras por agulliamento $itse provoca deols tetrosIoo
Atilar flbYas useU crool,anhadas por imersão em um banho liquido qUente,en
•

vlo fato de O banho l/qua0 de rotra4o encoprer uwenellt0.
cr,u;_toztep
0.str1 1:-cato requerente jvjndic Q prioridade do dourUPC.F).
peS.sic 6eDooKedo na Repartição de P atentes da Franga ai0b O Ai n
•
r:.94. D a I s de ám...to*do 1965..
PcntdrA I'do totel.de 7 pontos oProoluittdo90
.,

r

--

em

*mio

"

1,

ent
É

iiii

(.

MUI.

Mi

MORE

grlibeffiffilliC
MON~I

tomosume
eivem

L'.

N1171160.0 do %rimara °MOVAS DISPOSIOMS XM URU DR GAPETA ZWBROOM
PIC.6P
ínIVUDXCAeOn

1 G '1ót7as dispoolo?es em cerca de çmaÇ Ce. g0w6Lonea" 9ca
Yeotoritodlits pot Osiptar-se dentr0 dg depUito de tinta mui aajtÁnne
da egtremidads oposta áquela em que
1óCa1ira polt eaforocrikieeo
WidiaposiCt:0 poroso, de oottiguraçU
quo'pegis0 g emag5
4)0.00 do ar oom o interior do depd-sito da tinto
P9AtQ nft 1 do total de 2 pontos eorecentoolo
4
á?

enes
nm

mim

„.

TERMO N I:, 3.30.423 de 15 do j unbo do /9Éd
Requorentot UASIL TEON1c comBReIg,b 11 7= 0W215112W.-C20 P41114

~MIE ,

.:,

Dfl Un2.367 de 25 8t3 agOsto do 196

,
. ,

r-,' '
..:

.

'

Roquerenté g ZCOVILL maNuFATURING C01PANY. Pg.Wo

.,-..-...,..

Ptiv11410 de-InVenqãe

MMÂNIOAMME ACIOIMDge
XIVINDTWOeS

a . 'Una faca Meetnicamonte clanada tendo 'Uma oaixa,..'UM MOt055
...;
•,-5t>,, .
I

--,

:•
..

_

UM OiX0 de motor, um par de portadóres de lUnass, um gr de 32Minas e

_ i!

00 fac'a tendo espigas montadas nos portadores, e um mecanismo eàtre O
ptor e es portadores para reciprocar oe pwetadoree e 1011U:ta 9 earaotA
risada por Nua pinho fixado rio. ebzo do motors, bel conjunto do ongrone.co
gem incluindo um eixo estendendo-se transvona/Kente D o uma enerenee02

.. .
... • 1."
1'

URJO. No 180.053 de 31 de lodo de 1966
ãeolwente: DANFoss'A/s = = D,INAMARCA,
kist2e0odc Inven0o: MeMOR . ASsfwaRONO MONOPASICO PARA

dnioa integral, um cubo 8 Manivela em extrçmidadce oposta() do Cubo e
Montades no eixo transvcrsal, melo de montagem do conjunto

maumol

RErVINDICAÇOES

A ,V0tor ast?ncrono monofásico, para c omp ressor . hOreAUAMGAW vg
dado v esrt4à0 pelo gás . aspirado, cujo enrolamento auxiliar Vai disposto/
ancrie Com um dispositivo de partida, caracterizado pelo fato de C.10 o
tornz.0 e0 estrangulamento, produzido por sOMente o enrolamento

prhoipa1/
d, mvc.or,do lue torque má jimo nominal dó compressoil ; sendo por pelo mg
iàos igUal 1:O . torque. InS.xino 'de trabalho do compressor, ao passo que . o top..

lu para transmitir nm movimente reciprocante peta 08 puto&seo tágef)
do a engrenagem Ciinica 4 g irada, p elo Pirdtgoo
A requerente reivindica a prioridade de Hentido pedido aellogl
tcao na Repartioto de Patentes norte . amoriCana em 2. 0 do 8407620 (90 G
L9451 sob no 484.370.
Ponto n D 1 do total de 12 pontos apresentados.
IA

411c, Gt). C3trangulamento, produzilo conjuntamente pelos erlrelamenàos princâ
V.a o aUndliar, será maior do que o torque Máximo do compressor, Sendo
goe o çspositivo de partida irá mantçr a corrente no enrolamento auxillw,
no mfnímo o:V que o motor obtenha o torque no q ual seio excedido o torque
wfxill,c'do compressor que pode coorrer, nivelando_se'ao valor 4p torve de

e:taap,51.,:amento produido por sOmente o enrolamento.principal.
Jt elxIndles, , se . a ..priorldado . do . corr, :ett, pondentp.peOldo depoeitedo !a

ao ongwegg

gem entre o pinho e os portadores de lamines com o pinhio'oombinandeo
com a engrenagem eOnica, e meios nos portadores ongatadoz pelan ron45WS

qt*

~1~n~

WINI~Ifriee

,

I. iom nwoh.

v

Ficá).

,

kaio. de 1971 :1827
. Si46045,11.166 ' 1Pataates doe .SetedS lrelled 44 laiitid% . 991111 St 0414,.

jughõ a. 19kil
trials0 Na 181.131X de 14
Requerente. Mas MiLiPS e GLO8II.AWOMEADBIREOWD HOWDÀ

sfaL

Privildgio de Invenclo'"APRDWADAMBUTO8 14 OU
á supoftati
SILIENTES pAaa peçAS :RoTATIVÁB,.D3 MINUINAWPARA I&V,46104 82C10M
TRIPUOi OU SEMBLHAUTISSe

4e t96 y, sob oult. 47406.
Pag e /0 1 de . total Ai 3 p ontos spraseatadas.

.11MIIViDiesUO28

ipseelgoamentos em ou relativos suportai ~Mento. a
vara !Mau retatiVas , deniquínii .Para lavagem, secagem centrífuga ou ç
ou'semelhaãei,,qUe:suatentam os mancais de lima componente rotativa ag
mó of. tambores doa equipamentos 'de laVagem eeagem por centrifugação..
'4 seus equi ltaint81; toá relação a'svaa.peça-l'ixa da estrutura da Mdquini
;empreendendo tal suporto uá'aistema al4stico ' consistindo em determina
.
.
da quantidade.de elementoe . rosilientes irregularmente distribuídos . eits.
torno, da linha oontral dói referidos Maneai* 4$ tendo osistems .um cano
•t;o eltiatico, oaractoriedde pilo fato do referido centro elistioo.fi,e
car localiiadoi pulo menos aproximadamente, sobre si linha central dos.
Maneftili da Componente rotativa,
À:requerente reivindioa a priorteade . do aOrre8Phthilltd Penh
eepoeitado na RePartlgIe dl iittnt,* (1* *3100*. lok 17 0 Pau° 0*
1965, 10 nv 6509287.
, Noto n e 1 do total. d. 47 pontos cresendados,
18
13 i1
ia
11
•1
17
15

'. 9

19

20

24

—

15
25

24

\\11
grds",..~~~,
18

.

10 9

NN:ix

••.• .,4(zAr"..

•
teju° 04 181409 .de 14 de julho do 196e
Requarentei T1x7ita moulDiNos LINTTRO /Nadam
Modelle lodastriel "NOVO . 140040 DE VIL3ANT6 PAMNIQUIDA wirruP
IDIvINDICAceng

*ovo' mod:Ii dó viajante, c %Nracterleado por ookárie6666
• a:sei¡so oUdiopOelqiesie corpo íntesral apresentada lateralment4 vagis
muco suis ui Ge cuja oontiguras2o gerat resulta da integrado de tel.*
partes gobstanoialiente - distintas em desenvolvi:dente longitUdinalaNCAO
OurVilineo, ' 4uaidis guiai ele extremas s eubstanoialmente TobUetal ito
Maciças
e lisadae de topo substancialmente ao Centro 1 cerca de fO es •
•
vaa toróoirs porcllo intermedilria Sendo relativamente estreitadi G e si
ObCtada C tendo espessura; coaxiais diversas sucessivamente*
requerente reivindica a prioridade do corréepondente pelift
'
' depositado na'.2spartiqloae Patentes 'Aa Ynglatorra, 'ala de ~teia
de- 1966, sob no 924.1.82;
Ponto m I l dimtota/. de 4 Pontos apresentados 1. •

18

29

26

•FIO. 1
ramo

We 180.694 de 24 de junho de 1966

Requerente UNITED MATES STEEL CORPORATION . E.U.A.
PrivIlágio'De

InvengIo MAPARELHO DE VSDAÇXO PARA A TRADA t A satns • •

DT Ni4A . CIM4RA DE TRATANÁNTO DE TIRAS A. Vácuolt,
RaIVINDWACOZa

1 .; Aparelho de vedação para a entrada e a . saida de uma eimare
.de tratamento de tiras a váouo, caracterizado por trEls rolos paralo1.09
que compreendem um rOlo . iutermdi&rie que se move no vale entre um par.

da Tolos, para definir um caminho sinuoso da tirt que percorra entre .
•
um alojamento para rolos com mancais fixos para o par de ro.
.loa,o,manoale dealtaAvele para o rolo.intermedilirio, uma caixa herahlca que inclui o alojamento doa ' reles . e que teaberturas de ,' en t' rada 5,
de , safda para a-tira, Calham qUa' dó estendem a partir de ditas aborto.
ias, em-direção ao rolos, dispositivoe de vedação entre aa'extrimidadei •
das cilhas e as periferish e /ides do rolos, e Uàdiepósitivoa de mo.• 1us:gua.age-SOUre . oa mancata deslizíácia e que imoele o ralo intermodk
• em direção-ao'par de rolos. ,

PriOridAffil

co,vorreepondente peoido..depoSitom

O,

Fia/•pai

TORNO is, 101 .O7 6, 08 dajulhe de 1964Requerentes VICEM-UH= awniuggaLL4clun P4OUN4 UNO B.W.VON dom
TRISSOL1088 Amou
Privillsiode Invenoio."DIRPOsITIVO PARA á FABRICAÇãO CONTÉM D2 max
MAIO 4/Áfitco3 DO . POLIARTDR OU DOs'sRus PRODUTOS ZOIRMODIIRIOOM.
• áinãrágka
.• 1 . Dispositivo pare a fabrioação eontfóim de materialtaintl
tlogel;Ae Polideter ou ese ecoe oreeutoe In t' ;ísi9Wfloe f eQíÀitotdev

1E28 Segunda-feira 3

..

idde ee cpwime do reOçãO dispesta CM c é71.0e P?ovi2cc°'

Lcm suporf/ciee tocadoras de Calore cOM'agitcdores.(rzaexederes),
•

T&$

essas que, dentro de um recipiente comum, acham-se subdivididas,

cr Meio de raredes intermedUrias, termicamente isolantes, em fowma
•

cewaras da reação separadas e justapostas em um plano; e ligadas en,

1.re si at.vaves de aberturas de passagem, dispostas alternadamente em
Metido radial, sucessivamente., na direção do fluxo, caracterizado ce;ic iatO de que o recipiente possui uma seção transversal redonda e a
eh&-S0

III)

CIARt,l) OHCIAL (So

subdividido, por paredes divisórias, orientadas radialmente e;

tlVerses cemaras de reação.
Yinalmente, a depositante reivindica a prioridade ' do correkpon
r'cn 2Je pedido depositado na Repartição do atentes da Alemanha, em 14
do Julho de 1965, sob o no Z 11 649 IVa/12g.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

riG.1

TERMO IN

LO

de 1911

_

180.61)1 do 21 de junho de 1966

Requerente:

SOCIETA

ITALIANA TELECONUNICAZIONI

sinn2Ns $.15.Ae TIVELM

Privilegio de Invenção "APARELHO TELEFÓNICO DE DIMNNSCES REDUZIDAS FIC.
QUAL

ESTIO COMPREENDIDOS O CIRCUITO DE SEIEÇXO E DE CONVERSAÇXO O O o *

GANCHO DE :OMUTACX0, p, PROCESSO DEPABRICAÇãO DO ELEMENTO DE PIXAÇãO.
EMPREGADO"
REIVINDICAÇONS

1 - kparein,., celefenico de ' dimens5es reduzidas no qual são com
.preendidos os circuitos de seleção e .da convezsação e gancho de corsj&
tação, caracterizado por com p reender p elo menos duas partes aMovIveis.

articuladas una a outra, uma das quais contém uma abertura para amer..
gencia de voz e que se comunica a uma coça auricular fixada à tampa O
uma outra abertura para penetração da voz comunicada a um microfone f6
xado à tampa . , o dito aparelho contende ainda um sistema de dial para o
seleção de chamadas fixado ãeuela parte do aparelho na qual é providoo

a abertura para a , saído da voz, outra característica particular sande
a do dial ser introduzido em um recesso no fundo de uma cavidade tendo
bordas particularmente elevadas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedidoo
depositado na Repartição de Patentes da Itália, em 29 de janeiro de...
1966, sob o n o 1.997/66.
Ponto n o 1 do total de

26

Dentes apresentados.

20.
. 1-----'----"Ta

4 6 ..1b. 7.

.18
45

4 *S.

rrt'O NB 182.479 de 30 dé Agtato de 1966.rentes CAVITRON CORPORATION - E.V.A.
.16gto do Invenção* "DISPOSITIVO PARA COXUTAR O FLUI° DE DM FLUIDO

•

ReivindicaçOes
1-Dispositivo para comutar o fluxo de um fluido, -

Cendo* Urna paaeagem de admissão, para ser lid a um manancial de flu
çdo oob pressão, e terminando em um boçal; uma cámara de junção, dentro
qual e bocal descarrega o fluido fornecido pelo manancial; e um par-

do paseagene ou remis, ora quais abrem dentro da câmara de junção, opos-.
tos co bocal, sendo que um 'dos ramais destina-se a ser ligado a um re gdpionte fechado, por exemple coe pulmães, enquanto o o utro rrmal ee
destina â anue-tão do fluido, de modo

que a preaSão, dentro do recipien
f•cbadO, seja repetidamente aumentada e reduzida, pela comutaçãos1.ternent0 do fluido entre oe doas ramal°, caracterizado pelo fato de que
• ditea ramais deeembocam na câmara de junção de maneira eubotanoial

ba

Santo adtrica com respeito 00 bocal, e pele fato de age to1CdiepOrmitiait defletor, podendo ser operado pelo fluido que, e manando do toara, #
Notado dentre' da oficiara do junção, desvia O tinido, tesendo- o,penetrat
affl FRED% que iria destina a ~ligado a0 dto recipiente fechados
Ponto no 1 no total de 8 pontoe ioreeentadoe,
'1$
t
é
a

TERMO N o 181.919 de 5 de Ageato de 1966.
Requerente: PIERRE cAPRARA-Suiça
Privilégio de Invenção: "RELOGIO À PROVA DE

AGUA".

Reivindicacãeo
1-UM rel6gio á prova de 75. 12.a compreendendo uma ca10t8

traseira,' um engaste mediano e um vidro, montados herméticamente,cal
oteriando pelo fato que o vidro teor . paredes verticais terminadas por'rs
ma talão mantido anuro a calota traseira e o engaste mediano, a resíâ

nota égua- fiCando assegurada por um anel de gazeta disposto em
rolta da periferia do calcanhar e no nível cem o calcanhar, e compres*
:não deste anel de gcOceta ficando limitada axialcente pela groesure
to dito engaste.
Ponto no .1 no total de 3 pontos aPromont0Boe.

,FIGA

W.1)11,t#7,,,SIÁVA7, A%

Segunda-feira 3: „.
,-------P."

, OF. IZIAL

Seção III).

Maio de 1971 1829

te ao careço entre ao peças -formada numa direao radial, et
ao o eeMprizento docspaço entre se peças de modo que amateriaX

2ERMO At 181.888 de 4 . da Adieto de 1964.'
eçuerenter MODAL ELECTRIC COMPANY... g'om,
Yrivil6 g io da . Invençãos. "APERPEIOAMENTOÁLNETODO DE YABRIOAOT

to-labrificante'e o material adesivo são com isso aimultaneemnit.tá
"
deformadee numa adaptaçNo firme com as superfialet dee peçae intOifia

3)E UM COWUNTO ME GABINETE DE REFRIGERADOR',

nem a externais enquanto

42

material adesivo eurável ainda Áása.eatLA

Ouradcae em que a opereono eubeequenta de contraçU e de união

ReivimdicaçUs

*1

adeeiVo, oompreendet a etapa de euxnx pelo'oalor o material addal~
.1parfeiçoamento em.mátodo de dabrionSo de UM conjua..t

Vont* n i 1 no total de 4 pontoo apreeontadoeo,

t o de enbinee de refrigerador, incluináo um inv6luaro de face aberta
e um revestlmeátO interno espaçado do dito

ia v61Unero t

•

earaOtariZadó

2

• 4

lior compreender ao etapas de pasiciónamento,dO inv6luor0 abre :UM mal
de ltgeírnmente maior

do gila o revestimen

'isola

to, moldagem e cura do

auperflaie

interna

elinhmda cem o isolamento espumoso e fixag - ao.do revestimento

extra-

menta espumocono espaço entre o inv6lvr0 tenha sua

miado aberta do inv6,1acro.

9 ae Setembro de 1965, sob ó n o 485.997.
n g 1 na total de 4" pontos apresentadoa.

nos E .U.A • "em
Ponto'

F G.
TERMO if t 182.32Z de 24 de agOsta de 1964

Reivindica-se a. priorida "de'doccorrespondente pedido deipç.

p itado

1(11
Relutante: GEMI.- fi/LGELAND . ALEMANHA
Brivilegio de . lnvençc "DISPOSITIVO PARA EXPULSAR PINOS DA MATRIZ goBaklá

IMA PRENSO

'5'

YEIVIDDIGACOE4

' FIG.1

Dispositivo para expulsar pinos de matriz de Uma

pre naa5801;i-

quipedo com uma alavanca intermediária, giràvelmente montada, instalt0,
fia entre ressalto e alavanca exPulsor 'a e solicitando a alavanca ~A:
1
sora para fins de' deslocar o pino.eipu1sor contra a " presa° de Uma
la de restabelecimento, caracterizado pelo fato de que o dentro de 40
ração da alavanca interneddria, situada no pleno de osellaçãO da.
vence expulsora o apoiada no dorsi, convexo da dita alavam% e UMA
vai na direção axial da pino expulsor por meia de unt tua, COO4Ual03

nâ

eimação da . maquina nesta direço axia/0.
Ponto e 0 I. do total de

3

pontos apresentado
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182.596.de 5

de Setembro de 1966.

Requerentes, TER REM. UNIVERSiL CORPORATION-M.A.,

Privilkio da

1.nvençãot "PROCESSO DE PRODUZIR MANCAIS"

DEIVINDICAQ653

tua eompreanda

1-Vm proceasto.de 'Produzir um mance& autc.nláóhana
apa. peça interna qua'tem Vma'aurcriiolo entoem .

esf4rica convexa , uma peça externa wderteauifuro &brade Wis
oom Uma cuperficte

intarna'caférioa etaaaavap e uma

peça.lat4M449,

diria que tem uma primeira camada de m*térial enete4Max:ineerrts
e uma

segunda camada de Material m delkt4 eurayel

ame drew Driusat

rn comado aderir * umdas rapar incluinde e Citada "rr41434464 444
etapas Ge ao/Onar uma camada de materlaitnitewlUb.VitiO406

voei

camada a! fatoriza ~eiva entre 4a peças interinas a exilam uni
O Material adesiva ' aquenta peça ã . tia1 yat aderir

a

egesnin•

211E0 N§ 102,069 de 12 de Watt de 1964.

material autm-lUbrifidante, matregeihdras regam rola datormatt44
de uma da e peças, e centreis' auNacquentemega'a material adesixeme
2aundo eomr.que o material aiiceivo Uma Mamada de Mateerial men
lubrificante a

=a

4/

flecluerehtes2A/ROBILU CASEM INSTRUMENT COMPORATION-M,VAL.
b1M.iio. 8o Invençtiat erwasso D rel/m41/ Ph/CVIAS DE MATERIAm-i
Reivinaleaçães

das peçast,aendo 0 o0ade preettaat nerettekíes#

pri-totaare anyerfteinãnkernatei~

1,. Processo de formar determina ca peuicula oe m4100

qua ela tenha unie superando. diamme eg.0

Mia cem ume configuraçao krd.daterminada, scoracterisado pemPeonpreeRe

do per incluir na otaliée de
inda poça externa 'de'

der em eetãgioe de :armar um desenho-ou más, cera en men ecluda de um o'

Wreepondente e superfície externa convexa ftet peça
material adenite do tipo curdvel, ant .-que a defOrmagt0

4 getuaaem

umm doe %ao pré.formadae »Mia direaaaXitlaaâ ff *Oda 0.4firariffiam,'

haleto do'Grupa 1/ (A) abre uma superfície , deixando paria deete

parada exreettd /armar ume yoli gula'an material abre O citada 40,

*

4

ritAnto. oPk941.:

utIda.-feira

. 0ablatbk de haleia : da aufflerficia l pelo - os á*
.
kWfflAtámtaríl; cs-i.tiorzea
emeguelormarn t superfície, Obre a parta exposta, uma configuraaja
0.4sterminado cem, a película de material
Reivindiea: ae a prioridade .da correspondente ledido
2 509.825
#1,nocyalt¡dô noa E07,A, • ate 26 de Novembro de 1955, sob o n
-. Ponto n2 i no total de 6 pontos' apreeentades.
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litiquerffite
Privil4gio da Invenão " /4;FCRPRIOAMiNTO.S 31,4 liRdetCnnw WiliMençtn

N.1

iala'XISFORÇADOS4 .
OIVINDICACOE4-

• 1 - AperteleoaMentosem processo de formação 4/ artigos refaz
- ' ed120es:carecte'ritdos per • compreander . sustentação de urna alha A* satà
-. rial . sepaoáVelç fOrmação da-ftilha para expandi-1a ou conforméla por m
oelia'de que a f6Ihíç4 submetida7a . Crientação snficiente , am uma região..
. peloSenos 'perk .'ser: cs-de • fii,rileçãOi à tibrilação Selo menos-parci
Li da. fOlh'a Par.a propCrcionar ' u'ma camSda 'de refOrço fibrilada.
. _.
' A . peoUererita-•reivindiCa'a prioridade 4o correspondente peaidc,
dapoaltado 'rui Repartieão de:Pa'tentes'da Ingliiterre, • om 8 de set.:mbra ' d e 1965, iab 11 2 5E04.6/65..
PdAtO -S0 ' 1 do teta/ de 21 pontos apresentados.
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FIG. Ig.

it 182.433 de 29 de agtato de 1966
lhocrente g , 2fiE sinEE COMPANY.E.U.A.
32 !doi:UNAS DE COSTURA".
WrivAlggl e de Invençãoi i'APERPEIÇOAMM ITO S
Strmo

Aperfeiçoamentos em adquinas de coetura, carseter•
de cobertura
kadaa por apresentar dita méquina uma armação. Uma placa
au@ ci* dobradiça ligando artiouladamente dita placa com -dita armàcía

ex§ ffilaus ate dita placa seja seletivamente movida para posição abem.

carretel
tel era factsda conforme deseje o operador, um desenrolador de
em dita placa de cobertUra e inoluindo.
11=nha levado exteriOrmente .
tendo
dito
pino de carretel uma extremidade liM1
W • Sodne de Carretel;
WS IS mole ajuntando a extremidade oporsts de dito pino de °arrete% em
it'ta gffils de Cobertarm, mele em dito pino de carretel para constraem
levado exteri@at aus carretel de linha, e um membro de guia de linha
aendo ditomembro de gula de linha
Cgaantkele dita placa de cobertura,
alinhamento axial
gdYWAS.- 0 COss em olhai de guia de linha disposto em
4.1btateialmente °apegado com anxtremidade livre de dito Pino . de C1
RWM,S1 para guiar á linha axialmente de me carretel em dito P lco de
Cl Jpaltrier ;08140 548aionaia de dita placa de cobertOren
WffiStel
i
aleirlaaiaa-ao a prioridade do correepondente vadiais.
à204MM#5 om 3.141. Idt 30 de'âgtsto dO . 1965. nob o n 2 483.384.
lênto.mffl r. no total de j psntoa aprecentr's.s

P
' 1 awai 171,
d. 5a.

4

ReivindioaçOes
lm

4

=J.= dg

rr

id!,o 5
Remll), " 7' g

.,
• -l
±
Ia

1

TERMO 1S 2. 182.6b3 de 6 de Setembro 'de 1966.
Requerentes AMERIOÁN CAN COMPANY-E.U.A.
Privilégio de Invenção% o gnocEsso E AMURO PARA ;'hastnsnwn
CORPOS DR IÁTA 1 BROTO ISENTOS DE SOLDWM1".
ReivindleaçOes. . .
1-Um processo de fabricação de uma peç a em brutos
para um oorpo.de recipiente de costura lateral sobreposta cieentao
da caracterizada por compreender as etapas deu avancar-sa uma e6.,
rio depeçae em bruto ao longo de uma trajet6ria ' de deslocamento
uma Velocidade - uniforme numa relação' espaçada predeterminada; mas,
tendo-see'as auperficies marginais-das ditas peças em bruto ewali
=bato keedida que - se deslocam ao longo da dita trajtdria, erstse
dando-eauma fita continua de material' adesivo teki-fundido a3bre*
uma auperfiale de transfetância sem fim co deslocanda caeonoialmeg
veloaidad0 dás 'ditas paçan •em bruto; mantendo-as a dita
te mesma
à
• ceparlifte da trnsfortmcia uMa . teMperatura aUbstanoialmente ine2
eACT ii.teminwatura das ditasnuUerficiee.mar giaarndas ditas peça0
em bruto', 0010óando.se a dite ' fits adesiva em Contacto com ao dita.
euperfleiess Marginafts)\ttansferindo Mae a dita fita adosiva à6 dita
'Qupextiete awtrimiófoZtricla' p ara as almã sisperficies marginais
• virtude dê substancial diferença:de:tem peratura entre das; prees1
a dita fita adesiva-para entrar es:acoplamentlide liga./
ao
'dites ouperficies margineeiviranqUeano-se-os intervaCCM
'1CO,Mette, as ditas poMad eia biutaPela-edta±ta ad'ealva continUa..
,elaffla aa ditaiS.peça9 . 4a 12rUto . eão- inter)4edt s4Claa ditas par.
...:

Ceignalk.40

• telt dá lle440
'Amai%eera écapitli‘ri,

la:reu'oC:...s.s:e dita-fita

DIARtIO OFICIAL
Reivind1ca-ae , a prioridade do correspondente pedi.
t
'
•
do depositade nos LU.A. em .. 13 de . Setembro de 1 651 sob'e n748699V:
PontoSitibitoteiidéJ.t:Tkat69)£Présentaddst
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7_79:2•
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Máid

1971 '1831

'a'

Cento no meio do ma er e p

r' sendo 8eteDistnildçO
en o ó eito?
em conãiçã8e;deeWertil-'ãrg.e'de'higriSméti'itidede:e,terminadas-11,.3-Ç,';-,
de me extraireis es partículas condibliadaa'rra- PrOíitlidaddeserke,
1
leito fluidificado. '(
mi.dade infeirior
Reivindica-se a p.'..oridade do correspondente Peai
do depositado,. na Alemanha, em 21 dc Setembro do 1965 el2 de Setem.

bro de 1966, reepeo'civarnente sob os n2 s. K 57.193 IX/16 e R.60.224

4Z

zAI

:dó

15.

Z\

IV/i6.
rito n 2 1 no totri.de 17 pontos sprosente,:os.

10,

URRO No 183.061 de '21 de setembro de 1966
Reverente! GENERAL ELECTRIC. COMPANY - E.U.A.
ihd viies10 do I nvenção "AFERFEIÇOAMENTO EM 144U114.4 DE LIMPEZA DE TECIDOS

1 L3
2--21/4 6 3

20

REIVINDICLOK
.

1 Lperfeiçoatento et méquine de limpem de teeldoN, 00rapre.

tilidet40 Uma X‘quina 49 lavar tendo um recipiente com um agitador no
gosma-, dito agitador sendo Montado ora uma haste central adaptada para.
ter, ,lttcda a um madanisme do acionamento dito 'agitador tende uma pluna.

TERMO NP 183.221 de 27 de setembro da 1966
Requerente..MORSE. MAIN COMPANY/ 7 RE :MU.

Ilil.dade do palhetas primárias fleXíveis se estendendo para fora da dita
Itasto 06ntral, caracterizado por compreender que o Colar á Montado na.
data haate central Clã relação de acione:manto com o mesto e uma
ilEd O o POIlletes suplementares flexíveis se 9 .stendondo para fora.
YiZalirento; a-requerente róivindica príorids40 'do correspen.

Privilágio de Invenção "CORRENTS SEM PIW'

6nte peUde 4épeeitede no Repartição do Patentos doo Eatadoa Pnidog
fio 402e2e0 Go Tarte co 18 doMtubro de 1965, solso n0 496.77,
ftritt7 te 1 do total de 4' pontos apresentadora.

FtG:i

24

REIVINDICACOES

Uma corrente de acionamento sem f1m, cainéteriaada'pelo gB
ela tem uma primeira sárie do uma nluralidade de elos tendo ebeá
turas- para pinos, ditos elos ficando dispostos de modo que ditas &bore
turas para pines de .um dos ditos elos ficam combinando com as abertUVU
para pinos dos outros ditos elos, uma segunda série de elos inter-foln
edos com dita nrimeira série, cada tla dom elos na dita segunda série 'o
tendo um par de aberturas pera inc' ,ns as aberturas dos elos de dita sen
gunda série ficando combinando, uma das aberturas do cada -um dos elo.
de dita-segunda série ficando combinando com. trm das aberturas de ce..pc,..
um dOs elos de dita primeira série, um pino recebido nas aliorturns giro.
á..

iftnontes de dita primeira série d. dita segunda sério, cada um dos d1'..66
elos de cada série tehdo una reintrancia para o recebimento dos dentes..
de irsa roda para corrente, a reintraticits.do cada elo definindo um par m

ar

11,RiA0,14 2 183.072 de 21 de Setembro-de 1966.
Ucjuerente: ROSER MAX KALTENBACH- França
Inrd.vilégio de Invençilot 'PROCESSO E APARELhAGEr, DE OONDIOlOWAYMO
Yarilcrus._
• Reivindicaçães.
1-Processo de condicionam-x:14.de partículas, ddctvtde partículas de adubea químicos obtidas e partir duas 0.01120O'
concentrada, duma fusão ou duma mistura nastose,carasterimedo pele m
'ate de se antroda.zírnm estaa partículas na proxisidade da extremiGa
f:le superior dum leito fluidificado de antalial 1ru1ento, alotg0.do e laclineeo de maneira a formar uma seredes/Izej.are . de se deixa
wen, se- pattículas ser errestas para O iiaer:;a: 1 .21vera1ente Dna.
hartsi ve:;.culaéza pare. a extresidade'infaiiar és
c4401a
e' paia sofreres , na ocasião d g ste transperte, c

de partes de ponta, os elas de cada sárie.ficando adentados para artin
lOr em relação aos elos, de sérJes adjacentes, de modo que as partos' doe.
ponte dos elos de uma serie se sobre-iom em relação 'as partes da ponta. •
dos elos de'prâxiMa subsequente, meios de mola operan€Gs'para resistigek
geartle.nlesão da sárie ‘ de elos , ditos meios de molri ficando operanteem
para 'Resistir o . engate dos dentes-da roda para cor:elit9 com as unia) 0
doa de'elOs de cada s&rie, e untsejtnde meio de mola operante nos 0105
do cada serio cooperando cora ditos primeiros meios de mole p orn ILWAN
a corrente tangenciaimemte'cm relação; um passo de ofrau/o aremala40
to grande da'roda para corrente, providenciÀndo assim um agente 05:19141
oso
•
•
recLuerçnte reivindic.s 'e prioridade do eorrespondento pedido
depositado na Repartig go de Patentes' norte-americana om l Q de outu0w06
do 19ei Sob o no 492'.099.
P onto nQ 1 do total de 7 pontas apresentado,

Fts,P
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2012

MO CW!CiAt.

1832 Sagunieir-.

0, 183.047 do I/ de setembro d '966
frou•tes JOICI CASTIONI & FILHO - 810.,.'AULO
ULULA 'DO VÁCUO 2
9124ttl4cie de Invento "DISPOSITIVO PARÁ CO-Àá
CO YINLWOR-AHRUMADOR DOS PRATOS DE PAPEL10 00 RIMPTIGUL.0 DASÁQ'UNOP
MIVINKCACOt4
• Dispositivo para oed
mano da válvula à. Vácue... do vlbrado6414~ doa pratos de papelão Uo reoept4ou10 de aáquine, *caracteriza
4. ter Ia dimo eoa .roosalto ' periferioo e fixado ' ao eixo motriz seado.
liple IIt5 listo tia a Nua periferia oontateaute a •xtiemidade ludeNior.
õk =á edlonia de comado de votou e a,exto.4dado laserior dd uma MA

mikal e na assua linha da Irdivalé, •sta'hasts possuo ma 'entesai.,
iiii=3“ voa segunda haste horizomtal : e que i e 'oropefiatelia eeN mala
ondeada dota moeda haste d'oclid g ria ala estaeaidade ao m 049,4144
OU.% ~Me loa prato* de papelão.,
Prato O t, do total de Zpoetes

111

Maio' de 1971

tir filamento* de vidro, ve incinere as °pereci:7es de trasef0Émar
estruturam ailicamas em um estado derretido e stenuara mesen de."
rretids para dela formar filamentos, caracteritado ' pelo fato de
aplicar e dites ee'JrntnIals eilioosas vitrificadu, ente' de trnefár,,
má-las em sm netado derretido, um revestimento metálioo de um metat'
treleoionado do rtpo que oonsiste em mataia do Grupo I, metei. do..
8.ro /1 oa uma mietura de metais do C:rupo 1 e' Grupo XI.
Reivindica-dee a prioridade do correeconqerN.
tt pedido dt:-~;ado nos n .11.A. em 5 de Agbsto de 1960, sob o N2.1
48.8/8.
Ponto n° ,1 no total . dt 12 pontos a p resentadoa.
N 2 1/0:813 - de +14 de Julho de 1961'.
Requerenter,A/LIWD GRbWICAL C ORrORATION-.U.A. .

Privil6siode-Invencâd: "PROCr890 PARA A PABMCAcA0
PtIfIL.,18GOIAliAWO)
neivindicacUe

1,,P roce2eolmrs n'tabricad4c de 4,4. - msit:Ucau4sJi
'( teócntmto),câmoterizeido paio t:tto CO:1310,e nn . corr,SArtagg e do 6,0o de m.tileno oom-ahilino na oreeença de vo áe.t. dotlínciral'pará pin adurãr 4,' OP -metilendiuniiina em 'bruto mlo tr2
tomento com umai oolução avena alcalina afta de foraar voa oame. .
da Wa/rior aqueeá eows.ndo o sal qué resulta da neutralize;So e
'mas me.a sOceriOr:064.mioa uomtegoo 4,4'.-metilenogitIniltse,top
44'es oometituíostee residvaWmoie pecados vá ponto de ebulio5o.
404HaUxi a, 915te •.eonetitaintes mais vow

•

F I G.- 1 -

MIO te 109.631 de de outubro de 199e.
ikstromMi lxiaalÁZ Numa inevraltat
a¥4,114/toIs

.Iav.mçEo U 73333933. 3 net 3,01303.33

nuattara W 1*§4 11.

4104ffil.

BISIZERSOM,

-o -smcw g o-mantes 3034~
. 3 latim% weiffly
dee peruo pio livres de pape Waite . smit6goo, d.Ue 1i1selL199
4,11.welfèneeide, ooetd.wndo mole Imo via grupo bidroallateállidd
earboille obeoliedvel e 04 Coabita poole alma 331 irma is itimmdbh
.40113r, oada na dos quais HW direteieeto liado sai
Is diferente prometem aao-ooreattee a tts iMINaudidi =Mak*
baleamo-aleeila ouhnopeut-olol.ealoolits, 1g1 ropiasestamelOmme 6,4
bidregialo ou um
radial hidrooarboliate aubatátutáa Mai mibmatialiai
4a. we, Tamen ha1ogsno-8:1=115 ou ba1.3.03-0331314=4 1 ft 0 19 Ah
unido* para toraareaueave Momo de mittuimim le.~41e,
~Km' &tomo de haloeánioL
leiriadioa-se Prioridade do ferreamarbarbe par% 43111
eitads na iepartioão de patentes da iegaterles didP45ai
1997 e 3 de **teatro de 100.'1M ai de, 31104

•

=atolas

8-péntoa aproseatalers

WtR50 0'127.250 de 14 de $aaeiro de 1370.
Requerente] Owa
i$700~ FTHERGLAILOORPOLITIONJUNNJ„
PrivillRio de InvonoZos"APERBBIÇOAMUROS ai 311050388411=11118EllOk
pmmnovems ma unnà 3 ARTIGO PARA 00 NA ~age
muram%
- •
•

jteiviadiceobt-.
1-Apetti tgOitenfieiøi1)1333/433 '1133~3

lodbeic • dio, uue 4,1 4 q .aeti3.enedianilina (prineipalmente,eniltea Yffi,
.Ctodido a le0.4.04a)..; 9 00 n4-04 4 a *orada leReciov . aquosa de enrede.
'euperder *rateies; ~g ude n , semads superior ondeies Tare re-If
.444ar ' eSper44.:$1 div.íos oárisW.tatatet momo mele Voláteis dr detw
Reg cone real-UNA 1mi ptodu0 em brt4o . pmaNads, 'sue contélp
3.3#21~3333~ a a, comafttaíntar reNiduail maio penha e 1
966 do aponiradertabe. 10 do ontlinn e no tem vxa penti de pesos
41 Isede., é WOUI„ gimturando ãunto ua solvente inorte 303 o dite
014d460.49'WM40 6046dGe . tatrodunindo . fesdnie na'aliWura do .
333.033#1
ido prodto' bc Ca bruto ' .nassodo afia de efetuer.es.
me% dé
,..**444.eeediendiine no produto entanto passado
008 g goo fform , vir& produaft g _4# 4'..zetil,elie.bi gtteki2. ineta3334
. 30933=33 o malvanta Parte de piodnto resultante da rendo**
4~1 o ~date derea9X0 Ma a seporaoh!lo'wert 44 1103:.1
&mio péra rtrocr los'odao 44 , -matilamo~4ftnili 135033enfk
detmamiia um ummOum di fititimOta ea ~me êe ume mesmo qA, g 14
Cbs ~400 fie
.si,tnMsa.iv a:prieridedi'do corisspowdente pedíos
(1149~4#4 aes r MAL. *61, deorudio de 1960 mit o mr.46,6615.
'Puta Ui I na total do 8, peater Apresentados,.
iffied)2R 141.62/ Is 30 ,m• Mete 65.1961.~mate& AROU= OOMMY-tat.A.
Idebt140 da broenélot DRO0Rded DM 'P3.14RAR 004~4~ "dg AW9e
IdttrO nondwp Awriczn

:Mleregróparbr oloridodeides da

WitalaklO

ti~s~ rt 4Modatek antrtir - da alento de alumiei% ardtoata
eld~ 43 . 3331 , 333=13 .304311 ct, *lorota as .3.331544.4 ft= .334
diddtkpara. ldberarlabbenshie ao *bodo, e formar miórAdaratiam
eimmalkea. omgoitbee e apertelooaroate-Caraetswieedo,pele;law
de doi tetheinewqv fane cloreto que alarma para o a p odo, e de

leeelM

Ofm, NW

(len!41 elmdpte 'Avó Weeonr otoret;

.

et•veA,..--feirn

IvioAo ao emeoponaorrw
. . ....
"
.
.
MOD.
'Wedidd"depeGin ao' uou Eav,Ao, em 6 do 5et'erabwO do
94.144.

te

.jdANR)

3

Tonto DM 1 no total de .9 pontos apresentadoo.
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9DRMON9 251A20 de 24 aç íulho de 19030
TgeqáératelMOIStIESSOUA. SQUSS I-62i0 l'AULO

' ' 4 )11Lt2e
InveXi' "APEAt3BWOAME1PM6.^--21~WitnegtS 17+
oup.eso
Meivindicacgc%
1-Aperfeiçoamento9 em ohaveo) Para'pOrcaO ) e Otareso codd#
....„...adoa pelo fato de a ca'beg.oU rPartOiioals •' a'-iâxs àd'a

.tAYiilá .50 618

gonioas á partir do duas placasplanas obaralelao, de conligura§a •
;
',?•
•
trapà;idal ou outra qualquer, interligados ;rigiaaMents
. Por Ânt titm2,0

tate

pino transVortai, o uma delas sendo provida de um peclueno doBraUs
veroaT de guia, extendidopor • toda a sua largura, ¡CaCas estas que Q5192,)
da. formam um prolongamento excentrico e Maciço, dó colifigurag go amn5
madamente triangular, com a face interne inteiramentc-wanhurada, ',tx,ns‘P
Atendo mia dns . garrrao da cbave.,
'Ponto n / no total do 4 pontoo aprosontados,

•-•
e:IC3 =3

acama

USREO E2 149.949 do 16 do Àanho de 3,963
Wtoqteucato : ARMO CELL CORPORATION' ,-, BEM.
invonegos 0 JUNTA PARA BLEMEXMOS TUBULARES
REIVIND/CACCBS

1 -Um junta para olemontos tubulares, earactOriuda
wor inectperer meibreo roubo ofOmea tendo rosdas acopldvois ao pas
OD relatiszmonto lotgo diepostao com uma conicidado relativamente
9Ontgada, com as rodou' tendo flamas de suotentactio do cargo .e non
TIOu que no sustentam carga, o dito membro festoo tendo ro gue 'planam
O dito membro maoho tendo roocao de fuço, ao ditas rosoao, quando
alta
junta estabelecido, sendo-aoopladah de um extremo outro /
a.
00 nou comprinonto, e os .ditos membros macho e eamea tona() superfici
as ao Váaçao ' complementareo axialmente deslocadao e radialmente ree
O

.
miá das ditas roscas.
Reivindica-se prioridade 'ao corrocpondente podido,
pOsitadd na Repartio go ao patcntcu (1145 Estados Unidos 4 a Asdrico do
Vertei) ' ós 26 do juClc do 3,962, so7 no 205.310.
Ponto ÁS] 1 de 19 pontoe aproeentados.

WkalMO No 159.519 do 29 do maio do 1964
Requerente: JUS AUGUSTO COIMADO Do AMARAI. CUROU g SXO Pidão
.
.
'•
Privilegio e e /nvenç go "PROMEWOR PARA PNEUS DE.TRATOREW
e,

RE/VINDICPC,

1 .., "PROPETOR PARA PNEUS us-rtArollas" 2 .oractoritado pelo rate
tur

q8
1g

ti

leRMO R 2 1520466 de 3 de SeteMpro de 1963. Requerente:. MAINICHISSIKA COLOR d CADMICALS 1174,40.11taa..Japtici
I SUBSTANCIA CogiuS.
Wrivil gio de Invoneg oUROCESSO PARA PROL= MA
Dr A WVA' S ddrliosI00 . PRÓPRIA ?ARA COLORIR ARTIGOS ttij A
Reivindicaum

sor constitnido por pluralidade de. placas préforiVolEmÉto arqueada,

dotadu dd travas , ou abas transversais poia face conveXa9 enquanto Qma
DAS laterais longitudinais se apreaèfitai rebOrdoS tOltados pare 'o lilW;d
oposto ao das travas, rebordos esees .detados . do parfurtgRes c Suad OSi
A
•
tremidados'para aolicaggo de pinós on perafúS ed 4o tUagao ou artleta
•
ego dos eleteentos'adâacelatos.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos aPresettadoso

zl-t-mu.

•

C

1= bCproccuto para pweduzir uma substiSnola com-.
nativa composta de um polimero tendo em sua estrutura pelo U20/
toe dois oromogenewlsentos de radicais nativos e, pelo menos, o/
11M radloal solUvel . ou disporsivel ,. oaraoterizado pog, oompnender
te

antroduggo do um radical diaz6nio, por clualquer processo normalOM
UM eromoetnio insoltvel WegCa, e a polimerizagUo de um mOntmeg0
poliMorizável por adie go dotado de radicais reativos, pelo,menca
parcialmente', com os compostos diazOnlo obtido° do oromoshoo
Domo uD'iniolador de polimeriza0oo
Reitipdica-se a 'prioridade do corresPondent0 P2
eildo,deiceitado no Japg o em 6 deiició de 1963 sob o N o 22.546.
Tonto no 1 no totol de 11 pontoe oprosontodoo,

.2t010 vg 165.041 de 4 da Uzeubro de 1964.
Reverentes ISRIKAwAJIMA-HATUMÀ JOUGY0 RAMUSHIKI EAISHAmJapc
Invene.go: 1 70 SottAvW,DURO E np ALTA RF3IST2N0I6
YARA PSTRuTgpAl us4vpi, r.ro.paTApo np.tomo-TpAnAmplo AgifSIWE M21

•

..)1FAR110 OFIC1,11 (Se(*)

lresuw — Wagunea-feir a 3

00m0 Oompósigo E

1-Aço aold6Vb1, duro e de alta reeistencie para membro
usãvel no.estado de como-trabalhado a quente sarau."

terizado_por uma resistbncia á tração de pelo menos 50 Eilmot 2 * ma*
não superior a 70 Kg/mm 2 , uma razão de esCCameuto de pelo
Wma ductilddade

.A

M9;1011#

720.

teÉperatura ambiente de pelo menos 25% medida no-i

comprimento padrão de quatro vezes

o diámetro

do esp6c195, eUMa th!

reza de impacto de enta?he de pelo menos 13,8 rg-1E/Om t a 0°0dedi-

da pela peça de ensaio Charpy de entralhe -V de 2 'Em*

depositado no Japão,

em 5 de Dezembro de

-Donto.n g

1 no total de 4'pontos apresentado*.

í-•!

: • -

2) aquecer o (tonteade . do referida diphito de I1qui44 , 11 ire&

ratara aoima yia ponto de e1u1i4. do solvente ai yeted"

em eoltenti líquido, yamU enriquem a releadts ateei* ft
taão$
3). rettltar une parte da monte liquida de alimalgOle
fase lltoide o uma fewe vapor.

. taaolalménta lten de weelpagdad
5) retirar o ?apor de solteate aubs

de Invenção "FREIO"
JaRIVINDICACOBQ

the conexão de peça.tensorà ajuatadora
uma peça tensora ajustável atua entre

um par

e sapata de trilo m
de extremidades

jacentes de sapata, cada uma, ummsaliãncia entrando num rebalko

NI

crise

tente na respectiva extremidade da dita peça tensera, earaeterieddapa
lo fato de que.pelo menos uma dás ditas . extremidades de
uma extensão

4, met% Weed4dle.1g04144%

'4) alimentar si.betancialmenta tbda alue ~sã reeigeria a
ação ao referido recipiente de siesporagZs 3111 enate MAIOR
tre e dephito de liquido G só neles de uniste itqugemMaper§ e

Requerente: In BENDIX CORPORATION E.V.A.

'compreende

de maneira uniformo, moima e stravde

por, a ve depbsito ge 24 qui64 1 •

Cila, teado uma

1963, sob o n5.65481/634

TERMO N g 165.467 de 18 de dezembro de 196)

em que

1) diiVribuir * referida moCileitie as altaiatfughiSaba§lighOWNOMI°

do refinado Sep6alás dm liquide pera.um réelptede fie IMOS

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido

Privilhio

Maio de'

PROCESSO PARA A rATIRICACX0,00 MESMO

REIVINDICAOpES

a. estrutura,

IM)

(73-76) que

sap ata

(3446)

ae conjuga com uma porgio saliente

(6)4-66) da respectiva extremidade ' da peça tensora (38), Ofetúand0 ROI
ontreligação entre a extremidade da sapata

(34-36 ) g g dag P g Ça- tun

4

formador de polldarbonamida do reoipissie.de meio adie dal
mago da . dietribuiglo da referida urrem* de eabsiditalle IN
.
de recipiente da evaporaçble
•
3, .-eontinuesente retirard'o referido reeiribmka de !media ~ir"
de fl fase liquida para tratamento adiotondl de uolimeoateasae get. _ ,t
.
.Reivindiii.ae a prioridade do .00rrespondente 1.4.01 depONIWII
n04 n.17,4,- 441 15 de baio de 3,964 cot o n a 367.76,
%ato aft I. ie .totet de 94 pontoo apreiestades.
Is
. FIG. 1

ri, (38).
.Reivindica-se a prioridade do oorresPondenta pedido
ze Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
membro de

depositada

Aastrige% • IS dm dm m

1963, sob R. 331.77q.

Ponto

no 1

do total de

3 pontoe

acreeentado.

~o* 114.30 de k/ de OUWatti de. 19e. .
lammatie eseeNtiaapand aostrosea. anel 00102À9
Weditlieke . de 2:w:enoda name, PAIA QUE~COON TWOlfdirdonli
Dna" •
leivindloa0e5
UdiqUIna lariquatimak adowit pal4eipa1aMe babaeg.!
eaddetestiede por um casais Wagoe radiais de aeogle ereneveralle
apreeedada# dicsostoa nes meamo plane moa plane. diftreatel
tivea em *de de'up eiso l, dando doe.oboow ms queda reed:edee dn
pflue eu usneeda que os deeintedre,
teesO 311

no **tal de 2 pc*tetà *mreseemeoe.

3,69.658 de 14 da lato de Id6s

, ates MONÂNTÓ 00~11.13.ão
Repro
113:011iiio de ineenglomdocesso Pana into1300 conlettá N.Ezef
WIROO 1221 CONDIMAQZ0"3.00MPOSIZOkPO ratrgRICA numa 'POR 111SW
,AteivimdiaagWee
Wro peemo r apreauglo con~a. da pelassem
de eondonleaqb a partir de una arreata de alinantagle, elapeedadom
Is uma •oluoio em eatealm2lquido de ressentia fiambre' de idem •
earbonamida, 04 quais poldiondenserwee soas formei, te sehoussfire
U

gi o caracterizado pare

-

A. atatiavameate 55 um reolpleste 415?OMa4o1t

1.

II1

5.

t

â

R.;

g

a-

1,4

,

!,^11

Sel:itiNdç,'-lcii . a 3

.

4!!!

'

4 ...!

•

•I

•

1
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•

.
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Maio de 1971 1835

DIÁRIO OFIML• (S2:Jc) P.?;

r
.?„

.4.W,N4r4oki , t

!

•'

mÉFLup
i Oiid ..iii=14 4. Or.

'P

TgEsMe_,NO .,. 16.7.040
-to,-

Reçuerente..INDUSTRIAÁOWIERRAML5TIR 7dL03,LTDA.,..

Requerentes VELSICOL CHEMICAL CORPORATION t›V 'ak:UW. .
OlUtidie.G72 1511b ) Ci TRAWISI
r; ;; j-" jr
r'riVilWi 0

ei

i

Frivilíéio ' de. Invenção • 150V0 E ORIGINAL MOD2L0 DE RESERVATISBIWIG
AUTON4MO . FARA BUZINAS',•

t;i"PtT

( eAtià

qb*tdriv tOMt:REWTISENDO' ODITO GERADOE,4t':i.A

w..REIVIRDIOASOW.
- Um gerador de .gog caracterizado 'por compreender

.•

,

4.,

1

adle

interior do dito tanque colocada uma câmara de borracha ou material man
Malhante (3)

Cm relação de espaço anular em terno do dio tubo de descarga, dispOsi

com

um tubo (4) em qualquer local conveniento . e na, faseas

lateral ou outro local adequado há duns válvulas (5).unidirscionaia

tivo para a introdução de material no dito tanque . para ser nele aquerr,.

na parte suporior do tanque (1) há uma bucha (6) que guia una haste (Ti

oldro . .um-:Conduto de líquido em -comunicação ' numa extremidade oom'ó in-

ligada no interior a um disco (3) ligeiramente câncavo que exore* preso

terior do tanque, dispositivo no' dito conduto para a medição de um 1/.

ao,e . em

.

à

,1

ianque metálico (1) com tampa lateral (2) rosqueávol ou não, sendo

Widade de descarga do tubo ventri e a 'ela ligado, um tanque Montado /._

conduto sendo ligada

REIVI1WC,1033

••

• ..,

IR

z

BUZINAS, 'que se caracteriza es.e 3ficialm-aate por ser conatitáido

dor de ar e a ela ligado, um tubo de descarga estendendo-se 'da extra

a

-

''

/Ovo g ORIGINAL MODÉLO DE RESERVAT6R10 I' AR AUTUO*D ?ABA,

, tuba ventri em cotunicação com a extremidade de descarga de um eopra-:

quide aquecido em. sua passagem por ele,

!

de ....11 de nevembro,da.1964:-:.

são sabre'a câmara (3) lendo a haste (7) provida de uma cabeça de preá..
são (9) sendo todo o conjunto de haste e cabeça cobarto por um cone dem

extremidade oposta do dito/

comunicaoSo com o tubo ventri à aua glat

borracha flexível sanfonada (15) sondo o tanque preso por solo qualqueN

ganta, dispositivo que queima,de combustível conduzido ao espaço anu.-

no chasis do veículo ou motoneta, ou .Uxo previamente a uma chapa (10)*

lar entre a superfície externa do tubo de descarga e o tanque, 'e

c . a haste (7)' poder ser mantida totalmente erguida pela pidpria flerto

positivo para o contraio do suprimento de combustível dos queimadores..

bilidade da câmara ou eventualmante com o , auxilio de uma Mola sendo •
tubo (4) ligado por meios quaisquer à entrada de ar da buzina e qual

Ponto n5 1 de 9 pontos apresentados.

quer buzina' que funciona a abixa pressão poderá ser usada COM O Presa*
te reservatório, e o reservatório funciona ao se pressionar e oaboga •
(9) causando o aumento da pressão do ar 'interior.
Ponto n 0 1 do total

de

Z pontos apresentedoi.

P19

1

'IMOE 14.898 de 25 de MaiO de 1965
Yiequerenter ~Jaca SANITÁRIA PORCELITE S/A. - SX0 PAULO
P21e11C'gio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM CABEÇA DE CHUVEIRO"
5.EIVINDICe0Eq

-A, ZRFEIÇOAMENTOS EM CABEÇA DE CHUVEIRO", caracterizadog
assencídImente pelo fato do crivo do chuveirorser dotado de um mem

N 5 177.386 de 25 de Fevereiro de 19664

bre puxador extcrno, membro Osse'espaçador dos anais que compOem

Requerentes THE DOW CHI5ICAI,CWANy_aees.4

te orrvo,..trevendo-se ainda, um membro eláático de retOrno que Marl

Privilégio de Invenção:- "PROCESSO PARI‘ A POLIMERIZACX0 DE.susPEWO

tom em uMeiçZo Ce runcioaamento . os.referidos anáig.

DE MONOMEROS DE VINILA".

Yentb n.t) 1 do total do 3 . pontos apresentados.

Reivindioncãesr

•

1-Processo para o poÀ.,...e.:z.açao et suportou de 108
nemeros de dana, caracterizado pelo fato do se incorporar em

=G ee

suspensão alucsa de monâmero de vinila l uma pastd tixotrbloa de DEMI
agente estabilizante de suspensão finamento pulverizada, inorgand00,
e água; um agente tensio-ati-:,› a um celOide prot.ater o co e2etudr
0 a polinerizacc a qUente ; mantendo o PÉ: da suapensãO nolma de ar
ReiVindica-se n prioridade do corr ,..1pondenta ped*In
do depositado noe LILA, era 1 2 cie Mario de 1965, sob O /19436.32$9
Ponto n5 1 no total de 10 pontos parasentedos.
TEMO N* 172,571 do 26 ,46 ágbsto de 1965
Requerentes OLáVÉReg . BÉLGICA ..
Privilégio

de Invenção 'PROCESSO E DISPOSITIVO PARÁ A OBTENg0 Dl rma

CAUDA TRANsPangNTI Dg

&Iro misTnIco's4BE uma SUPERF1CIE DE VIDRO'
fflEIVIáDICACOEQ

1 . Precesco para a Otençâo de uma camada traneparente AO Má

1

D'ÃRf9 OF:CLAL (

1525 Segunda-feira

mide ' máállèó **bre alatoar/iole de um ObjetaÁ ó
l vidro, ipadlant*;10
. ;
wiss01 (Iodai nal astállec i3 temperatura infoirierí4 temPeiatnita de
fataoáo/iteiatio do vidro,

caraOterizado por coMpreWfier dois estágios de•

jwir4mloe uS do Outro, ma prisoli, o estola/O. . n*1 4nel ;se Oondensa,-ea

•

r+

Md() de, .1971

~aro èililde de'Mdiea oadVenclomaid ! paWa e00 0agge-e0ed mmdd dm aM

eglo do ftbe adesivw114, 000 ocnt4rne aPpesentg ym Soe techede, 0020 jt
.taa Ottirdl, VaD3.0t0
beehle de teleL e ee de ALOCP!'
roi ars:
fek;.1'.0 e ° . de 'tÁal!ede 5 santo

'

'
L.

al;t1.420, uma camada de sal metálico sobre a suPerfície do objeto de
3ro e, Um eogundo i estk.to no qual aei nEe gota camada em cçntato cos um .
Álóalsante ou oaidanto, A fiado transformar o sal em o' m ór xi-

•

40 eet4Vele
Arequerente reivindica a

p rioridade'doeorreepondent. podido -

ds p oeltado na Pepartigão de Patentes de Loxemburgoom 27 de agtsto deàob n 46841. Ponto i0 1 do total do*2

pontos

apresentados.

EJ

28

25

,74

.13

—9

1111111111•1111"11n2211111~1111~1.

ar

1..~9-ia-~~ãai
iik
..

-jaii~áríe-~2_11

A

30
ii
- _

11
,

10

-

11 Áll
.
,
. . . . ._ . _ .
_..,_
1
10

• -23

111~11~11•11

.111•1

\.

~mo Ne 176.896 de
3equerentet

24 14 . 2 4 26

xt

.í

PARA O SEU TRATAMENTO ., PAPA USO NO DITO PR00.

15

CESSO "

Fi g.I.

. .g

RP..VINPICAMEa
kevoreiro de 196t,

OEORGE ANGUS ' Az ' CONPANT LIMITEI) v INGLATERRA

›iviiávio de Invençãos "APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO'DEPARNICAÇAO
.MANGUEIRAS*

. 1 . Aperfeiçoamento no proceeso do fabricação de mangueira emproem
lendo ue envolt8rio tecido provido de um fórro plástico rofonçado com pano

ineactorinado por consistir

o envoftárlo com ui tubo fino de rafar
atrito. com suas paredes internas, a
Wavis de uma cabeça de extrusão ' por onde sai borracha ou meteria/ Plástieo oketétdeo extrudado, atravessando o envoltério e o Who de pano a fim 4(
le foram um tternimpermstivel a água que liga d •n ifoltário • o tubo do pa
lo tim 00 oatroe
;e

DE COPIA, MATRIZ APERFEIÇOADA, 3 OOMPOSIÇãO /

/

\,2(W1-1.',PÏ0
13

17
19

YQ 177.582 de 7 de março de 1966
Reqv
sago INDUSTRIES, INC. _ da,su.
Privi14flo sia inveoçUt e PROCESSO PARA DUPLICA00 DE ~MENTOS VISUAIS
T8RNO

em parar

de pano dentro dele e em - ‘ontato

de

P..ivindiea-se a prioridade do eOrraapondenta pedido depositado ot
gaglaterra em 3. de fevereiro de 1965 eob'o a 4756/65. •
Ponto ne 1 do tote1 de 4 pontos aoresentados.

1 - ?receoso para duplicação. de elementos visuais de ck

pia, matriz aperteiçoada, • compos:..:;ão para o seu tratamento, par u00,
no dito.processo, caracterizado polo fato de dito processo ' compreendeu

os ' estágios de prover um Melo de cápia tendo, pelo menos Uma de suas 011
eerrfciee de um composto, solável na água, de um ;netal escolhido do
grupo (loa consiste de vanádlo,tende um /Anexo de velencia de pelo medos
quatro e tita'.nio . tondo um nUmero de Valencia de quatro molibdtnio
•
tungstenio tendo •mboe um nUmero de valtncia de aeis, prevenao um flakt
Ao de desenvolvimento contendo no mesmo um c.7 .

°imante° encolhido .
do'grupo que consiste deAlhidroxibenmeno o, dihidrozibenzenon e dila 0
droxinattalenos anel aubstituldos WS quais dois dos grupos
cos •at5o em tomo do carbono de, anel adjacente, .; pondo em Contato ct

dito composto správol na égua . na dita

eupertfcie do dito moio do c6pia
com Alto fluido de. desenvolvimento apenas em determinadas áreas pele
mete de cápia paia formar abre a dita superfície do dito meio de o.6#1a.
in forma visUel da matária eübjetiva.
• •
Reivindica-Se prioridade do correspondente podido, dopo
L

p itado na Repartição do patentes dos Estados Unidos da América do !or..
te em 8 de março, de 1965, sob n o 438.126.
Ponto 21 0 1 de 15 pontos apresentados.
URRO

NO

177.725 do 10 de março de 1966

OTANÓÁRDBLSETRICA 8/A. - GUAiTABA11..
RrivIligle de Invençb "DELA ELETROMAGNÉTICO
Boqueronto$

AEIVINDICACOEQ

04 relt ' eletromagnético caracterizado por :Ler UM membro len
nittoo •xternos.um Membro magn4tlen interno que passa atreve, de urna
abortura domembro magnético externo, isolados um do outro elétrica e 4
magaítioi externos Isolados um do outro elétrica e. magneticanebtem
UM diafragma resiliente de material magnético, ,fixado em sua periferia
ao membro 0a3nético,externb e normalmente espaçado do membro magnético .
•

f&A
mé

176.966 de 7 de fevereiro de 1.966

.•
Ihquerentes LUCIANO NAGALUES CID .o MARIO PAULO-VALUM MONTOIRO-Gda
MIRARA
Uo$410 IndUstrial "NOVO TIPO DE ESTOJO PARA .OITAS ADESIVAR"
•
ZEIVINDICAChEffl
u

1 . N4V0 TIPO DE ESTOJO PARA PITAS ADESIVAS, caraoterizadó oo. . 2atO de aos horismatal • oonsgte/lo de uma cot*f dm-040015-0We

.

-

1. nterne;.o diagragma e o membro e podendo'nerem postos em contato um -

0oXid . OUtro, pela energimação daumsoirculto.magnético que inclue os dois ditos membros niagnetices e o diafragma.
Iinelmonto a reqUortate. reivindica a pribridade do cpireerAgo
.

1 •

4# baia amsomica t4é04,410
116,574.1124liiargo.de-49.65.'
•'

/6 10 11 24 2/
p"P..)udsa‘ttkr..Z...•
".erS,ieç:)!.

1:1

/
wtsms 177.830
se
de 14

t

1
I
22 27 29

TaRMO Ne 178.009. de 21 de março do 1966
Requerente; DOLORES TUTUSAUS SALVAT OSPAND&
PrIo114gto de Invenção "OBTURADOR AUTOMLTICO PARA DISP.eusADoRiís Dg

de Ww90 de 1966.

QUIDOS"

Requerente) UOW CORNINO CORPORAIONÀ,U,A.
Privildgie d. InVençãot "CO3P0SIO0 CM" CONTWDO SÚANO, Reg
COMO APERIMIÇOAMENTO EM UM PROCESSO ('ARA ADERIR TCMA cOMPOIÇãO
CURADA

A

)

usdido depositado aos E.1441. em 11 de Jonbe de 1965 eob o ne 463395
Ponto n2 1 no total de 12- pontoe epres.utadoe

ah.

"

gêUpo ate..aons/stale Siarei/Mi, ...fadiaie h1Ctilite4

preiienge'de uma quantidade eficazde um catalisador ácido;das Pre-/
poridee relativas da poliamida para o fenol estando na escala de 1
. a 3 moles a. f:±tol Para cada grupo.amida da poliamida sendo a mro-/
.por.40 do formald6ido de 11 0 a 2,5 moles para cada grupO.amida.
Reivindica-se a pçloridade do; correspondente

4),
#,9*~~......uncermeweeároo/
+ ti ,7" INtrykw-~7.4N;
/1
*
•• • • • "4444
et,"
."41X Na,

,9.404u

f..

.1 a 9) eltoefeirt : de earbontr pedend4 el!t'ne
aloarila ara1qui4.a. tende
mt.;posiçao orto oou tpara um relaçNo ; do gkooit, oaraoterisado
,1 bpmpreendar- a ton naanG te um 4í,k1 k e l'a maltlei dei ) ma "fIrasemC a aa
uma poliaMide as :alto pAso molecular e, ePois reitgir a poliamida
. o . .fenol-for61daido , a uma: , tem p eratura na escala do ZOO a 1800, na 1

in'slettse o4

• ».) , Ponavd, , 1 dOlicitaj de 3-3'pc1490. 0Prosentadda.
I

de .ip7i . :

i3 19f CIA

:..t),¡Gii:Áa..ftiva

SEIVINDIOACOM

1 - obtRrador autOmítico para dispeneadoree de líquidos, do ti.
po dotado de eeponja impregneval para a aplicação do,liquido, caracte-

'faie SUPERPICfra
DeivindicacOre

rizado pelo fato que 4 previata uma placa suporte fixàa no interior da
boa do frasco ittado de perfuração central para a passagem do pino sk

X-ComposiçáO ourável, oarecterizada pelo fato da

bturador, dotada de projeçães anulares opostas sendo uma superior, externamente :oscilemo* para atarrachamento da tampa do rediplente, defln
Aindo internamente o alojamento para umã almofada esponjosa impregná

Compreender de cSroa de 9 8 . 0 n.99.995s,, em Pteo t de um membro lea*'

lesionado do grupo que consite de chicon., poliaorílioe, poli
ur'etano a poilaculfato,.em au9ncitn5c) oom um milono, terld 9 a POÊ

vel e duao inferiorea, concentricas, e xterna das quais ejustaA co*
a Parede interna do recipiente e suporta uma arruela de centralisagão.
.. do conjunto valvular. suportadO por uma capa em "Ir que se ajusta em a

(110) 1.4Sit
'

'Ma da segunda projeção inferior de dita placa suporte, poSeuindo,
dita capa em h tMvabaixo de mencionada arruela, um ondeio lateral da.
comuoicacão entre o interior do recipiente .e a °Amar* interne da Wicg

na qual R 6 um raki:Oal de UdrocarbOneto :Livre de InaaturaçÃo
4 Um radical de UldrotarbOneto monevalente liára .„,
alifática
de inonturução aiif6tioa. ê Um 1U4loo1 ligado ao ãtOma de
lício v34 Uma lfgação de milloio-oarbOno e. que otnitém, palo moo*
#oiw srupoo de isocianato d tem uma valor de O g 3, estando e st
ferido silano preaente, numa proporção de Orca de 0,01
po a fim de aperfeiçoar a . naes nio da. dita compo84o, gnán80

po ,.4. s se do total de -d pontoe apreeentadoe,

t ,.)redn, a outras auperfícties.

Reivindica-aee wz, ioridade do cmr:remponúeáte pedido ' depolitado noa E.U.L. em 15 de Julho de 1965, ' sob o )1 02.331
'Ponto n.Q 1 no total de 7 ponton npronentodos.
5451JM0 Ti

e

118.279

de 29

de Março de 1966.

Ilequerente a CM:TINI:MAL Cdli C0MIMBY,IN0:-5.UA

?rivilegio de Invenção) 0 21/OCESs0 PAPA'llitEPAn'o NOVOS COPD-iiiSERU
DE ZNXPRTO TERMOPLASTMOS E COMPOSIOES ADESTVA)) .DASrADAS MOS
,
, 72RM0 Ma 178. 801 de 18 da abril de 1966
Requerente* ARMALITE, IMC.
Privilegio de invençãos ffl RIFLE DE COMBATE H

ReivindioariSen

.1 -1Jm Procm s. so par') orparnr novos Copolimeroa
enx4rto termop l Ástic ,, s, tendo a i6r."11a:

- ( 011 )

2X

REIVINVIDACOES

Um rifle para disparo seletivo Outomdtico, caracte.

o
o
M - O - SCÁ 2 )x O

_em oue n 4 um i':.terio de l'a 2; ' .7: é Cm interid pelo Itenes
bX vm inteiro 'teãdo, um valer Q9 0 1 7411 4' iire subet'ituinte

rizado por etompreender uma porção de receptor superior compreendendo 1'
metal em fOlha confmado em'um tubo d(imodo geral reto, uma porção da
raceptor.compreendendouma caixa de metal em falha, com um comprimenta
uma largura/ de um modo geral condunantes Com a dita porção do recepe

em

tbr sup erior • Juntas enberranda o mecanismo do rifle, as partes do rg
oestor superior e inferior tendo parçãee de articulação formadas ed
cada-um de seus extremos , dienteiros, Para' conatituirem . uma articulaçãO
em-terno de az eixo...traneversa4 o aiZO d 'ianteirO 44 parte do receptor'

• et-

rI(Ft

.;;

t

-
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,

$Upà¡°t' tlIÃO1' éágkakf'ó pitjâoll'baWm9Winn'taáOV1U;átiPortá'fhvrat5
w.01114riÚdó'/W liíniViit6rêcêlatÁr'i"
P(â g rç'stiA 7 àÀjrã4bátiie rs' guLarpSiekii .tiex,ã 'sd'&1'detrá .S&Stanr6É

cimente .live".ciaS`PiaMee"dásÁà4'áo''rtap-tiálipgii:orui'kelilh.O''
do aitsi .'étib,sà'e'd s' WilMill,Y
e=dito ferral:o
rara tra:VÁ 2lá

•Ciá ituaçoi61.1átierCàrb.

ds'itís'

dser íodi t dcano; a'p'OçÉo de ' reeepíOr inferior tell
do uma divisão transversal afastada do seu extremo a n
' terior, 'cara for.
Mar um receptor de carrega&5r 5 t:Pa _guarda de gatilho (guarda-Met0)5ga,.
tilho, percussor e mecanismo da armadilha; e um mecanismo da contraia
de disparo seletivo, montado na porção de receptor inferior; um braço

se segunda pgrçãO OndO
atigd1::“On4.2)915M4:1103.01101110/0
da P re s são 0* d5445r,Ba fia l.b.P&i,-Ç 5 5.gg ,e5~1,0,5:.~.4,4 1.Aaj5end0 WOr
ver a primeira porção do dito orgg o et . conato de vedação com
o Meen
nismo bombeador ao se. e- 1* .f1c atm-,-.aUme ,:;ts4.na-fprça atuando abre
t At
gunda

porção.

A requerente reiv fnca,a:priorldade do Ciorrespondente
depositado na Reiurti7ao'da 'fatentS ' dcs Estados Unidos de Amerie%
26 de abril de1965 5 sob n 5 i.150.917.
Ponto n 5 1 do total de 10 p ontos apresentados.

traseiro preso Is -redes laterais da porção o.receptor inferior, for. •
bando uma parede traseir 's para ambas 'as partes do receptor inferior

53-

14

inferior e superior, o dito braço fornecend0 um suporte para uma coroin
76—

Via, o ummecanisáo de trancatonto para manter unidas as porções do Te.

535 -74611
70

_r/.

1

77.2)-22- -

Captor superior e inferior, na posição de disparo,
Ponto no 1 de 12 pontos ,apresentados.
esa

FIG.I
3/

um° isa imo.335. de 13; de junho de 1966
• ERMO N4 175.121 de 29 de abril da 1966
Paquarentet CALIL HAPEZ NETO - SÃO PAULO
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS . EN SALTOS PARA CALÇADOS!'
REITfilDICACOES
Aperfeiçoamentos em saltos para calcados, Caracterizados
da
comPreender um tacão da_borracha dura, com superfície
palo . fatc
terna..polida, tendo em eus f. ace . infarior uma camada de borracha Sanei._

Requerente: SEBAST/30 s1AssI sao PAUL5
Privilegio de Invenção "A P ERPEIÇOMNTO,S Si TAMPAS PARA nacos*
1
.r:::::::
Ape rfeiçoaracntoe
frascosr cara ceWe la
lo fato de uma cápsula circular de p ouca altura ter
a 'czd, dobrada na
re.dentro para prender Cm poeliZo obilqua PaSa
estraita arreia de Dor.
racha, cuja borda livre se mantéis
algo afastada de funda da eÉpsulAng
Dnico ponto apresentado.

Telmsnte Mais sensivelmente, mais macia que aquela, com superf4ie OX m

Er I G. I
1.n•n••m...n,2

terna natural, isto. 4; limada,sendo esta camada fundida à primeira.
- Ponto n 5 ido total-de 2 p ontos apresentados,

TERMO 11 (: 1 79:444 de 12 de Maio de i964
Requeiemte: OW31%.:ILiaáS, INC,
Privilkio de Invergi(o iA9ERBEWARENTO EKGtiRELLTIVO A .t'.r3S 72,5144O
MUCOS 3 OUTROS 2VDOS À 'TUDO, DER CO3
K PROCEsSO PARA IS XWUTAR O Pet
F G*

2E7J::" N2 178.982 de . 2 11i dki abri/ de 1946
$1equerentet EATON TALE &TOWNE , INC a Ihrilio
Privilégio de Invenglo "UMA, PAIWYgIDO

IpivinotolMag
3. • tozba pua fln140 •szmpreamdendo uma caronadalicnbatende
w o com ua com uma PaSSaSem ge entrada do , fluido e =pompa da sal
de de fluido, a...um. mecanismo bombeaaor locaUsadIona esMaxaPOrotodh8
ar: o tillido da, passagen'de entrada .11brA,O do soi414,00notOngeolordio
fato de um . orfláo Imterno , ser ryeartado. na câmara tende. uma primar& *
porção em contato de Vadação.com'4ma primeira poroao, do mecanismo boa..

teadors cujo orgRo tem uma segunda poro espnega da ditapgrtainial

ffirrINDIC.ACOXI

ap eUelgoamento em/o5 relativo a tubos de raio catEdiCOSm
e outros tubos a 'dato, ditos tubos co 'mpreendendo uma parte ' de painel.
tune/MIO 0 . UM thi¡e anelar pendendo do ¡moo, beta como - uma
cinto*
na/ar a circundar °pango e a periferia do painel- e r sua f¡ungRo
o:dorido nazis% enquanto nua aresta t raseira se estendo . na direçee
da ubromidado'd:sta flange 2 caracterizado pelo Lato da cinte, na- nal
ão daiva aresta diueb estar distannida da parife r' ia do p ainel e
do non" com $240 Cooperando no sound° de definir um intersticio ae
nela tõ passo qUe; na regiNo da snicAresta-anelar traseirL, a cinta.:
ap rosoata sim.contbno o p,t0.emin?tar, a fie do joeimalcakntaCtCtia.
t eárAdie/ com a sup erado externa do aiudi go nane°.
.

.
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I

1:

f

I
.

~agaí, 46.os/tanta reividdiodo, prioridado do oorrosoon
ffildodepultadoilaBlepartiçao do Patintes dos Ratado. Nide/ Ilkthiblin Is Int% ea lo liviho de 1969, sob o‘ na 462.879.
9~110 Vie titia de 16 pontos apresentados;

.

a partir da bobina, atras um sistema de delegão'dde dridó trd~
com agulham..inseridoram,de conduoZ p e,tragiio, cartNoterisadg pelo ../
-

Xato - de,que.compreende melos t àptoti realizarem um nomandotinterirt
.mante'poeitivo decorte, !incrpoinado,com p movimento dá atira . ba./.
' tf3nte, t0 neletor das,tratam,e. das agulhas tranoportadome
. Reivindica-me a prioridade do oorreapondente
do . deaomitado na Itália, em 15 de, WOto de 1965, sob o ne 10:93065
Ponto n2 1 no . total 4e / pontos apreeentadoa.

f@mii ão Moa da 27.0 abri/ de 1966
hP4OU'ema intaa0 P/OLA_SIBala0 1$001
.kiffsilite da inimigo aMBUIÇOAMUNWO$ t/4 . 10ffiraftsTURA W201NICA iedich2
,i0~101€51814480,

•

banfOnic024

a et R411117inattarro sonvaniuNtõkfICA BOHOOMIZADolia
0141300-0 aériatituida Por aluiu N.-sorveteira para bater neoardeamenta
4$14quidoa5 galar pua a conteogio de crua galados ou oreelhanten t fox,*thaabareata por un motor ou batedor . dotado de eixo na autuei/Mi
qaat ha umabSiLo arttadora gog o mergulhe -km !Color de una (Mau.
"taateaelora do liquido ' a solar,:cuba do-. feitio a tamanho ver/Joie, 64
'Sfai ou ala de *teteia de ' refriguagaon pr‘priat caraoterizado pelo faia
ta da dltba te% na parte interior, 1..ateral ou. fundo nu 'úvula de W.
Wile da iirg peio tate da Inclua° doar; ii ume se do por 'tine geie
RSZS áo eu. atiraria da dita riftrUleá injeglaebtida quer par liOaa
Med% per por agito de ventoinhas ou prodísso samelhanbse
anato n% do isittl de 3 pontoe Urefentedos,

--

14,

-Maiô N, 182 ..024 de 10 de Agasto ,da 1966.
.'
dequerentet RADIO OORPDRATION 08 AMERIOA-M.D.d,
Trivii gslo de Itr;Plogaot "PROCESSO.ME , YABRICA00 DE UMA PEÇA DE
driod 00aPIEXA B211ÇA:DR.DRNW E RÉSPEUXvd".

une

Reivindi'eagtea..
1.4'rode500 de fabrioagão do uaa pega de lente &tilo& oomplii
Aa, , earaoterizada por empreender ao operaee de deformar una plaoa 4
ternopldstida • transparente, tendo dependura 'uniforme,. otbro uns aswer4
note otloa de me pimeiro molda toado ama doía oonfiureço para fará
mar A affergeld anperior da :dita placa com a meiem dada oontiauropla
formando a superflettrioforier do placa defoxoadu em Ima ouperfloith
gani aos alterar e superfioie ~rio, para fawarlim priattIrd lentas
deforundo.a lente elbre mma dada seperrioie 6tica de vn seaundo'nolda

pare acrucentari superfície juperior 64 primeira lente a nonkiguraga
6tioa da aesunlja auperfiole j e a seguir formando a Oupertioid inforiffig
da unta mana murar:iole plana formando uma segunda lento.
• Moirindica..sa a prioridade do correspondente Pedido 044$o
sítsdOu.Oi MIA. 05 . 30 di Mato de 1965, eob o ne 463617q
tonto ael, IN total de i pontos apresentados.
7
PaA
Y N ,~4r
.
.1X fff
_ ~7
,
‘\x.

wa stacwg da 39 dt1i0ote da 1964
Nan
arem WV4SUIRTO,06 .: #243~VACOAKEUXJytu1to1c4s
biaial,golima •
Paid,1440.4 4*nn
. Nau o iiiquiat •0,A mafflooP
PII3

400084 179.441 áí' ze mamo da /363.
lesurenteewom MOO 8.2.9.4t6114 .
de :miau 9:0110SUITO . D3
~moo, *MANO ta zaut anirdalpngtAt
ta 20.Male

•
ak Raia& Mi@ •

~da
uzispuitire do tWee da . trama év aseidé teittoti~
'

O. mente% na ~ias ameaffinven

aaáfflaaabffla

sjqulnade arredondar oupreendendo Vaia plaralidódtáêv.
atigadram de Uredonder.estendenic.se os insula retod .eu uns
fIrdi da arredondar, áltoS oilladrop da arredondar *ilha ouperdola
da arredondar sendo aolonadu es relagGV . entrs */ de acedo eu- *ia
perourso circular eu ~adula/unte otronlar, caraeterieada.peis
gabe OUO.ditoo ol/lároo 0 arredondar sou dita soperrfete de ine.
~AI ia .4 lápida per Da doeplaeentO 4,,novisents cerdide Oee N.

.
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•

Cr unedaeoa pat40 dsaa4Sn,.a.Nen',o, de Modo que o percuruo
• ttl,t,y?...,,rcr.:-Já`

nTo'ritai-lktstreta‘d'et,e'neekrte;' detrmÁSZ;:k

Z.ja

tiarzet de ditas meios de acionarnentoy mas tataldèm d natureza-,
.c.int•o
.
.rtaxenc dos p edaços de massa a Serem arredondados.
‘;',. 4 )5;44-) sT.D.riro;)',3,=,:i;
1.'w
4yuerente reivindica a prioridade d..) correspondente pd.:' ••
:.;;•/;
ic;,esi' , ..;-„adon a ep,artinia de Patentes' Eolandesd, ért 2 -de aetelábro vá'
.!...""/
,•
á
..•
4- g 39 .'5,, sob n o 65114.8çí..
-e,
•
OO nonto avre‘sente_Jo.

Meie

tração e cOilotado tioa: conjuntos de mastros para le4ántar 6 abaixo as
koperitiro de anemia 4 incorporado tOalmhatotsgiii

métktà,'ii-egdacild

Mactrus -pua estender ce

de cada ce*arke e ui transportadoLia '
maateos tela
;C.Vibrc,2 de c ada cccAlla

de , carie ‘ á desl.r..i..kty,ãl:r.;2nte 24z:e:lado er.tr'e co cenázIte4 de

4 móvel ac
:o são wo ,t-to .v24
ces e

dos.

,

;

•
Á r6çrt
liatia'qlrfcridade.do,u/respowe,rete:»edidelp.,.-,
laposita6 . naataktitEt -Ce 'eter.torn,,..Inglaterra, t eie
;,165, sob o n a :,7477105 e f.,:r
de maio de. 1966 Ect 0:ne 45g/664. i4,
fnnto . ne1 dc teta: de 6 . pontos apresentados. .

r(
_
10

Ta 3.82.530 da 1 de setembro de 196E,
r,eo,:c2-entet CATERPILLAR TRAWOR CO.,
triv1140.0 de Invenção n $13SPENSIO PARA CAIIINHUES DE ELEVADA Cls_PAOIDAD3

Reo-,4rt:tet TETSZIO ely;

„ItErWIDICAOES

1 .4 Um sistema de suspensão para um caminhão que tem um OOrpC.,
uma carga, um chassi e rodas caracterizado pelo fato de. compre'
eer:.er usa montante de suspensão elÉstica par a cad a r oda , taLc ono chaS.•
ti sa.crtando cada'montante numa posição geralmente vertical adjaCente
n z. ma roda, MeiCS ligando o emtremo inferior do montante com a roda, O
eatr e MP

TERMOL5 182,691 de 8 do setembro de 1966

Superior do montante estkdo em contato com o Corpo, eM rela

Vaio slnortadora de carga ai, com o que a maior parte do peso

go aerpte

• auA, carga são transmitido ao solo atreves dos montantes e rodaSe
Yeivindica-sc a prioridade do correspondente pedido demositaçO
Repaeticão de l'atentas dos.Eatados'Unidos da Ameaica, et ZI de SO
sob n a 488.986.
tamtro de 1965,
-Ponto II( 1 do total da 5 pontos apwasentades.

Privi:Z4lo de

?A.111,0
"Ir_CALISIZO Dl: CO1:TATO

ACIOUDO POR MULO

Lunurzciar,à
1. Mecani geo de Contsto acionado por Moedas, erraotorízade
/o fato de, na 'fele de quefir., poi onde desce a moeda, ser 524ista
alavanca de'paroaa para a mesma dispesta em posição rígoroamnte de e.
terminada, e com I-,, ossibilidade de ret-air-ao, deixando a raia livre"
diante 1.1.1a determinado sir p l, dita ra5a tendo ainda, externa O altera*
mente, uma alavanca Uvel, rrtícvlada mola sua extremidade e4eriog
.un pino, fixado A rarcride raia, e j r trio do Qual poCe girar unau

tente, alawneweste provida, em rua extremidade oposta . 0 irterior,
teque6 eixo, Implantado perpenCicularirerte ' s'faces de reeda UNI
6o cio queda, e portedcr de um peoucla rae onfildrico, de monte*,
ciret4Srie livro, e que LrÁLnça para o interior rl,t raia, atrmis de dell
tara lntoral,
Pdnto a. 0 1 dc tctal Co 4 pr,ntes apreser:;aJoss
/-W
'•

ZUM

W i2L44 O

lc de setenbro du 1966

•

Mequexentea FR3DERICK GEORGE 5411.,so g - 'BUNDA DO NORTE
ZdA.I.Ogie de Invenção °APERFEIÇOAM NTOS EId OtT RET,ATIVO3 A ÁPARtgo

SIrrara E . TRZYSFORTIECR n3 CARGA
- ICIVINDIOAÇOEt

UM aparillho 'elevador e transportador de carga com 'g ozo ta- •
Yaea c a ectâuntos de mastros articuladamente montados na extremidade
01dade de tração dum vagonete articulado e st&oe1 entre 31,
trasedra
alz Degr100 rertk de operação na qual os conStastos de mastros:8sta+ ra.
tre 4 coberta da unidade de traçiio, e ora oosicía de trabalho na. Nea/
ceteJtertop e g* lustros estão /ocalizados arbstaacialaente eretos ai..
nUiteay earaCterizado . retc tete de que. os conjuntos; a:, mastros. são te;

ieteírikor, .priaeir• dlepasitivo . de ,Inergla ó- acatado a anidads.ele •

9
7

7E

C 182488 de 13 de aetembro de 198,s

Recitteratet KeTALORGXCL XREISCFM LTDA. - 111,0 GIUNDE DO SUL

Prirl/isio de Invencio "NOVA ?OMINA PAU ÇOSTS - DE FOLSAS DS

it/O, Cents1ate5
•••

,

eduida=feit a

DIÁRIO OfiCiAL (Seção III)

altIoine*Unia,
1 -liava mAquina . para corte de A6lbae de . madaira e/ou atImPaltail
doe, easraoteilrada por •ompreonder essenoialment0 uma:armaqlog sob“
goll 4 **sentada . * Meca, sob a qual . são fia:adia os' traves ia longitask .
dotadas em Suas extremidades intriores • internei do rebordos o
, Xormadome de trilhos, ce quaiiservem . de'guiaapera as roldanas giga .
t6rioà, que afço prisma num auporteitue'corregali oonjumtó dó' Motor
Ma aarra,.dotada esta de UM& capa protetora, aeúdo4u a Polle:do'ditio.
gotor aaiona a polia da dita serra por ' sola de tma correia, soada á hegit
-ler fixada rdamente no oito suporte por meie de peragus04 é- 0
*
rigidamOnkew
dita
serra
1
rotativamente
assentado
•
mano4
lia
pretos no dito iuporte.
* Ponto ne 1 do total do 6 pontoo apre;antadoo.
. r
•
8Ég -

8

TV"
•

, Maio .de, 1971 1841

ontre .*4 Att$4 ?ratai . ia hada§ da fliWao, bá Caie eategoteg.t%
oinaiRfrontalo, fixados ao dito corpo. e unlios'qualm'afreeente "orta
soe para 6 esetanento do liquido filtrado e equipado, alga% Coa ma
diapositivo de layason roi:roso/Va i saque um &abolo, deelookol, em IES
aallmdro por moio .de um fuso, copara a olimara•para o liquido à açw
irado Ra cansara para o liquido filtrado, •iraoteriaido pelo fato de ai
que o cilindre Ia liga externo e ~altamente, na lado frontal Opostaon
ao escoamento. do liquido filtrado,-ao Oabogoto ali azIetaatio e aia nu
gado, atearia dieborturas previstas neste cabeçote ' COM (teimara do 411
insonte Ultimato, destinada ao produto filtrado5 ag ainda& pelo WS
de que, dentro. da uma parte central 8oa do eorpo de sostentagio# dolga
~altos frontais, que ascendem em forma billooldal na ditmolm de 1N01
nográna &dana outro ai por meio do fuso um dos vais 4 axialmego
ao 1m6v4 a o .outro repouso na. 4xtremidade livre de uma tosta de &bom
lo axialmento mével 3untamento com o 4abolo a ao adua mantida§ ma ea
uoslo'ol4stionsotwo. par waio do s umo mola, qui: ataco no Mate à
4~1.4
•
Rinalionto, * depoaitante Uh/Indica a.prloridade.deRoiraPpea'
dento podido dopontado na Repartigge del!atentos AR Alemanhavaa 1/4, •
aatoMbro do 1965, sob o na R 47.201 '711b/Ia de
1 to total de 2 pontoo. apresentoaes*
,
13 ''' 4",

• ' 13

r
15:01

Fl G.1
-N In

, n‘'

'i
tn
Ç.,emmeW7

i 0 Np 182:824 de' 44 de sabedor .° do 1966.
:
Oaquvrentee MILIO'BIATRATX SIO PAUTA,
F41
DUPLUADDR"
4 .Invenção 1.PgRE0g/ÇOAMBáTOS

W ntn

.,
litr•112
N Mr." g

Plju .f.

janylAW2OU

1 . Ap.rfoiçoamantos .em duplicador, ceu,acterizado por 40ffip~
s
bnchDr, ei' conjunto,. uma masa de suporte dá presna,'Oarrogande.na'ila
• toiro formado de uma placa retilínea e preferivelmente retangularg.64m
matorial . de aspuma absorventa,-carregado'de tinta-impreasora,.64n66 o
• 'nua a dita moela, por melo de presilhas ou outras artig ulagio aemnhomm
tat, corredios descendentes e ascendentes,-guiadas por pium fixatfte
oa dita mata, suporta uma placa ou tela de °orlam'', povaidora.do /' o
(atencil° a munida dt prendedores Sonvencionals.,
Ponto n la 1 do total 'do 5 pont oo apresentadoS.

.,

o

Malta"

1 —nitro POraliquidos, ,p artionarmaota 6i.e luoritio.eota,
suipado coa um *lamento de filtração que oonsiate.em .um (lorpa de 910$ a'
4140fRéfeeftetert! emegn,
li nt#001si Um iftip@ . ibettn44~

,

r,ék;

1 s

;

N,
¡ .MR,

j'

Ii'''''.

i

:

#0

A
11 mus li OPI
.7 .ffine ';4•
;NNNN. N UMèNN N 4;
WejleillW ?

-Ild
11'

.
altambro do 104
~Mo na 182.90.1 da 19
paquarenPs FILTARWEIK IUNN &MUI" 044.1440c AlAntana
PrivilIgio do Inventa° W.00 Pária 7.4134600 . -

04 ,
,g,

,

=MO ' Ne 183.085 de 21'4e_aatimbro de 1966 '
IlIZMANHÃ:
iolgoreatai
Rstvillgto do:Invonglo %Ong000, 1)0 PILIU . G4T4g t4a 4.CONSOMVIZ
•
Rt A1044 ZOMPARA2URA84
' ÁLIVIAMIN.054
* tarei:Mo de pilhas goivAnioas de oombustivel que fundem*
em* ma Oonbustivel gasoso e com um egonti oxidante . gasOsop sokaitail e
tempowaturaikt . oetompliam do um OtotrOlito sdimo ' dlatiforme som da
trama aplloadoluem ambos os lados, de camadas delgada.. • permeies/go
ao ata, oaraoterisado pelo fato de quo uma pluralidade de . uamadaa de
itotr4lito dileto se'acilaialltuaMontO sobrepostas com pequenos ¡atem
los. Rondo wit enodo 4 proUnda.por PeãO do lOunas de a poio do'ffl
mikeio Material.
'ffliiatmegt* * .daporttpem lainpdica a priori4a0, do oorraspqa
r

iAít _

itH'

842r- = entinciçofeinvel, • • e e -

.a

Ç. •

Aaporti4e0 et .1.Atçezti
vIrj,171 . é:c "1965, sob o n o 's 13402VI 1:12)..b• •

wetec t'ApOsitar:Ik
,•
'-?!.-.•#••0 •

e 5 Fintee apreseáted..006

PentaLdo

r

:

.

t.

rLDodt

dro de rolamentos adequados atravessndos por eixo cuja eitremidadeih,
vre possue porca de fixagão e regulagem empoado por elesenio de feda*,
'mento do tubo, enquanto que A outra e:Ltremideds 4c eixo Se projeta
ternamente em relaç go ao suporte conjugandc-se a extremidade da bar'k

'I I 1.~ 1

k—

SuARTE pAncparek DE:DIR2ÇWC DE WICULOS MMOB1z1wo0, ága

•racterisade pelo fato de to constituir de pe;a tubular, ollinAriaa
targantio ideal, deta4"orlm dos laterais de Worte conveniente fixaddi,
4. P on t o p roO rio .do,veic 'ulo, e internam2nte facundo ás bates do ci1411

tira\
muna vkl

1,1 -.2z\\ \..\\ \\\

1,r

P*(i. t4Orr NAECZ ,.2 .
Petyiggià ;eê IltiVengS " "SUCOETZ : Wtsk EAR Ilk DE; 41ncyjp 1. vgcno,a *ago.

.

inermaziona

AREI
-

\\F\.\_\

iMi

;

12

E //

AIGESTgai ma

:z

Igiát0 !OtZ,W;MT'lk:W,(5à0taágaZa,195q.,,,.

•111. in,11. 11111
"

á
13

G

de direção; pelo fato do espaço compleendido ihtre os rolamentos mor
.destinado a grg ga ou lubrificação por meto de engraxadiera projetedM ik
- lateralmente na parede d g tubo do suportes
Ponto

1 do total de 2 pontos ariraSentedos

icj.;.c.9 de 30 de setembro do1966
142.1,v-e:ante: C.L.V. LI1aTaD - IáLITERRIC
17.xilÉe.o de Invenção !'DIS7-CSITIVO ADX±UAR DE PÁRUDA PAU //MORES
•

CUSUSTZ0

/a
yzrVIrnICWIE4

. Dispositivo auxiliar de. partida para motores de. compuStRO
.ttena, caractorizado por cow-.reeader, em comtinaçãc, ui. elemento, 0.94-:.
dc aquecimento c uma resietsncia atrairás da qual passa a Correm
•

elStrica qUe vai ao cIe,-_ent de aquecimento, apresentando esta re-

vIttÊncia surstancial an mento em resista-ncia,quancio a temperatura aM

âp r,ta e tendo tambám apreciável reaistencia fria, de sorte que quer&
• Lç Á.epositlgo• auxiliar de partida estA ligado a tr2a f onte de corrente
oelarica, o fluxo inicial da cora e que atravessa a resisteAcis
aí levedo para aqueeer rapidamente o elemento de aquecimento, e quen..
firo resistencia se aquece diminuio nu= de cor-tente que chega ao m
elemanto de aquecimento. .

t requerente. reivimdita a,pricridade do c gírespcndente pedido de2)ositaec na Repartição de Patentes na rnglat'erra em 11 de o utubi0 de
tilwa 3965, sob o D 43.014.

Powto n. 12 1 do totcl

15 pontos apresentados.

TSRMO 119.948 6 de Juno do 1960.
Requerente: EIRITARITE METAL 00RP0RASI0N.r.W.

•:Privilégio de invenção: "APERPEIÇOAT=0 E 1?ECOESZ0 DO 2201DQX0
DO SUPERIOR",
DE FERRO "P
Reivináiese:cem
1-Aperfeíqoamnnte em proeeeào de produçZo-de 8400

fundido superiai., caractsriaada pelo fate de compreender Oe bátleld,
de ejustar a essig es carga com relação ao teãr qa imbue eglp
fitice e equivalente de carbono para proporcionar um determinado
1cr de , carbcneteco=zitiutivo ou constitucional, de Undir cata Ca
ga e de er:z:fltizer e £1.:m5o cem um nente que consiste de uma npoi
de ailleic.c um fluoeto metálico.
Unto a., no tatÇl

de 7 .pentes npreeontaeoe.

Mi. 10 le 20 20 3O•
106.816
íà
20 ds'Novembro de 19g
TÊMO .Tf á
ilevorentes OVOSEMA ANSTLZW. LlemÀa
PrIv114sio de Trivençpol ' UTOOSSWIMUL WMAR REEI/FAS ARTIFIcIAIS
11:510-TOM0002SWR3 41XLQUIRL ITOPRIS PLRA. WouTAR O PeocrgRn

Reivindicentteá

41;

1.7roeccrepara ejetar resines artificiais auto.
,atiatreL:ex4ee, owric.1.!4 evelituramente materiais de enchimento, cara44114J& RUMO do 019 4 al4 4 A,04 4.$ nO 1.0 4.0 " r1.9 23

5

DIAPPO. driet1 M:-.: ;( e

•

àegukcia-íá. :s •

.

, ,
t ;

daeontrmi 3 Oupertieleg ai ilsitaPÃO - iadliefs -• groialdatálabta-at¥1111
.
.
'eas; e onde a resina artificial ee aoha ma' ua estado ia gpo ond*a.
raceriti, 6 mantida ableitada de todas ao sUporfieiSs4o'idaltsoIo
.sovidontadao, ema o táctilo . de peça tiexirsis --11 ..imertow 'para 40OW
à r;eine . artifical ó'4o,...e3;liul:ners:05%

"

;

-Maio

de 1 971 • 1843

13

. :

'

-

-

!ias oheora ,pasa otxtelior o Oleio; diapaattivd peta tarar atilitleindentta•

PÁmpa spealiosicipaas uados.dispolitivps
ihdleadoredAo.ouramde rp
j,
talim do pino paga sasimajnetse p pino 1 14rar o dê:tont° *0-pense'...
OsselhOo do-partida.
Á "oleosa* goivimdica e prioAdMis-do dorsósporaddêté.p.didd,a
dOSsitadosha impartigKo do PatsAtes moa Estilha V$40 It4airies o . •

.Ritivittdica‘se aprieridade : do ,otriamapipiniimati
pedido depoottatio . na . ilselanha em 23. de No;embro 6. ' 14Y7 4. 14 de IN

.
Seb 4 *0 91.04 doi 0 . 0 mago 4. 1961.
Nato i de *Olá ds 29. Pontoe spréspatgba

.veretro . de 1938, sob'o'nci 1* 19:708 2/3'd ' a p 20.3.96 x/39.
.
Ponto me 1 rio total 'de '6 nonflos . . apreitenteidea,

arl
-lie
,rmalea :

11".t

~1.12 d ....'

Itiared• N I
NP •..,i_J..-.

4

iiiir=7:r7ai r, I

.;..---...-~mis;-:...
~lia __
"~..icariesw~ielua
,
r

-.1::"
1/
111;*
":"."
fili;
1.1

tit:
ri

1101~

sA,fàlfililig ril

("1

-

•edMWO da X44400 es teremaro.d. 1962.
41~MarbeslIONEMIO.00finat -MAU.
tareairke'VARTZGQ
. 51,114.1 digs
/SCÁB17.4BÁDO 2 P*002030 PAU
ieletottme !Mblilk »O -ItliellOK
isiviadlosoOes

1. Ca artigo taxtil ostabilizado,-loaraeterisada
pife de.; ermweelle ao gamo tolOado de fibras domorilOnitrila
atrieltatea, ertabilisado coa BUtiorolaetona..
•

41,

22 12

20 '

Novembro di 1962.
NANDOZ
PITAM
Ltd. ;••n Canad.
asquertuttet
Sriv114io do Invenoão;:"PROCESSO'PÁRÁ A o peag/(0 . ):2-0721Witt OL4406.
..4twitmUS r muro L raz SOBRE PIBRÃO Dt POtTAVIDAN NATU0414"
21n2ro

ri tt, _ 144.593

dê 12 de

ReivindioagZes

44.44 l.po.4e

Beitindisa.ao a piorideda do oontspondênto pio

aos

gap. .

*a Ir de NO:reabro de 1961. aob o me 744$
Boato m* 1 no total do I pontos apreaentadoam

• liam0 Xe 104.1ft dê At do agosto do 1965;..
Isgasemitst ROMA ISla COMPAU . E.V.A.
Irts114144 d. Ialwego: icobroostoto DISPNRONNIII E PROCESSO PARÁ Miam
AM .00POLÍMSEOE'SENDO VRIDagg
ÁCIDO.At4I03 LIGADAS A UM RADTC&T,
• ouala-proa aretico‘

• la obeengeo de tineu.rest ciarei% ui./
/boneca . o eólidaa 6 lUz's3bre fibras de poliadides naturalsv oargets•
*Stade pelo tato de serem_as.fibras tratodos *a as .bmah0 dó tintorplm
akluosto, o qual oontám, al gra do- oorante, hidroxilataina eu um ae3 da hl.
droxilamina, sendo tal trateasento.;fetuado‘ em temperaturas Oompraeritli
das eMtra 20 2 e :UO a aób valores de p indo de 1.a 8 00m °Granires.]
acidos ou com,cornpleros metá/loon a sendo de .0,1 a . 0, 'CM bus 210.1
1-Proceaso para

piso das fibras, a quantidade de hidroxil-amina- ealoulada COMO laia**
4. hidroxilataine.
Reivindica-se .a pri .oridade do correspondente pedidd.e.
depoeitedo na *Suíça , em 13 de Novembro de . 1961, 'sob n13.128/61e«
.
Ponta n ft. 1 no total- de-2 pontoe :apressistados.
Nad140 act. 131 ..218 . - de -28 de julho de ..3.961
-•
Paciuerantel-CONTROLS COMPANY OF AMCRICA
Priviligio 'de Invençgo *APERFICIÇOANS.NTus ,314 FtItOISTRADOUS . D21 1114204
•
•

*ha ernipoeiele d.isporgente caracterizada por compreender um 6.:
lia bando, ale dissolvida, um. a p.roor§Xo pequena de um °o-Doi/mero dt
stax:rto toado um polímero de base &rua monSmero, mono-etileniaamentta
iniaturador . pollateriaitvol ou u i a mistura d:sses monOmertis, sendo, pelo
monos um doe oltadoa montaaeros, um , e'ster tendo tad po' rçU aleoflica de
we tamanho suficiont‘ para dar tÚlubilidade ao oo-polimero da *azeita
• 41,00, sendó o - citado

citta notte4

te de :atares alcoilicos de ;eidos acrilico, metracrill 'o; itaj1io0.
tamáriooreateree vimíneos de eatoresa1aanj loos e.allstome d oiti*
dos :atonia, tendo o citado poli:saro - de base, enxertadas abre ;10 ut4i
• Warp. de. .;41.cio malertmico e/chi doido itacOnaixicoi 'nas quais .a nitrogete.
nie".dee utiidedae• de eido tile° Se liga . ito radie-sal.
' •

-UaM 2n \C

BAZVINDICAGOL-4.

3. - • iperPeiçoameritos em r' egiatraddrãe de te"(apo, in3.uindo
dispositivo para. lOcallear um ponto de partide . nwn mai: cador- ou dia «
.tribUidor.do : tempo. • caracto'rizeido por uri "d'IthlWritei adaptado 'para .alie
tirado cora o .marcador ou . -diatribuidor . de .tempo .,* 10.41no mantido ale . ;el•mento,
mantida -de rea:al.::0 'ffierief idj.deen 'te ao •lementoo
dater.minado ..ntimero ct0.414posittvos indicadoras d..-petttos.

4st"ek • esoo1hí4o . tun membrO da classe

•
ria qui/ : m
• t- :4rit
• art$

e

e um radioa1.-de'eartiesiti," *andá as wrg, 204:4 di .t4o

xentILM
aroa de 3.J.

"PU*. do"
goiorldàdn 4ejpeado,óórre'mponontitjtó0Híta4-1141w-

•

1844 SGgurnéa-feira 3

.

Real,t4to,de PateStat dos estados Unidos da AMjrica s
0$ 1964 'Ws. ne 237.743.
Ponto t e 1 do tOtal de 12 pontos apresentados,*

D:ARICT GACtieq_ (Ser - o

em

/4 de neijeedie,

Maio de nOt,

Reivindica-se a 9rioridada do pedida

lente'i

13 011t0 A g . 1 no

total

terteOpOSa

43.343 am . 13/3)19639

.epositaáo de Luxemburgo azo, o

•

de 20 pontos 4reeentaaots.

/Tq fa

5.151IM0 11 1 152.610 de 13 de Mar,,,o de .1964.
UquerEntes STANDARD WCTRICA S.A.-Suécia
Irivilégio de Invençãot. °SISTEMA DE SIRAVIZA00" .

•
neivinidicaoes
1-UM sistema de sinclização'para transmitir piforma...
Rão digita] abre um circuito de transmissão ligando um equipamento
de Cataç gc
risca* per

central com um equipamento localizado á distanCia, comete:
maios indicadores de algarismos no equipamento 'do centro .

para indicar o valer de guta:102r algarismo deaejado °para ser 'tranemi.
tido, meios respondedores g operação

dos ditos meios indicador ei pa
Pito circuito moiam no...

ra transmitir uma primeira frequência sabre o

dite equipamento do centró, respandedoree'à recepção da dita primeira
.frequência para gerar uma seg ,..$nda frequência; meios contadores AO ale
to equipamento da estação para contar o número de cada ciclo

dos gtn/

tos segundos meios de frequência no equipamento da . estação, reapsidCw
dores ao nUmero de ciclos da dita segunda frequênCia Contada

pelos

pitos meios contadores,. correspondente ao dito valor do algarisiropte
sa terminar a transmissão da dia primeira frequência, e meiOS regiSe

no dito

tradores

equipamento da estação central funcionando em'reSpOS

ta à dita terminação da. transmissão da

dita primeirerfrequência

tornar o Valor do aígarismo indicado no dito equipaiento da

para.

eataqUe

Reivindica-sw a prioridade do Correspondente pedida
depositado na Suaela, em 10 de Setembro de
Ponto n 2

1962, sob e n2'9.731.

1 no total ge 5 pentes

apresentados.

MERNO N A 153.072 de 25 de Setembro de
MeqUerenta$OENERAL'ELEOTRIO OOMPW-

1.963.
MU.

2rivi1égio de XnvençRet "APERIFEIÇAillENTO dIWCESSO Inak REMIU
/ATERIAM FERROS O"
Saivindicaçãee

precatem para revestir"
um mataria,. ~ta qes toa attbre' .4

1-.Aperfeigesmsata em

rinlterroeor

compreendendo-

mesmo um reeveetimentó . firmemente aderente coneitindo eesencia1reeté
de bidroxido de magn g eto formado

p ela

aplicsOlo de ima lama que 'CO*

Siete mencialmente de uma a uspáll ã e

aquos a de aprox ima dame nte LIR
e; la ~cento em part em um p$ de &cid& de meenéelo, dlIc mentia:4
to mamasse:de.' -umeiten' epratara jula superior a aprorkaadameaie3451

2tRMO N o

157.356 de 6 de/argo

01W , AUmsaaterimade pelo fato is que. dita iWriagwve tamanho de erista
na ema rui aproximadamente 170' à Winitadesanastreee.
Reivindica-0e a prioridade de correspondente MIM
dormitada hos R.V.A. em. 12 da eutuDro de 1/62,. sob o 0230.219e
r?or.tls f rne tosar de ft tentai avriierettades.

de 1964

RequerenteaXTRACTION DR . Shae W.¡AimIOA.

de TayenOei ffPR0CES,S0 r EarrnisENTo • PARA "O: T.RÁTAffl
Dr 1lITATI3 riBtosose.

Trivil‘gio
UENTO

Peivindicaam
.Proceaso e

materiais fibrosoe, , segando o

•

equipameáo para o trataaento 46

qual a matéria

tratada.; ettre

Wen oorreía transportadora perfureda i. Omm 4guas oc:M ma solvo,.
te hidrocarbonato.de forte poder extrativo, e eem . em terceiro
mo/vente que se mistara . parcialmente oba égua parcialmente
com o solvente hidrooarbonade i, oaracterizadom pele tato dellpe

se
ge

efetua o tratamento essencialmente em duas

zonas,

sendo

Ame

liquidem que atravessarem a matéria Waexmeolhidoe amue.

ingeriore pala.
a . metéria da primeira mona, e retà4
Ilsnao- se a false superi or, Pelo menos p arcialmente, porá acima

mc tamque

as deeanta4ao,

Menos.parcialmente, sObre

ia deruirde zona'.

retornando-se Itisaa

Segunda-feiva .3

TESUO lad '153 ..529 do

9 de oUtUbCO'da 1963
Regue/unto. gaRsI9.LimA Rir() OUANA4RA
Priul14gio de Invenção, w 0M NOVO SISWEMA DE IONI0:0

COMANDADO 1

meu

TOEM
1 - Um :uivo alat' ona de ignição comandado a

tradalatoro SUOU
•0 •

eirado por compreender um corpo formadó)COM 014499 de retriger440,

qual encontra

Voe oeixt 2 peralelopipedal Alepottp dm pedlg:o WrISOOdi 123ART,
posterier . igeriorAa corrugaria :1 su esta interirementO ~min,
daA os. aa ciaiíra 2 possui seu fUnd0.0emi .: ciroular com.algumos abert0J
W5is,24 O, osneenti. icamente a ele e longitudinalmente A prdprio 014
, moo

.UIVSNDICACiSEQ

.no

Maio de 1971 i841631"------22r

DIÁRIO OFICIAL , Seç-ão

-ge montado o circuito , coN transistor e dido.1"zindsoir

varo 11 que a atrarease, tendo .= seu interior 1i(
disper do um
lotes Co rosca rhicla..tipo soberba, :da UM lado até a p orto sêdtdip,
Contra, de Ontrad&direita.c . dofoutro.lado, de'entradd esquardasn
do girat6riapor suas ext r emidades eilindricso em mancais 10 dispona

de forma a proprlciar uma boa traneferircia de calor, por.disséRACIA1

torfdra . da 4aixa'2, Sonde aia - ,Reeees extremidades dotada do ULD eroi

tármica.

pontuem 4 solidiriam varl'o 11,

Ponto n o 1

ponta'nt'l no total de 3 pontos apresentadas

dd total de 2 pontos apresentados.

2=0. .NO160.514'do 30 da , Junho de l964.

Requerente* g*IADZO JOSt =ITU PítIO-G:11.
,
Privil4to'de Invenção* "OERPEIÇOAMEBTOS EIA PEÇAS ME /MAM MI A IOSTA00 DE VIOR:i. OU 'LIVISIo ais dOmmOS".

TtEMO N' 155.980 -de 10 de Janeiro de 1964.

Requerente, MASSAÔ ICAMIOKA8nn1e

,ieivinaicaglea

Privilégio de Invonçãoi "NOVO PRINQURDO".

1.:AperfeiçOrreiltog eia papos de encaixe POCia

Reivindice4es

1-Novo brinan'edo,
, .

:

caracter lande Por'eemPrean d er ink.

oialnente um:pequeno instrumento musical, do tipo

biOnicajta 'tecias

formado por um bloco aubatancialaente prinaltio0 retangular, provida

geio de tion e eu divieRo de ' conãos ly* oom preend00 1nd Ma 96

gema

1.%

laminps planas ou da superficie irregular,'diapostee paz 1o21

te cang o, formando Ownl'o, eaDeçoa entre si, diopoaitivos Gsael,
Oterlisdos essencinlmente,.Icrposanir uma dee extremidadem.doS 12,ii

lera 41 poli:tetos vibra.
dag, ap ertura * de raida:de como lleo
constituinte de trompa acéstiqat

.re o interior, enquanto que -a.. outra extremidade interrompe:40065a/

e ainda, no lateral oposto ao dito cone, onde alo previetas as aluerlo

angulo oiro azem dobia*para. o interion'aevindo Ao andaime '0.1k0MW

doe usai furos tranevereaie, de . localizapio
dorna, e tando solidário, n0 lado
grande cone lateral longitudinal,

ura* de entrada de ar, o mesmo ince* formando

411 aspe extrémod opoje.

toe uma oralha , postertor alargado, e na torminal anterior em

pifo, •

moo larMadore0 40 Peça, uo . prOlongamento 40 forma ourra ou Miada. .

olo ' de. pareionsamente .da pep:Onbeequente
Ponto o1 1 00 tetel 4e 2.130200e apresestadoao
e

Ute aendod dotadO de um recorto circular interne.
Nato nt 1 no total -da 5 ventos ileamentadoe.
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l".2800 N e 160.032 d. 3.6 de Juall ci i de 1964.
Dequerenter atOIDIO ULMO. $ão Paulo;
Privilégio da Invengãos'OARRETA"DISTRIBUIDORA DE 18DITI1JZANTE8

PARÁ Tos toRlOOLAS".
Reivindiegodeo
1- a carreta distribuidora de fertilizante*, 'pare finA0
esrleelta s , caracterizada por ionsietiar mu, ~Sate ecastit udde dei

sIamo No 3.66.09 40 29

de Orço do 19490
mlequarastas ant 00M28 IR INDLLO WO PAULO
prive,redaogumengaceomicmommosixmoimallesiliindesoffie,
ZOZ 'AdIEJOSta =Same P4115 3TQ vaiam

,anon#Agsza
3::-, X4MeNsOmPates Aotrodosidos go mut/adorei do acalorada

-IMO

Segunda-feire 3

.,ORCIAI. (Seção 111)

iillehew Ima mita wafadaaé . aaiaakelaaaaaM OWOMENIN4
dadbitatio. da uma orem,* osoadlitmaame atilara da sarmiluéme Am
*Os ilkintes ' eu.outrd ydao dmaimuse do vei-edie. eadtmada mapemie
IMOOmtme ma registrador da aUnepopela OM ' odametea, onaatituide, pad
dediaJamte de disoes . odatendo 011 . 4WarielOS Ai O a 9,
*
4 p1P 48 / ma oilda disso, atravío -am Viscri; sonde os aluo' morldUst
.Amedi • indiridmaimeuts Por outrowdleoes mameama,a Uss mudisaides
mmalarte saliento iztorntmosttee•. ~to am .1 de tot41.0.9 ¡matos maet.eat1(40,..

Maio de 1911

paagega Maa ~ri

¥1041010.4. .
i.iPerfeigoaMentox eM OU 'i.clatiyoe d tatricaoás
de vidra -plane, na qual pelo Menos uma auperfíci. do vidro •etí.fe
411 contato coo estanho fundido, caraoterleado Por compreender aa.
Zoe*. de Pimeiro'eubitituir oa Lona estanho que tinhatf entrado o
na Sanada de superfloie do'vidro,' por íons hidrogénio, e então a2.
batituir 'pelo mePoo'usa 'parte deis /tina hidrogénio por ion* do ouo
xtée elemento.
Deivindiáa-se a prioridado do oorrespondente e o
Pedido depositede ca' ínglaterra em 23 do ',POohel dO 1964, •oh o moo
••

•

•

Ronto no _l ao total de 7 ponin+ ic004ObotOdola
t;eraiosa 171.0a cup 30de. hlae de 19651 •
.
nJéjueireatei Z now .cirliaciii"CáMPANY
• Wriri14400 - 4e 3nvengãos OPROORSiO 1P4PETÇOAD0 PARA PMRPARAR DIOXIDO
• DR TITANO ]E PIPO DE 2I0012gWO, OMTAI,TWO. ACIODiiR4.
111110 me 162.891 -do. • 9 de abri/ de 101
;e/prontos 80CIRTE RRODUARra
Witanil •
o
APRIMIÇOAMEM
Dm PROCI480 De POWCAÇA0 . b1 pl.
0
vongios
ta1'1l4tio de In
vourná, nos, 71,8843:1 Paommoa:anklacat
B3IVIM0IC/CO23
.

MerfoildaMento em procosno pari fabricaoMo de fitamont64.-

'MA, fibras e . produtos análogos por oxtrudo as um banho di eoagu/agAo a
Mdese do uma So7 .--cãO primária do te/acetato do ccoluloo AO ácido acético,
4101.40 diretamente na acetilação,. aperfnigoamanto :ato cara-atenua° polo
%ao a. ae Ofatune a lavagem dito, produtos, quando ..to reunidos olor/
/grima O uma mecha OS estado sonalvelmente distendido, que ás espalha ia&
junte am.lanno do lampa adqutrtftdo um movinontO vibrat6,10 . do fraga ea
AWANde.
lolvindica-eo a prioridad, do oorrospondon4, pedido• 4mame1tade - ne
10~* s" 05 ' 4á Jmnig. du 1964 sob afè 977.258
Ponto no 1 do total da 3 pontos apreoentad09.
6
7

.F19.1
Ma) nft 163:268 de 28 de Abril de 19M,..,
~p rontos =nos consoo DR43ID 3.1.. 3Ão tgul0
ligivilégio de Invenção, 0400 50 APRUMO/DO gaRa RVIStoie mf
NUM Dp VIDRO-0~00,
raivindloag3se
1-Unsprooesso para róCarga* un nolig0 Ci vadeaark.
efetuar una trooe , de imitar= camada oupo*o
por
zado,
41" Oardetari
dedal do artigo para formar lu 11.14 uma iam saga cristalina de./
.
10~ 0Oaticiente de.dilataçãe bérmioa.
Meivindioa-mo a.prioridaim do ea praspondents sfdide de.
~tad* amo E.U.1, se deitais. de 1964. 'Sob • alo 161.30.0140). 40.1fia o 365.199e
monto ndl s no total À* g oumbef sprwatados,
111,270i662-a. 23 4. Jusho 4, 1165.
jhaquerentei-PiMMIO20K MOSCOW liSICID-Tnalaterra.
" Illstrilénta-itlrevaa44-0~04aMMOR.-41,11RW,~ A.

netOthaioOrleo

•

1,iroeeenclaperfeicoado pana . preparar uà produto Co
diazido de titânic . de tipo de. pigmento,.oriate1ino ., aolnular, gruta
rigOdO por sonpreeendert
• , a)mfoturaruma muapensWo aquosa coloidai de di8x1do
_do titânio, formando-nlioleos por semeadura com uma nolugão 4eida de..
oloreto'de Áâtanio, tanto-uma razão mínio de c/crotottitAnio, de 4,..
Uma razão mínimo de loa hidrogénio2titânio de 4, e uma concentraçãO
de titânio de °ema de 15 até . areft , de 85 gramas por litro, a refeo
da suspensão coloidal proporcionando de atroa de 4 até atrai de 10%
• em páso dos oomponentee de titânio na mistura resultante e a referi:.
devauspensão condoi •meado preparada aquecendo tuia solução aquoiao
de cloreto de titânio -tendo ias razo de oloreto/titánio de (Moa 4
de 1.5 até og ros. de 4, um.pli de °área de 0,3 até eirca • de 0.7 e uma
oougiontátçio de. titaoio de °broa de 8 até °Arc.o de 30g/iitro,
1'
• b)aquecor a referida mistura a una temperatura Mi. niSa de otroa de 190 e C sob pressão autégema-para hidrolisar O
to da titânio prosei:lu na mesma e precipitar os componentes de ttta.
aio como um-produto de di gziao de titânio de tipo de pigientó, crie.
• -talino, acicular. b•
. • C)aeparer, os referidoe.00nteUdos em tittnio precd.P£
aios da mistura do•reação, &fim de produzir um pigmento tendo umare m e de aom Prime~ Pe rn dtámatro transversal de *área de 3 CM -5,
atroa Ao 15:
louto
1 nO total da 4 pontos aprosentodomp
*Remo Ne 173.719 ae s as Outubro a. 1965.
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Melmsrentet 'VIDROS CORNING
Táo rauls
Trtrilásto-de InvonsZos , "*BSCOVi'l'AnA ~RIMAR R 1,01,IR".
Zoivindinagão,
•
1-Peoáva.5e:fárrok„aperfeigoada destinado ao . noabamen.
te Cho.supssfíoiat,our!igna s' n as uns- , pina . MOI; osraoterissds
- sprassatelfr umnarpo On,material floxíVel,.uma auperfícia de -trabalho.
.auperior,-anoldivel se oontire.o . da paga trabalhada, uaa pluralidade .
-da ' eielentCa Sa-iorMa La dedo flexdreie,mot4adà. de forma inteiri- oa.00m o dito' corpoe eatendendo.ne para-fera ao uma auperflobe. bife.
' rios,- diapasitivo.para ligar o• dito eorpo,a una ouporfície..de-suports
•
.
. .
..egaeuaaa, o. ditoi eloaontos,am-fameaÁedadoo.000perando coa o oon-,
tbrno da ditanuperfieie de aupo-:to para amoldar a superfície do tra. -.1salho ao emittrno,aer,i• se-whoe.tróelhople~irinke une-oeriexa4,4/.,.

aísk.

.,sz't-i•
';,,Uf'
100e1 da auperfidio de trabalho para oompormar ds Qffleu1triaddf4
ouportioio

de dita
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correspondente egdide
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VCnte n 2
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ievt. trabalhada.

1eivindica-8e e prioridade do
deP001 :tadb'xio

de 1971 ;:(1,84i:
use.~

II1J, 411: Ãi.a.44,j,:-.;_:4".4.},l'1VAR/0
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1 no total

de '9

ed 404.15N

p. ontord oin.:enontaddg,'

o
atiO Oattirii=iiekítidi.iá`W.':áitt5"tiotia4ondendjSr:
:itrog$rdoo'tobtasoo' IiidiocarboiMbitàoái'sjgtitetd6'd 111Xe ' 10 Rioltaziog,
.dnio e óxidà dia Carteado OiraCtérízedc.per.0.4preentio're
a)ifitrodugao do dito gaz de cauM de refincría 941085'
uma corrente de alimentagZot
b)remeo5o da eitada corrente de elimentagEo d0O2dfini
. kerbonetos

drocarbonetos mais Pesados que o n'tetano para

deixara

re£orida ,1304i

wrente:oomo um'etudnte saem compreendendo metes% hidrOzenieD
trogenio e 6xido0 de. carbono,
c)con8eneog5o do eroeso do metono de dite efluente
gasoso por troca ind3reta de calor com UMA tiOrreete de ultrodule e)
líquid0 evaporativo a uma corrente de 4az Datural líquido regtooleke
oado, para deixar a referida corrente de alimentaço ~O uma eorrcia
te dahldrooenio somoso conteminada com nitrosenio t 6sidoo de (=boa
Olayagem da corrente de IlidroOnio eaeOGO edm
cat
natural liquido poro remoer O $.tnonio- oo 6xidos de carbono t

•

-

RUM) Wa 177.5o1 dê 3 de Março de 1966.
Requerentes Socreu mvue Md MUDES Dinrelalruuatelvw-Frftnça,

e)Mavagem da

corrente de hidrestaid gu de° m1ta/1'W
.da soco intftler (0) com nm hidrocarbonet0 02 ou 03 anbes8riado liag/1
remover o metano reatam/g
Reivindica-me o prioridade 'do correspondente podido el

PriVili5810 de Invenç;o: IrMX0OINA PARA EnTUAR

Y}I BOTAUVA DE ABMA0Es

MEWALICAS0,

Reivindicaídes
1-máquina poro efetuar a -...unolçao continua e roam
.

•
Va de

A PUNDIOX0 OONTINVo_

armagZes motálioa s.„

caracterizado pelo fato de que

ao condutora da armaçU í determinada 'por polo
Canais que ao apoiam etbre a arna0o conduzidae

denoeitado em Oanad£ àm 19 de ! orço

de 1965, Deb 0 DA 926440.
'vento na 1 no total. de 0 pontoo apresentadoeá

P-~4

a veldoidao

um- par de r0/.../
rotaçh em *traem

menoe
em

60320U Dixe a uma dada velocidade suaceptfvel de

ee afastarem Oe Ge

04roximarem uma da outra eimétricamentè eia xe/eçao GO eixo da arnadg
~tabu nmma armagSo rígide'conduzida em roto em terno do 0120 tã
nrmalate' na mama velocidade que (lota Ultime,
Reivindica-ae a prioridadado
depoei'tado no wrança,

OM

cOrreopondente pedidttu

3 de Março de 1969, eob o n g 7.788.

Tonto n g 1 no total

de

210,

L4. pontoo epresentados.
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mo D g 178.471 .do a de abri. de 1966
Roquerentel =IN BRIVA, 4 OI.A. LT0A. .:PgANABARB.
Privil8sio de ItiveagRo "NOVO OISTEi vIA DE COBERTURA ~ZOA &93£3Dna C).
eitga g ANAMOS P
ffilivIsnlecaRg

DOVO FICW.44 V COBERzuRA V DIFIC709 1 ORM lf A1.110003'
de obapa preta de ferro yrotersida com banho de sindo e18troquimico @ CUI
raeterloado pelo faWde que ao pegas que compOem a cobertura ee
troamppf oupprposigraD9 goete e encaixe de botes e ou facsedo
in abortorad , apropriadas de outras.
~O sc teta de 9 ponton.aprooentadou

rbne0 $14

177.944 de 17 de Uno de

l9t6k

Requerente: ~a IIVIrmalATIONAM Wounid‘E'PES~511
Will-11410 de Invençãot "PROCESSO PARA UPATdig.0 111) kwy)utet.',x.kji:i.¥
MROOAMMON12013 MM

212 OADDA MIUMMA00'
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MUNO Ot 178.133 ide ais de Maret dê 196d
bqUerentes VARTL enfuscam NIT BIUMNIANKTIR ROT:Md . Unau
'olvidei° de lavando *AP2?2IÇ0NUNT03-3M PIM GALVA2I4I
ZUEM2.12,12p

tuba saidifloado-do.molde, oaracterisado por compreender um aPerfaA
coamente.conetante-de cembinaçao daum corijUnto de mandril e moldecompreendendo uma cabeça daaandril montada ne extremidade e entrada

las forma um do, poloo, e cuja tampa forma o outro poio da pilha, e em.
cum entre a caixa e g tampa, se acha engastada uma gaxeta elistica quo

do Molde, com uma extremidade substancialmente dentro da cadinho e a
extremidade oposta dentro 4d molde, Aze mandril integral alongado de..
oircunferAncia reduzido, dita antena de mandril se estendendo da extremidade opbeta da oabeça do mandril e espaçada dae parede' interna

tepala ambos os poios elltilcamente um do outras cerra ao mesmo tempo.
aaraetieamente a pilha, oaracterisados pelo fato dr que na caixa =Um-.
Lica e. acha disposto um anel de apoio parcialmente ajustado 1 caixa, •A
e ainda, pelo fato de que 'a gaXete que abrange a borda da tam p a o a Ima
ta superior do anel de apoio saliente da clara', se comp5e de troa an611-'
00ncentrices, sendo que o anal externo se acha prolongado paia cima
eatando • os anele ligados entre ai por pontes contínuas que se eetendem.
eiefficialmente em sentido perpendicular aos anele, de modo que a &ameba

do, molde, para definir um espaço .tubular alongado..entre os mesmos, .
um dispositivo de reaevatório seound‘rio estendido sob dita cabeça de mandrilpara manter metal fundido adjacente ao espaço tubular imo
diatemente sob acabeça do mandril, 'canaia dtrigidoe do dito sasin
do.tasevatóriapara dito.espaçi tubular, 'para controlar o fluxo de as
tal. fundido do'ditareservat4rio para dito espaço tubular imediataina2
te sob dita-oabeça do mandril, pelo que metal fundido pode ser manti-

forMart Uma peça Unica.
• /Finalmente, a deloaltante reivindica a prioridade do eorraspon-
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do fundido dentro do reservat6rio aeomndário e introduzido dentro do-

•

Carena tubular-em seueatadafundido, ..• Reivindioa-se a prioridade do corresPondonts pedido cepo..
citado ao,. .15.A. .em 16 d. Março 6op 1966. áob e n* 536.593'.
Ponto at 1 to total 'de 17 ponto. apresentados.
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Maio , de 4)71

Soa adida no dito Caditiho.atray6s. a VAI metal fundido 4 . e5dõado p2
m . solde no qual dito metal fundido 6 oongigurade e 44
.ra.tt fundição, u
solidificado ligado a dita aida, e um dispositivo' pare retirar o .

e

' 2. • Aperfeiçoamento om pilha galviinlea Coa uma calma metaiioae

#Onts pedido depositado. na Repartição de P atente. da Alamanha, em 3
Maio 4. 1965, sob o n a V 28.374 VIb/21t.
Ponto n a 1 do total de 6 pontoe apresentados.'
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Na 179.437 de 12 de Raio de 1966.

•
liequerentes M i l:MEAI. ?rança
/ri:aldeio de Invenpãor 0 PROCESSO.PARA PREPARAR NOVAS RESINAS COL0WEAS 3 OOMPOSIOES DE LACAS E LOÇOEs DE IRISE EN.PLIS" PA alm..
vOS. A BASE DESTAS mstrusn

ReivindioaqUe
1.Prooesao para preparar novas resinas coloridas uti.,
'laaavela em partioular, para a fabricação . de lacas e loção* do "Aiee.
ai pite" para cabelos, oaracterizado por compreender a reação de con.'iànsação de um montmero que possui uma tunpSo e p 6xi reCt ivm , 000 um n
#0rante que se liga ou fixa por intermédio do uma função omina prima.
ria ou.secundAria e, então, a oopolimeriánção do produto de condense.
caão com um monamero capaz de for mar reunas apropriadas para Ufe

neamètino.
Ihivindiam-aa a prioridade do correspondenta MOS,
depoeitado na Pitangas em 20 de Abril de 19661 scià o 10-0.3241

Ponto n fa 1 no total de 22. pautas
rOled0 Ne 179.526 de 2.7 ' mie Maio de 1966.
boquerentel ANACOMML . AMIRICW1 32/39 06MPENt AÇULO
Privildgio de Inyenaãót monas° E nqUIPAMERTO NOA /MOIO dell.
2INITAXISTP TIMO DE bentsn.
• Umindioaolen
1-Proomemo e avivamento para rondar sonvinmanunt.
to tubos de metal, tenda um oadiaho . 00ntende meta fundidã'mentadi...
%Um *admito para manter UK raeasmat6sle la ~At ruamo-A. 11 mo, .
•

• .TERMO NC:179.60W.de 16 d. Maio de.19E6..
Requetanta, sOBERANO c0MEROI0 DE PNEUS E.ACESSORION
. PriVi16g£O • dà * InVenç2.oA °PROCESSO DE RECAUCHNMEN DE MOUS POR
MEIO DE PiBRIOACM DE RORRACRA TRAPTIAMM".

• 1.. o vrooe5eó derneanonn:ta gma do piau poraet.
a borre*
— de fabricação do borracha .. trafilada°, caracteriÇado por ser
oba- rreparada ' mma • misturador é eis seguida trafi/ada 6 qUelati atrevia'
• perfil de sobre° oon a esdida.de poso*
• do uma matriz eepeoial à . 00n
/4 preparado. . ria de receber bate perfil.
Ponton a 1 no total. de 5 pontoe sprsitaata000.

4

•ORMO 10i19.564 de 14 W4i(n'clik 1966.
ReqUirentSt . NIVM10 iunnx, AiO1 OrRIBOLI n muánt • ~na pa.MontOft
ãulo. •
Mitilgto da 1êxini101ItOULNordit DR NUM) I CORMATO3*
"Oilvindloag3es
"UMIkobulhador de milho • oorreiatos0, caracterizado/
ta forma de tanborle ohapa !len da, riStammemtime.,
uma
poeira
per
tad* aunei exmacIo o qual eetA @Medo sob • moega, o, na sena sul,/
Aép eatem esta, dita'imbanirà possui aspla_aberturn de adniseh do ./
prodUte i 'digpondo.e4:dentro , 6e peneira um oiro, no qua '4. se looalisaa
• mditiploa martelos batOormi, abát ene, una das pontas diste eixo .4ntí meOdoicaments ' aeesiade tdmada de - f6rça de trator, ou co mo,/
-

: #alf . ;144Aff, eu o q ü g, i4011il eK14.41; o. ilerteloo batedvie, AR -

Segundv-fera
iemr---

amcfbíÁbearzo el6zertua -do . eaolt eE,?.de*
. rpdtOL AWAN: trtf 2.;
a's-e - r-e".1 j j`tlieaos 71f7rjars 'diTs' POrd o:e e na (»Atra extrenidedS Co%
Crat4.7-lo, uz Ventilador alojado dentro de coroam tende CO 02,
d voitad. park) áí coe : )expece 61. là do,
at-3-

veett'ji gi or(1125ototePirdeow
11.,0d-90
n•

'

°

.

t

;

Wia-',o de ":1Y71,221

114' •

3
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#

ia

:t(livindica-te Dr-larada-tio o rwesrpsedone .1104.41S-f9 ,5 -j4
; em 26t-Ifol':1:1461-5 7 sob o na D47 3

D9 b.

Ponto tirco'.aproadníado.
táno Wg 179.634 de 19 de Maio d'O'146'e

(W,k15
-?441iT4.1.;t1;

Meçuc2enta'WoiSO
27áivi1Bsio do IlÃkttj:"

;
leivinattal lS de&,

•

n •t.

N.-Aperfeiçoamento° es silos a3td1U00,, oarsoterioader

pólo 'ato .o t allo rrOprinm.:.nto dito, Co etn£1,rupç170 CcZal. golátt.,
et, ter. to paredes laterais foltse com thepa p Co cluDnio, cweeçr2
tZ,ueyeraN trapeopidoà, e dippostee vertionlIcnte, C'oe.tulo poio oe4,„„
M","£CCS tA ecttido 1enzltrAlna1 do cilo clitcs rnee NoCrndo e.tWd.•
CC.2cc

iltp1g, testo -ultimo ceco Unas to^sitoCzo 'Use Cs outraç

CUODS4Z0 especular.
Unto ng 1 no total ao 4 r.ntc,3

a-12101A 179.613/ do 18 do Maio dg 106#

UçutrcÀtos HEBERLEIn & CO.A.G.-SUk&
97.1v11ãtlo do 1nvono5o: "PROCESSO PARA ItXiA I
SRtoranat=1
LUTEIS DE MATERIAt
CONTE4D0 CEDUSCCO"-.
ReividdicaçUe.
1-Procosso para o toolhortusem... ‘ACID IPO,prIegaWKI>
Unteíri do zoOoriel triil contendo'colUl00O 3 pnra o oleew.uo
re p ostênciaa nooânin .Às sobretudo 7a17. 60 reb,lovuono dó pogeoro,

%má',
faruth
roélKAW
tcrized0 pelo rato de se oubmetoran conOUU40e do
rcnto do fien, nos quO.s'un bras,. rospootivotoonto 00 ga00 4d2V
dunui . ogo o, grande .parta, pereleloo, A uca opticacCm em coUM
1oegitudina1, traneforg-loc depois de maneara usual em eetrutm=w4.
UnPOrriOldid ttxteic o do se eutoetoroi estes a vra trtanorleD ptg e,
4uboOdo;:as ,de ligagEo qUfmice trai:L.~8cl Pura colv.30ae.
Mo&Vindica-ce g pidostaord0 do docrocreadent9.
Sulge ou i8 de Mie de,%965,. sob e 110 025/65.
aoPoz itadd
Ponto n g 1 no tote a0
pontoo apresentadoco

2tra0 N g 1'79.915 4o 25 do Meio de 1966.
Requorento6 DfNAMIT USES ASTIE.RGECIIICW_W. Alezta
Yrivilégio Co inven4o: APERrnIÇ0LMLNT.4 •=41 72DCW.Z0 and i=1".n1
PSTRUTURAS bOiDADAS DE MASSAS TERWOPLASUCAS EASit DD'CLOWDO 1543
VIITILI00 PÔS.. cLoRAW.
.
I
ReivindicaeZos
em
procoono
para
produzir
eatV7
'1-Aperfeiçoametít o
beco do cloreto poliv/t4§
torso moldados de ma g ano termoplástiCae 14,
regalado, Cujef.
beterogensemonte
co pds-clorado com um teor em cloro
que
consloto deo
6
'
o
de
70.
Valor mãdio fica entre orca de 60 . e arca

ume tãotura a °Orca de 5 até 50 de dois ou mole componontes esZprm.
*
com um'teor de cloro diferente, que se diferencia ao teor 114d4.4o
clóre da misture por um valor de meie ou menao 0,5 a Oslo ott. nedON o
caracterizado pelo tato de se empregaroomo cloreto palivddlite
co P6z-clorade equAle que se produziu. mediante introdo4o PcsatetiO2w
do 'cloreto polivinflioo ainda no p6e-c1orado e/ou remoçlo preM~
de cloreto poliviniiico jã p6s-olorado, para dentro, reePectivatoAtt
pare fdra de apsrelb seom de cloraeSo, com o auxilio de colunas e deo
ze eleborerae portee obtidas. de'oloreto de poliviallu p6o-olorado o
conJuAiatent

22$0.17,e . 180430'do ae jrnixo do 1..966,
Relnerolotoo CMazzo D4 MDf,SIL ian. -8U, ?mil° .
WireWcio dó IngencZot MONPO3/Çg0 DE AUSSPER4 eiler.Q4 nOWORA WâWi
. ro,3. Moo, Doa AsNal
numga
COLD4.00
REDVIEDX046p, _
- Conhoo4tio . do et/macro gasoso.. prOttbréa
Zsaricgezx tz,etgA
sigusotto de e..N a crco eu.-osfora protc-tora oca eletrodo eCe1td
q . conotittoido por rn fio do aço forto=nto liO c eop Y2fuleilnacOnte
ai4W. OU a0 oromo, por exemplo, do aça inoxidfvol. eareetorlecdapeM
Cato do ese oo orça° do:
/: 1midrog8A10, livro ou conbinado can
td ou Wrioa aumentou czcoto bela
gziags

: 20 a 90

0,5 a r';

ovo0ucimonto gases o/ ou vaporou bastes do bdloG5n160, tco C4W
tendo, 0zgaio, ovontuelnonto oarbono, ovontualnento bidrogOa10, 00 0.
a proporch total dOsueu gases e Tenores e do hidrosenio °Mak
olut14.1 entre 2 e 6%;
ercâio e o camplenento,
sendo cotas zeorcentagens indloodas eis rollopr
A rozrerimito reivindica a prioridade do ' correspondente podid0,0f0
.04átod0 A* Papartig4 de Patentes da ?range em 2 de junho de 1965, g.0
sob At 19.179.
•
Ponto O 3. dg total de I pontos apresentados.
tendo

• \

IMO Segunda-loira 3
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Meio do 197'
,

•260 li 177. 292 da 12 de feweoratett dm 106
%quero:ates 7/222810 21372 OfT31 AC2I220282L14~4,6 a Magoa'
1W4n114glé do 11~041 .* PR002880 . 7GRÀ A 121"2.4910.1WOOR1VAD021211
48T1iO/WOOLTirit4-4is4:4pit3ans a
,
OIVINDIVIUMe

tíVtacosoo paru a proparwedo do ~atoo do
Áládnona totra.,a1N-subStituidos, Ga fdrmule
R. O 1
e

I
31
OS qual ea simboloo I reprooentam ;rapo* kidroxila aPou &mima, se eda
2010OT repreeentam item°. de hidrogánio, oloro \ ou bromo, 1ojtínqua
podem moer oee ' mesmo* ou diferente*, mão radicais : omino, anida.do:doi....
Mo. ou morcupto • um R ou Ra ~bifa podo g er um Átomo do olor*, *arca
~liado polo fato de ae faaor roagir 1 mal de ala 5,8-dieloro-4ntra
gulmona, que aubstituida nao-poulçase 1 o 4 por grupoo bidroilla
/ou Mino • que, ..atualmente, pode ror subotituidá nos poolgaeo 2/
efoe 3 por dtomme do abro ou bromo, com apr3nímadfloente . 1 nal fia atoarda , de aia omina: primdria Cu-seci.eddria, de .teaS.amida,der.doido ou
do má marcaptsne, • de produto de ~pio, as deaf4ádois, 'g er feiao roa
gir adicionalmonte . com lma componente difor•nte Mquols ~rogad• na
dprialeira raaçdo • do produto do romeçdo, fimfla•nte. de domaase, eer .
•
•ulfonado.
Reivindioa-so prioridade de eorroopfladaato ~ide, mg
"coitado na Itepartiçio de patente* da , iimmouna,-em 19'4o'foreerodoej
•e 1965, se! les 7,45 294 IV0/221.'
.7flato n a 1 de 8 ponto• aprimpoaludes

0240 N e 177.662 do 9 de Março de 1966.
eáquerehtei PADISP81.-7AORICAD0R A D3.DISP0SITIYOS.E*PEÇA5

3

eited

*a gaseie do mmtinta a dí-êddia da sersonf,i NWs 4?:
odeolonadom as produto da mogunda /Moe i 1~ sob forma sGmplas, OW .
~o forma de um oomposto; a imaquarta . /asee ei qao O vródáb•
tereoira, *entoado ou aao sal, de potásalo adicSonado 4 momoonirade,:
*granulado • 00000 eludo, ' objetivando ó !processo aperfeiçoado de Wie014:
açiio, pertinente el segunda fase, caracterizado por OoMproondors a.edição de smConio , prliminarmente, em quantidade interior ; estoque
amétrica;'• • adição subsequente, do reato da amBnia. oob forma do •
carbonato do am3nim, biroarbonato do ambnia , ou sais do adenta de
ácido* *nanicos halifátioos, ou ainda iob forma do misturou doa ri
feridos saia do *mania.
Roivindica..oe a prioridade do Corraipondante
pedido-depooitado . no Japão sob os nas .16.173, em 20 . de Março do 4Q46 • ;4.012. ou 8 'de Junho de 1965.
'Ponto ánioo promeaVado.
.namo de 179.065 do 27-do abril de 19661
-Requerente: IDERSCO IrAMUZIO MANZIONE./SIO PAULO./
Privilagio d. Invonolot*EOVA R ORIGINAL CALOTA PLÁSTICA PARA OARe
i0./ •
Ro

ivindicaç ão• ./,

1.-:Move • original ealote plán-ácd pari carro, a ge si
2ArlaCCItriZa n 011, •ssoncialmento por sor moldada Ou fundida por %uai
leur prece*** em plástico ou.oimiler em coroa nualsquor julgadaG%
convenientood.
Poate.os 1 do total do 2. pontos opriesontodo•j

Paulo
1271n 11é4i0'do pivengio; .923TODO 3 DIWO3ITITO8 PARA LAMIN414
asedua "A NWRÁN INTERNAS"

"Is

•

Itplairtaicadó.•

1.-Um método para a lamina

do Moas o ranha-

iMm e internas, e. quo oo filado* oão obtidos mediante neforeapixo
• trio do material da poça obra, deraoterisadwvold*fato de a ao..
liari da retorceu:Jen ser prooeasada por macho. espeasivoise
Ponto A g 1 no total de 6 pontoe apresentadas,
-6*

N g 182.506 di 31 de Ag3sto de 19o.,.
Requerentet PORMIOA CORPORATION-E.U.A.
Pri'ril4gie de laivonção1-"PROCESSO CONTINUO PARA PABhICAÇÃO.DE
POLHA.VtitsTice.

Reivindioacães .

F 0.1
22RMO 0 177.96 8 do 18 do liaria de 1926.
Ifloquerent o e JAPÁNMOd 00OSUL2I14 unntsweJníplio

leiviligio de lavosolee r iPeRP8WOLgE8f0-1(0 12008880 DO 8888000
W8 rsatuassnasaie ~420-XIZROWesiO NYOUTUTITROM10.1100ASSIO"

Iftvtattionooge

ler

1-10erfelodamoutO no premeio de produglo de
~ti/isento de toefato-nitre ginio ou foefato-nitroginii¡etdopioÊverificado no •conjunto do Proviu* para produgio.de fortili.eente-/eafatenttrogkdo, ou foefatenitrog4a1S9soideeie, pertIngiA,
eha fosatios (Lua oompAumaies uma primeira fase sa. laa a roohn.
diàeolvida .p ela uttlieço, de dotai nitriooiume anue
ta Ase sa Imo a ~as, as nrimotra lítaatals ser adailit mas ter

1. Un'processo continuo para fabricação de uma f.
complotemento
aonuolidada, de densidade mágma,oarao•
lha plástica
torloado por oomtwoondor a, introdução contínua do um material poli
cério* termopl4.tio0 finamente dividido e no ainterinado, escolhi
do AO grupo que dOneisto de polímeroo não tratáveis espolimeroe -/
aineiveie ao Calor, no espaço entre um par de tiras ou correias me
táliocurcontínuae . 4, tlexíveis t 'o aquecimento do material até peloasnos a temperatura de amoleoimento do dito material polimérico em
uma primeira-zone'de aquecimento, o deslocamento contínuo do Material aquooido .pGra uma segunda nona ao mesmo tempo que (T1 feita a-deneifioaliclo.do material; a resfriamento do material no estado der..
eifioado até usa temperatura abaixo da temperatura de amolecimento

do material polimétioo, enquanto é feita contínuamente a remoção do material densificado.da zona do deneificação e o roafriamenta da M.a* asein produzido até a tamperatura ambiento. .
fonte n g 1 no total do 3 pontos aprolontsaol..

4 t C.:.
a

A 1 n 11É-2

1n. 4-4 ••-

AI-

,

o

Sígunda-feira 3
"dl

•t

-
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•
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/.t

k

.

-

..6
.
:
CIMO 110•/79;8W44 842 de maio dio. #34n 66 , ‘„X :#
:
Ne4usrontos JoIO.:Y.ALDBIONI .NakDOOLINPilSiO Piat1=0 4/, ;
4,sjo .0:0_435;vdneito: NOVA DISBOSIÇXO . Ett1.240QUEDBO ;PAI:A .1.10dP&D.O.
5
*
s ..
.1 ,,ReiNrindieac4soll
r
.;
,
..,que,
apua,
.
llo yd dioeiçãoem soquelea;para,ltrapedea
0e-oe no usuais lã/Aduas :de oontatos,...e ainda ,O,,uoutil botar/ inter,.

Ç
. -C4
t
i • g ')

io rOsqueado, caraoterizado por compreender um .corpo externo yr3.4
oipal; Solto em material plástico altamente resistente Comumente/
ahamado de baquolita, corpo este tendo a. sua metade superior, CDM
diâmetro menor que a sua metade inferár, formando um degrau ex
terno, e deixando um espaço interno entre o )Docal interno, e a pa
rede interna da metade inferior do aoquete, .de modo a evitar O /
meu excessivo aquecimento./
Ponto no 1 do total 6e2 pontos ---ssentados./

,

,

• • • • • • • • •••" • ••••..C....

Maio de 1971 18611

••D . ;

5M..5446

'41e- i2i.4

4e

2

16

itkittercat f t, CATERPILLAR TRACiOR CO. • E.U.A.

Prjoilzle de Imecnçãot 0 DI3POSITInk.EETR4D0 A INDICAR 'A PRESENÇA. Uni
DE UMA, PNIMIQBA SEM DE .&91A. SEGUNDA. CONDICIO, 12
•
• •çç •
-•
•!,;
;
,•
Vf.S WJZMÂ P PP,3-"f:garAg
•
Agyznoic.tcezs
•,
1 -Um dispositivo destinado a,: •lrd.'1 ,Cars,a :essfr_ça, seja de Itge.
pr. irceira seja' de uma sezunda condição em um cizteta operacit.,.eanketesi
rimado por compreender: dispositivos raãvalm, eacar.93 dli se're“eolOPadO.Ci
.do uma Primeira posição, • inuicativa de uma primeira condição trls. tsinte 'AO
sistema,. para uma segunda pos •! •;ão, indicativa de uma segunda condigãO.0./.
xistonto no sistema; um primeiro dispositit• o td.mo deStin.ador a Uletkit
o diapositivo m6vel n'A Sue primoira posição,. para indicar a oxisienciii
primeira condição; . 4) um segondo dis p ositivo magnético, quo funciona .qua701.
»da a a a gurida condição se faz presente, dostins An a t• eneor o primeiro CE.
:positivo r.,egnátiot2 e dealocar o disponi:h:Joe =Uml para a segunda pOsit,ON;
Roloindica - ac a prioridado do corroapondonto podido dopontigeh
,.mos Estados UnideG da América oM /A do junho\ do 1965 sob n o m1.375.
•
Ponto n o 1 do . total do 9 pontos aprosontados...

I G.

1•

TX.D1r10 . n g 180.101 de 1 de Junho de 1966;

Poquerentes VSESOJUZNY ZAOCHNY POLITEMINICHEán: INSTITUT - U.R.S.5..
Y'rivilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PURIFICAÇÃO DE LIQUIDOS DE
OUBSTANOIAS IIIDROKSBICAS E AS QUE, POSSUEM DENSIDADE INFERIOR OU
IGUAL h DO LIQUIDO QUE . ESTA SENDO PURIFICADO E lirsTALLçXo PATtA

Requerente: JOSE SANTURIO-Bruguai
Privilégio de invenção: "BOMBA MANUAL TRANSVASADORA".

sun E.Jr.cuçxo..

o

poeivindicações

IteivindioaçOes

1-Processo para a purificaçad de líquidoct de a'a•-/
bati:isolai; hidrófobas e matérias de densidade com IAM máxime ,igUal
ao líquido que e deve purificar/ • em tanques de . 8044Mentsch de a3
a rende
mo -e líquido horizontal, ' caracterizado -pelo:te:to que tio oorp
ao etapas de introduzir uma corrente . de liquido, alimenta2 a op.ven.
te do liquido saturado com o gás para. um tanque tle pediMellig140 Dob
pressão , exeder a preSsão hidrostática maximo.Ro banque de 0-0:12MO,
taçao e dirigir ' a. capa superior de liquido zaturado cOM,E4s diner$ç e dis.olvido numa corrente . horizontal até a porto deent0a dg .
tanque de sedimentação.'
Ponto n 2 1 no total de 9 Pontoo aProsentaa09,

• g'

f16•1r
1 ff 7 fl

'r21rm .5 2 180.884 de . 30 ao zunbo de 1966è

3.- Bomba manual transvasadore, caracterizada' por com- .
corpo
tubular convexo flexivel de acionamento manutil,
preender um
que admite em -um eitreze um onducto tubular i que contám eu /OU sio
interior um pequeno tu-bo conformado eapecialMante. de tal mano.,irab çs
que admite áxu3taposto vis suporte onde se'firma uma placa .interiar
Se livre movimento que ob'ura a boca do • -tubo deste o interior 60 .;
CO'rD0 t12.1;v1 .ar convexo çue tal Maneira, que. não permite C) rotrooeutio
olíqUido", complementado nem tin elcsiento i:ouv..1171.11a da mesma COI
.
saliento
do
Corpo
-bubug.sac,
gormo0o no outro extremo-dentro da outra
oonymm,o, onde a plaéa de -fecho de liNgre moidento teM .poolgeçO Mrt142:
na com relego ao corpo tubular convexo. .
2onto n g 1 no total de 2 pontoo apresontadoeo

Meio de 101
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Ø52 Segtindi-feies

3.81.5a5 da 15 de bebia dei 1941
eitilarentet NeSSBY.1121MOZ1 ugazstarA);ipates, oscura •
PLAIITAÇUP ALTAS"'
•.. @Stvilfglp.de Tnveng. "illgUMI

_

,

tetni de

pxylptattc8as
ã

Ge Una 42Laulna. àzda-i. oegar plan. aos' altas !, incluindo una unidade,.

'

peat es afire4êtEti1C5

I.

•

o

.4-:p:f

•

" •

(41etor5 de Otaata tendo tuna parede. o ongatamento de planta verticalop
:sc-St.,a((s peai? a de. que uma grapde parte t7d; parede do engatamento •!•
tje plantei rdt3tiVa duraite aPeragIo.
cupi:mente reivindica a prioridade do corresPondente Pedido dePocitado na Repartigo de Patentes da Ingtaterra em 15 de julho de 1965, fi

el) ne 30037/650

có 100 NACIONAL DE TRÂNSITO
LM II litleGULAMKNTO
DeVULGAÇÃO

1,037

Pres04 Cr$ 2.00
A VENDA

e

'Xe Ovansárawa
Sedio de vendas: Av. Rodrigues Alves. I
Agèneia Is Ministério de Fazenda

Atencitile pedidos peio Serviço de Res~eo

tF

Nvot Drailk4
-

cct)

dai

de D.I.N.

ic+c)

DEVULGAÇÃO Na 1,04$
MA
reew
A Vendal
Ne Gesaahaffla
AgeneteIs Whisaimegio de ratellele

ls W
ledle de Veada* Av . . Rodaguee Ave'
•Ateadfree e pedido§ pele %MEÇO de Reemb8Res Peeed
_ Bee Boas
Na mie de DIN

PREÇO DO NÚMERO , DE ROJE: -Cd Oen

